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Dvojpodlažní administrativní budova byla
jako novostavba doplněna do prostoru
původního výrobního areálu kamenické firmy
Jež náhradou za již kapacitně nedostačující
objekt na jiném místě Loděnic u Berouna.
Její umístění sledovalo tíhový bod jak vůči
ostatním výrobním, skladovacím a servisním
provozům areálu, tak vůči přístupu zákazníků
a partnerů firmy. Cílem bylo vytvořit nejen
pracoviště vedení a administrativy firmy,
ale i vhodný prostor pro jednání s klienty
a prezentace produktů a služeb firmy. Situace
předmětné budovy naproti hlavní skladovací
hale a venkovní skladovací ploše s kamennými
deskami umožňuje prezentaci materiálů
a produktů rozšířit i do těchto prostorů
v přímém kontaktu s nabízeným materiálem.
Dispoziční řešení umísťuje prostory
s předpokládanou vnější návštěvností (vedení,
jednací a prezentační část) do přízemí, zatímco
provozní administrativní složky jsou situovány
do patra spolu se samostatně přístupnou částí
věnovanou ubytování řidičů firmy. Prezentační
část v přízemí je doplněna terasou s venkovním
krbem krytou stejně jako hlavní přístup do
budovy pevnou markýzou.
Architektonický koncept sledoval výraz
kamenných ortogonálních bloků vylámaných
v lomu. Přírodní charakter obkladu
z travertinových desek materiálově doplňuje
dřevěný obklad z vertikálních cedrových
lamel mezi okenními otvory a na ocelových
markýzách. Těžká hmota objektu je odlehčena
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jednak zmíněnými vyčnívajícími markýzami,
z nichž ta nad terasou je z vnější strany nesena
komínem krbu obloženým černým kamenem
a jednak vnějším schodištěm zasunutým do
boční stěny vyšší hmoty domu.
Řešení interiéru budovy v odpovědi na záměr
vytvoření prezentačního centra kamenické
firmy maximálně využívá přírodního kamene
a jeho jedinečných vlastností od průsvitných
onyxových ploch po pečlivě fládrované
skladby strukturálních kreseb jednotlivých
velkoplošných kamenných desek jak na
podlahách, tak na řadě obkladů stěn. Stejně
jako na fasádě domu je přírodní kámen
v interiéru doplněn cedrovými lamelami
u schodiště do patra.
Parter bezprostředního okolí administrační
budovy je doplněn dalšími přírodními prvky,
jako je okrasné jezírko, pečlivá parková
úprava s kamennými dlažbami a výsadbou
různé zeleně i dekorativní kamenné bloky
v trávníku. Oplocení rovněž využívá obkladu
ve výrazu skládané kamenné zdi. Celkové
řešení parterové části je podtrženo systémem
vnějšího osvětlení, které umožňuje různé
scénáře nasvětlení budovy a návazného
prostoru od běžného bezpečnostního
a orientačního osvětlení po scénické nasvícení
při večerních prezentacích.
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STONE GALERY A KLIENTSKÉ CENTRUM SPOLEČNOSTI JEŽ

Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r. o.
působí na trhu od roku 1991. Kamenické
provozy se nachází v Loděnici u Berouna
a obchodní oddělení v Praze ve Zborovské
ulici. Společnost provádí kamenické práce od
projektu přes výrobu po vlastní montáž nejen
v ČR, ale i ve světě.
V letošním roce společnost investovala
kromě do rekonstrukce stávajících provozů
také do nové Stone Galery, ve které se
klienti budou cítit jako v kamenném ráji
v nepřeberném množství mramorových,
žulových, travertinových a onyxových desek
obřích rozměrů. Klienti zde opravdu nebudou
vybírat materiály pro svoje rezidence ze vzorků
30 cm/30 cm jak je dnes běžné.
Naproti Stone Galery vyrostla nová
administrativní budova, jejíž součástí je super
moderní Klientské centrum. Klientům je zde
v luxusním prostředí k dispozici nejnovější
audio‑video technika pro prezentaci projektů,
jejich vizualizaci a v neposlední řadě i ke
spojení s architektem, klientem či rodinou
přes videokonferenci a také občerstvení
ve stylu Tower Park Praha. Klienti mají také
k dispozici dopravu firemní limuzínou. Jedná
se o úroveň prezentace kamene, technologií
a péče o klienta v Čechách – a zřejmě
i v Evropě nevídanou – pro konkurenci těžko

dosažitelnou. Společnost také letos, vzhledem
k orientaci na luxusní rezidence a náročné
klienty, kompletně změnila tvář, od nových
firemních barev, nového loga, balení a dopravy
výrobků po dress code zaměstnanců.
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— Provětrávané fasády, přizdívky
— Masivní prvky: sprchové vaničky, obklady krbu
— Různé druhy opracování hran
— Atypické prvky dle přání zákazníka
www.janjez.cz

Firma samozřejmě nezapomíná na své
klienty, kteří už mají dílo hotové. Po uplynutí
záruky kontaktuje klienta a zdarma nabízí
prohlídku stavu díla. Následně v případě
potřeby nabídne ošetření, eventuálně repasi
kamenných prvků tak, aby dále dělaly majiteli
radost.
Nabízíme služby v oblasti kamenické
výroby:
— Vypracování cenové nabídky
— Výběr vhodného materiálu
— Zaměření a navržení kotevního systému
— Vypracování výrobní dokumentace a šablon
— Výrobu
— Montáž
— Impregnaci, antigrafitový nátěr
— Restaurátorské práce
— Repase a čištění kamene
Z výrobků nabízíme:
— Dlažby pro interiér a exteriér
— Interiérové obklady
— Kuchyňské a koupelnové desky
— Parapety, Schody obkládané i masivní

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY JEŽ
MÍSTO výrobní areál firmy Jež, Loděnice u Berouna
KLIENT JEŽ, spol. s r.o.
AUTOŘI Ing. arch. Jan Šabart, Ing. arch. Ivo
Chvojka / ŠAB – ART architektonická kancelář
PROJEKT ŠAB – ART architektonická kancelář
REALIZACE 2015

ČASOPIS ARCHITEKT

