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STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
VE VŠECH  
OBLASTECH



SPOLEČNĚ TVOŘÍME BUDOUC-
NOST. TATO MYŠLENKA NÁS  
KAŽDÝ DEN PODNĚCUJE K  
NOVÝM ŠPIČKOVÝM VÝKONŮM. 
NAŠÍ PRIORITOU PŘITOM JE,  
ABYSTE BYLI S NAŠÍ PRACÍ  
SPOKOJENI. VÍTEJTE V NAŠEM 
SVĚTĚ SPOLEČNOSTI BERGER.“
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01 Skupina

01
SKUPINA ŠIROKÁ 

ODBORNOST

SKUPINA

Stavíme pro Vás: od plánování přes realizaci až po 
zajištění stavebních materiálů. Bez ohledu na to, 
zda jde o drobné stavební akce, projekty PPP  
nebo rozsáhlé stavby. Jako skupina BERGER jsme 
dnes jednou z předních společností v evropském  
stavebním sektoru.
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01 Skupina

NAŠE 
HISTORIE
Klíč k budoucnosti leží v živé minulosti. Podívejte se, na 
jakých základech skupina BERGER vyrostla a dodnes 
roste.

8

Původ skupiny BERGER spočívá v zemědělství, na malé far-
mě poblíž Vilshofenu, kde hospodařil Nikolaus BERGER. 
Jeho syn, stavitel Johann BERGER, měl velké plány, zfor-
mované tehdejším podnikatelským duchem doby v císař-
ském Německu.
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1905 | Rok založení
Hans Berger se v roce 1905 rozhodl stát podnikate-

lem. Malý stavební podnik Hans BERGER se rychle 

začal prosazovat proti zavedeným konkurentům ve 

městě Vilshofen. Brzy začal také obchodovat s pís-

kem a štěrkem na Dunaji.
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1930 – 1960 | Válečná léta a  
mechanizace
Po druhé světové válce přišel s hospodářským zá-

zrakem první velký impuls k růstu. Se založením 

divize Dopravních staveb expandoval BERGER stá-

le více za hranice Vilshofenu. To umožnila i postu-

pující mechanizace.

1910 – 1930 | Hubené časy ve  
stavitelství a nový elán
Úspěšná fáze budování skončila náhle s vypuknutím 

první světové války. Zemědělský provoz na pozemku 

v ulici Ortenburgerstrasse poskytoval jistotu v nejis-

tých dobách. Ve 20. letech 20. století však BERGER 

s velkým elánem pokračoval ve svém úspěšném pří-

běhu díky atraktivním zakázkám ve Vilshofenu.

1970 – 1980 | Závod Wieshof

V polovině 70. let 20. století se firma BERGER 

rozrostla do majestátní velikosti a stavební dvůr 

v centru města Vilshofen byl již příliš malý. Roku 

1974 vznikl ve Wieshofu moderní tovární areál s 

vlastním závodem na výrobu prefabrikátů, dí-

lenskými a skladovými halami. Závod na výrobu 

prefabrikátů byl také předpokladem pro založení 

divize Stavby mostů v roce 1975.
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1990 – 2000 | Doba převratu a růst  
v Evropě
Bezprostředně po znovusjednocení Německa byla v 

roce 1991 založena pobočka v Berlíně. Téměř sou-

časně expandoval BERGER dále do východní Evropy 

s dceřinými společnostmi BERGER BOHEMIA v Plzni 

(1992) a BERGER BAU POLSKA ve Vratislavi (1995). 

Stavební boom v období po převratu byl také důvo-

dem pro výstavbu mnoha nových betonáren pro vý-

robu transportního betonu.

V tomto historickém zlomovém období také BERGER 

strategicky vstoupil do oblasti těžby surovin převze-

tím několika štěrkoven, lomů a podílu ve slovenské 

cementárně v Ladcích.

1997 | Jako vedoucí člen středně velkého sdružení 

získal BERGER prestižní kontrakt na výstavbu nové 

linky ICE mezi Norimberkem a Ingolstadtem / část 

Jih.

Od roku 2000 | Přelomové milníky
Další velké projekty následují: od výstavby velkých úseků rychlostních silnic v Polsku a České republice až 

po vstup do obchodního modelu projektů PPP v Německu, kde je BERGER v pilotním projektu PPP dálnice 

A8 Mnichov - Augsburg a dálnice A94 Isentalautobahn jako člen mezinárodního projektového konsorcia 

odpovědný za výstavbu, údržbu a provoz na dobu 30 let.

Další vývojové kroky skupiny BERGER orientované na budoucnost proběhly v roce 2012 založením divi-

ze Speciálního zakládání společností BERGER GRUNDBAUTECHNIK GmbH a v roce 2013 vybudováním 

skupiny závodů „Sever“ s výrobnami transportního betonu v Hamburku, v Dolním Sasku a Šlesvicku-Hol-

štýnsku.

V letech 2016 a 2020 byly dokončeny moderní kancelářské komplexy ve Werneuchenu a v Plzni, aby bylo 

možné dlouhodobě zajistit optimální administrativní a inženýrské služby v regionu Berlína a České repub-

liky. Přeměnou hlavních částí společnosti z německých GmbH na evropské kapitálové společnosti se navíc 

skupina připravila na budoucnost i v oblasti práva obchodních společností.

Převzetím podniku v oboru výstavby sítí v roce 2018 bylo stavební portfolio doplněno o další složku. A 

získáním dalších surovinových závodů se stal BERGER v dobách omezených zdrojů silnou a nezávislou 

skupinou. Neustálé zlepšování naší pozice na trhu pokračuje.
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1980 – 1990 | Optimalizované  
administrativní struktury
Do 80. let 20. století se oblast výroby transportního 

betonu natolik rozrostla, že v roce 1982 byla zalo-

žena společnost BERGER Beton GmbH. Také ad-

ministrativní prostory i přes několikeré stěhování 

nedostačovaly pozitivnímu vývoji společnosti. V nově 

postavené centrále společnosti v Pasově našli v roce 

1986 zaměstnanci ze tří podniků nový domov a opti-

mální podmínky pro efektivní administrativu.
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01 Skupina

Stavět s předvídavostí, pracovat spolehlivě a 
nabízet nejvyšší kvalitu – od plánování až po 
dokončení. Tak zněla hlavní myšlenka zakla-
datele naší společnosti Hanse Bergera již v 
roce 1905. Jeho někdejší stavební podnik se v 
průběhu let rozrostl do dnešní skupiny BER-
GER, rodinné, středně velké skupiny podniků 
s pobočkami, dceřinými a podílovými společ-
nostmi v Německu i v zahraničí, s hlavním 
sídlem v Pasově.

Dnes jsme stálicí ve stavebnictví a průmyslu 
stavebních hmot a mezi naše ústřední kom-
petence řadíme výstavbu náročných projek-

tů, výrobu a dodávky kvalitního transportního 
betonu i těžbu a zpracování vysoce kvalitních 
surovin.

Spojením našich specializovaných obchod-
ních oblastí jsme schopni realizovat projekty 
jako kompletní výkon. Naše široká škála slu-
žeb zahrnuje vlastní betonárny a obalovny, 
vlastní závod na výrobu prefabrikátů, nejmo-
dernější vozový a strojní park a také vlastní 
suroviny a stavební materiály. Více než 3 000 
odborně kompetentních zaměstnanců spo-
lečnosti BERGER navíc zaručuje optimální 
řešení z jednoho zdroje.

Díky našim odborným znalostem v oblasti  
náročných stavebních projektů a našemu  
nadšení pro nová inteligentní řešení jsme  
připraveni na výzvy zítřka.

VZHŮRU K  
NOVÝM OBZORŮM

ZÁKLADY

NA PODNIKATELSKÝCH PILÍŘÍCH SKUPINY BERGER A HODNOTÁCH 
TRADIČNĚ ÚSPĚŠNÉHO RODINNÉHO PODNIKU ROSTE NÁŠ  

ÚSPĚCH NEUSTÁLE A UDRŽITELNĚ.

Jistota pro naše zaměst-
nance, dodavatele a 
zákazníky.

Ekonomické, orientova-
né na zákazníka a zcela 
v souladu s projektem.

PRAGMATIC-
KÉ MYŠLENÍ 
A JEDNÁNÍ

EKONOMIC-
KÁ SÍLA

HLAVNÍ 
MYŠLENKA 
NAŠEHO  
ZAKLADA-
TELE  
HANSE  
BERGERA:

Stavět s předvídavostí, 
pracovat spolehlivě a 
nabízet nejvyšší kvalitu.
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V našem stručném souhrnu faktů získáte přehled  
o holdingu BERGER působícím po celé Evropě.

*Stav 2020

ČÍSLA, DATA A FAKTA

100 

více než  2 mil. m3

39

více než 100
620 milionů EUR

více než 1.800

více než  2,8 mil. t

cca 3.000

O NÁS více než
let historie společnosti

celková produkce v 
roce 2020 přibližně

stavebních strojů a vozidel

betonu vyrobeného ročně jen  
v Německu

dceřiných společností

vytěžených surovin ročně

zaměstnanců po celé Evropě

podniků a poboček v Německu, Rakousko, 
Polsku, České republice a na Slovensku

01 Skupina
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SPOLEČNĚ 
JSME SILNÍ

ORGANIZACE

Jsme budovatelé, myslitelé a organizátoři. Skupina BERGER 
sdružuje pod jednou střechou kromě specialistů ze stavebnictví 
a surovinového průmyslu také logistické a technické provozy.

01 Skupina
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S růstem evropského vnitřního trhu a s otevřením a 
integrací východní Evropy dnes platí měřítka kvality a 
ochrany životního prostředí podle mezinárodně závaz-
ných norem. Již v 90. letech 20. století jsme se rozhod-
li odpovídajícím způsobem koncipovat naše opatření 
k zajištění kvality a chápat řízení kvality jako zásadní 
úkol managementu – s cílem rozšířit naši pozici na 
poli národní i mezinárodní konkurence.

Dnes jsou všechny hlavní oblasti společnosti vybaveny 
inovativním systémem managementu kvality, který je 
certifikován podle DIN EN ISO 9001. Kromě toho dá-
váme naším certifikovaným systémem environmen-

tálního managementu podle DIN EN ISO 14001 a na-
ším managementem bezpečnosti práce podle EN ISO 
45001 jasně najevo, že bereme vážně naši odpověd-
nost vůči našim zákazníkům, našim zaměstnancům a 
v neposlední řadě vůči široké veřejnosti.

Od roku 2015 je také zaveden celofiremní centrální 
systém energetického managementu, který je audi-
tován podle DIN 16247. Kromě toho disponují podni-
kové divize ještě četnými speciálními schváleními a 
kvalifikacemi, jako je prekvalifikace podle § 6 VOB/A 
společností BERGER BAU, BERGER Grundbautechnik 
a BERGER Netzbau.

Podniková skupina BERGER, založená v roce 1905, 
dnes patří mezi středně velké firmy ve stavebním 
průmyslu v Evropě. Náš úspěch je výsledkem jasné-
ho, konzistentního a integrovaného systému řízení.

ZAMĚŘENÍ NA  
KVALITU

ŘÍZENÍ JAKOSTI

Editorial01 Skupina

Přehled systémů ŘJ a certifikací  
Řízení jakosti EN ISO 9001
Management životního prostředí  EN ISO 14001
Energetický management EN ISO 50001
Energetický audit EN 16247
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  EN ISO 45001
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JEDNOTLIVÉ PODNIKY

Editorial

Stavebnictví 

Beton

Suroviny

Hlavní závody

01 Skupina

PASOV

WROCŁAW

BERLÍN

PLZEŇ

Stavebnictví 

Bykow

Berlín-Spandau
Berlín-

Berlín-

Oranienburg
Bernau

Wehringen

Unterbrunn Mnichov

Norimberk

Hamburk-

Hamburk-

Beton

Schlag

Suroviny

RAKOUSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

POLSKO

SLOVENSKO

NĚMECKO
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1Hlavní závody

KOMPETENCE VE  
VÝSTAVBĚ V  
CENTRU EVROPY.

Ve více než 100 podnicích a pobočkách 
v Německu, Rakousko, Polsku, České 
republice a na Slovensku poskytuje 
našich 3 000 zaměstnanců nejvyšší 
kvalitu a nejlepší ekonomická,  
zákaznicky orientovaná řešení z  
jednoho zdroje.
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KOMPETENCE

VÝHODY STŘEDNĚ 
VELKÉ SPOLEČNOSTI: 
EFEKTIVNÍ PROVÁZA-
NOST
Jako středně velká podniková skupina řízená vlast-
níky pokrývá BERGER celé spektrum stavebních 
služeb: od jednotlivých stavebních akcí až po kom-
plexní rozsáhlé projekty, od těžby až po vývoj, výrobu 
a dodávku moderních stavebních materiálů.

02 Kompetence

02
KOMPETENCE
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Nenecháváme nic náhodě. Proto bereme 
věci do vlastních rukou – všude, kde to jde. 
U společnosti BERGER začíná hodnotový 
řetězec již pečlivým výběrem surovin –  
a se spolehlivým servisem sahá daleko  
za konec stavební akce.

ŘEŠENÍ S POHLE-
DEM DO BUDOUCNA

ROZSAH SLUŽEB

Beton

Suroviny

Logistika 
a servis

BERGER BAU je srdcem skupiny BERGER 
v Německu. Ze své centrály v Pasově a po-
bočky v Berlíně provozuje stavební dvory, 
obalovny, závod na výrobu prefabrikátů a 
vlastní logistickou jednotku.

Kvalitní beton
Čerpadla pro každou potřebu 
Laboratoř | Technologie betonu 
Výzkum a vývoj

Štěrkovny 
Lomy 
Cementárna

Rozsáhlý vozový park 
Strojní technika
Laboratoř | Technologie  
stavebních materiálů

S dlouholetými zkušenostmi a velkým 
nadšením vyvíjí BERGER BETON tech-
nologická řešení stavebních materiálů, 
která našim zákazníkům otevírají nové 
konkurenční výhody.

Co slíbíme, to dodržíme. Velkou měrou k 
tomu přispívají především naši zaměst-
nanci. Řídí naši logistiku staveb s termí-
novou jistotou, provádějí v našich dílnách 
údržbu strojů, zařízení a vozidel a vyvíjejí 
v laboratořích stavební materiály budouc-
nosti.

Jaká je surovina, takový je i stavební ma-
teriál. Společnost BERGER ROHSTOFFE 
dodává na naše stavby a do továren štěrk, 
písek, kamenivo a cement stálé kvality – 
bez rizika výpadku dodávky.

Pozemní a inženýrské stavby 
Inženýrské a dopravní stavby 
Technologie zakládání staveb
Výstavba sítí
PPP projekty

Stavba

02 Kompetence
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DÁVÁME PROSTOR 
BUDOUCNOSTI

BERGER BAU

BERGER BAU je srdcem skupiny BER-
GER – a Vaším ideálním partnerem, po-
kud jde o perspektivní stavebnictví. S více 
než 100 lety zkušeností ve stavebnictví 
doprovázíme a realizujeme každý projekt 
bez ohledu na jeho náročnost. Naše cen-
trála v Pasově nám poskytuje strategicky 
výhodnou polohu ve střední a východní 
Evropě. Více než 100 dalších podniků a 
poboček – rozmístěných po Německu, 
Polsku, České republice a Slovensku 
– podtrhuje naši průkopnickou pozici v 
tomto regionu.

02 Kompetence

Flottweg, výstavba závodu II ve  
Vilsbiburgu – výrobní haly s administrativní 
budovou. Výrobní haly se skládají ze tří sekcí 
a pokrývají celkovou půdorysnou plochu 
18.000 m². Administrativa se skládá ze čtyř 
podlaží a pokrývá plochu 1.150 m².
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PARTNER VE VŠECH  
OBLASTECH

BERGER BAU
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•  Stavby mostů
•  Protihluková 

ochrana
•  Prefabrikované 

konstrukce

Každý stavební projekt vyžaduje individuální řešení. 
Naše široká škála zkušeností v náročném pozemním 
a inženýrském stavitelství je základem pro nejlepší  
výsledky a zajišťuje náš náskok v kvalitě.

•  Pozemní stavby
•  Průmyslové stavby
•  Inženýrské stavby
•  Bytová výstavba

•  Zemní práce
•  Stavba betono 
 vých krytů vozovek
•  Dlažební práce

Mobilita utváří naši společnost. Zásadní význam má 
přitom předvídavý rozvoj dopravní infrastruktury. Jsme 
ideální v malých i velkých projektech, v inženýrských i 
pozemních stavbách.

•  Výstavba kanalizace a  
 vodovodu
•  Výstavba asfaltových   
 vozovek

• Stavební jámy
• Vrtané piloty
• Injekční technologie
• Milánské a těsnicí stěny
• Optimalizace podloží

Naše technologie zakládání staveb 
vytváří bezpečný základ pro Vaše 
stavební projekty. Aby projekty stály 
na stabilním podkladu.

• Podzemní kabelové stavby
• Výstavba vodovodů

S dceřinou společností BERGER 
Netzbau GmbH realizujeme se zku-
šeným týmem zaměstnanců pro-
jekty v oblasti podzemních kabelo-
vých staveb a výstavby vodovodů.

Koncept projektů PPP pro rych-
lou a ekonomickou realizaci vel-
kých projektů veřejné dopravní 
infrastruktury se prosadil. A my, 
BERGER Bau, jsme se úspěšně 
etablovali jako zkušený specialis-
ta na PPP.

Naše odbornost pokrývá všechny klasické stavební  
sektory – od jednotlivých stavebních akcí až po velké 
projekty na klíč, včetně projektů PPP.

02 Kompetence
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BERGER BETON

02 Kompetence

Beton je jedním z nejdůležitějších sta-
vebních materiálů naší společnosti: mo-
derní, efektivní a vysoce kvalitní. Jeho 
kvalitu přitom výrazně ovlivňují surovi-
ny, proces míchání a efektivní logistika 
na stavbě. Tohle všechno máme pevně 
pod kontrolou. A díky tomu je společnost 
BERGER BETON jednou z nejlepších.

BETON:  
STAVEBNÍ MATE-
RIÁL NAŠÍ DOBY

Betonárna ve Vilshofenu je technicky a technologicky jednou z 
nejmodernějších v Evropě. Kromě výroby transportního betonu 
spolehlivě zásobuje naši místní výrobnu prefabrikátů. Softwa-
rově podporované systémové procesy dělají z betonu společ-
nosti BERGER high-tech produkt – betonářský průmysl 4.0!
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Čistě dodavatel kvalitních produktů nebo komplexní 
systémový dodavatel technologie stavebních hmot: 
náš rozsah služeb z nás činí všestranného odborní-
ka prakticky ve všech specializacích. Díky našemu 
velkému vozovému parku jsme schopni poskytovat 
transportní beton téměř všude.

FAKTORY KVALITY
•  Vysoce kvalitní, testované suroviny
•  Moderní technologie míchacích zařízení a testování kvality ve  
 vlastních zkušebnách společnosti BERGER
•  Kompletní dodavatelská logistika. Flotila míchacích vozidel a  
 betonových čerpadel BERGER dodává na stavby kvalitní beton  
 BERGER pro každé použití.
•  Interní a externí kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu našeho   
 transportního betonu.

VŠE Z JEDNOHO  
ZDROJE

BERGER BETON

Naše betony jsou dodávány připravené k pokládce a v nejvyšší kvalitě pro 
téměř všechny aplikace podle speciálně vyvinutých receptur v souladu s 
DIN EN 206-1 a DIN EN 1045-2 nebo jinými normovými požadavky. I u 
speciálních objednávek našich zákazníků přebíráme plnou odpovědnost 
za perfektní recepturu, výrobu a dodávku příslušného betonu.

ROZSAH NAŠICH SLUŽEB:

Kvalitní betony 

Kvalitní malty

Kvalitní potěry

Laboratorní služby

Beton s recyklovaným 
 kamenivem

Míchací zařízení – 
stacionární a mobilní

02 Kompetence
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OSOBNÍ ODBORNOST
Naši technologové stavebních materiálů BERGER 
jsou tu vždy pro Vás: Poradí Vám s výběrem toho 
správného stavebního materiálu a budou provázet 
Vaše projekty i během fáze výstavby s koncepcemi 
produktů a dodávek šitými na míru.

ČERPADLA NA ZAVOLÁNÍ
Realizujeme zakázky všech velikostí - rychle a spo-
lehlivě. Za tímto účelem jsou pro naše zákazníky k 
dispozici nejmodernější čerpadla na beton: Pumi, 
hadicové čerpadlo City, M24 Hallenmeister, M31 
Hallenmeister, M32, M36, M42 nebo M52 až M58 a 
také mechanické a hydraulické rozdělovače.

TESTOVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
V našich vlastních laboratořích a ústavech pro tech-
nologii betonu neustále hledáme inovativní řešení 
stavebních materiálů. Zároveň zde průběžně sledu-
jeme kvalitu našich výrobků.

BERGER BETON

Kvalitní beton společnosti BERGER 
se vyrábí ve více než 70 betonárnách 
v Německu, Polsku a České republice 
a je dodáván přímo na stavbu našimi 
autodomíchávači. Včas, 24 hodin denně 
a samozřejmě ve špičkové kvalitě. Pro 
každý představitelný požadavek!

Jsme největším středně velkým  
výrobcem transportního betonu v  
Německu. Naši zákazníci těží z  
klasických i inovativních produktů  
a služeb šitých na míru.

02 Kompetence

TAM, KDE NÁS  
POTŘEBUJETE

VŠE PŘEHLEDNĚ: S NAŠÍ NOVOU APLIKACÍ 
BERGER BETON. 
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KVALITA OD  
SAMÉHO ZAČÁTKU

BERGER ROHSTOFFE

Také divize BERGER ROHSTOFFE přispívá 
k naší filozofii pracovat co možná nezá-
visle na třetích stranách. S našimi vlast-
ními těžebními provozovnami v Německu, 
Polsku a České republice tak zajišťujeme 
hospodárné, včasné a potřebě odpovídající 
zásobování našich staveb vysoce kvalitní-
mi surovinami.

02 Kompetence
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BERGER ROHSTOFFE

Kvalita suroviny ovlivňuje kvalitu stavebního materiálu. A 
protože právě z tohoto důvodu neponecháváme nic náhodě, 
vyrábí společnost BERGER ROHSTOFFE vlastní štěrk, písek, 
drť, žulu a cement.

TĚŽBA NA VYSOKÉ  
ÚROVNI

V braniborském Altenau a v saském Paschwitzu vyrábíme hodnotné štěrky a písky. 
Suroviny jsou těženy metodou mokré těžby a zpracovávány podle přísných kvalita-
tivních kritérií ve vysoce moderních provozech na kamenivo a štěrkopískové směsi 
nejvýznamnějších jakostních a frakčních tříd.

Celkem na šesti dalších místech, strategicky umístěných v Německu, Polsku a Čes-
ké republice se nacházejí naše vynikající žulové lomy. V nich se pracuje s mobilní 
drticí technikou a jsou vybaveny zpracovatelskými zařízeními na nejvyšší evropské 
úrovni. Odtud pochází naše drtě, ušlechtilé drtě a špičkové minerální směsi.

V povrchovém štěrkopískovém dole 
Altenau u Mühlbergu an der Elbe v 
Braniborsku se vyrábí kameniva pomocí 
nejmodernějších postupů v souladu s 
nejvyššími standardy kvality. Solární 
elektrárna, která zde byla postavena, je 
první „důlní elektrárnou“ schválenou v 
Německu od roku 1990 a zajišťuje efek-
tivní zásobování energií.

Na provozovně Schlag se těží prvotřídní 
žuly a jsou zpracovány na obvyklé frakce 
pomocí nejmodernější techniky. Kromě 
toho se zde vyrábí drtě pro kvalitní be-
tony a asfaltové směsi ze žuly z Bavor-
ského lesa.

02 Kompetence

Štěrkovna Väth je již po desetiletí spolehlivým partnerem pro stavebnictví a další 
průmyslová odvětví. Produkují se zde všechny běžné druhy vápenných materiálů 
pro nejrůznější účely: např. beton a stavby asfaltových vozovek.
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BERGER ROHSTOFFE

02 Kompetence

PRŮKOPNÍK  
VE VÝROBĚ  
CEMENTU

PRVOTŘÍDNÍ PORTLANDSKÉ CEMENTY
V rámci vstupu na východoevropské trhy jsme se stali strategickým part-
nerem významného slovenského výrobce cementu Považská cementáreň v 
Ladcích. Toto rozhodnutí otevírá společnosti s více než 120-letou tradicí nové 
perspektivy. Příkladem je založení LADCE BETÓN. Expandující společnost 
nyní zásobuje celé západní Slovensko těmi nejlepšími betony z vysoce kvalit-
ních cementů. Díky lomu Butkov disponuje Považská cementárna v Ladcích 
surovinovým zdrojem nejvyšší kvality.

Dnes již není na Slovensku významnější stavba, na které by nebyl použit la-
decký cement. A v Německu se ladecký cement nachází mimo jiné v betono-
vých konstrukcích vysokorychlostní trati ICE mezi Denkendorfem a Ingolsta-
dtem. S novými produkty a neustále zdokonalovanými procesy bude ladecký 
cement i v budoucnu nadále posilovat svou pozici na Slovensku a v EU. 

Považská cementáreň v Ladcích, se kterou nás váže 
úzké strategické partnerství, disponuje širokou  
surovinovou základnou. Již před více než 120 lety  
zde byla zahájena výroba cenných portlandských  
cementů. Cementy, které se zde vyrábějí dnes,  
definují špičkovou evropskou kvalitu.
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VELMI DOBŘE  
ZÁSOBOVANÉ 
STAVBY

BERGER LOGISTIK

Bez dodávek just-in-time to již na stavbě 
nejde. Neboť zásobování stavby stavební-
mi materiály, zařízeními a stroji přesně 
v okamžiku, kdy jsou potřeba, podporuje 
rentabilitu. Máme zkušenosti, know-how 
a infrastrukturu, abychom mohli podpo-
rovat Váš stavební projekt s efektivní sta-
vební logistikou.

02 Kompetence
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BERGER LOGISTIK

Náš vlastní vozový park tvoří základ pro optimálně koordinovaný 
a fungující dopravní řetězec. Díky němu – a díky našemu vysoce 
výkonnému servisnímu týmu – jednáme proaktivně, nezávisle a 
spolehlivě.

Neustále investujeme do technologií 
vozidel šetrných k životnímu prostředí. 
Náš moderní vozový park navíc obsluhují 
výhradně nejlépe kvalifikovaní a dále 
vzdělávaní profesionální řidiči.

PERFEKTNÍ LOGISTIKA 
PRO SKUTEČNOU  
PŘIDANOU HODNOTU

Od včasné dodávky transportního betonu přes přepravu strojů a sypkého materiálu až po složité 
stavební zakázky nebo těžké přepravy: naše nabídka logistických služeb pokrývá celý hodnotový 
řetězec v odvětví dopravy – jak interně, tak externě. Vyškolený dispečerský a řídící tým BERGER 
je při plánování a sledování tras podporován inovativním telematickým systémem, který posky-
tuje informace o logistickém stavu v reálném čase – v rámci celé skupiny BERGER: v Německu, 
Polsku a České republice.

BERGER MASCHINENTECHNIK
Nákup, údržba a optimalizace celé naší strojní techniky - to je úkol stej-
nojmenné divize BERGER MASCHINENTECHNIK. Ve všech podnicích a 
pobočkách, kde jsou v prostorných komplexech stavebních dvorů umís-
těny přístroje, stroje a vozový park, se nacházejí také naše dílny a sklady 
náhradních dílů: ve Vilshofenu-Wieshofu, Werneuchenu, Oschatzi, Plzni 
a Vratislavi.

02 Kompetence

Ve všech našich provozovnách zajišťují kvalifikovaní elektrikáři, zámečníci, 
mechanici, procesní mechanici a strojní inženýři spolehlivé výsledky.
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LIDÉ VE SPOLEČNOSTI BERGER

NAŠI ZAMĚSTNANCI  
PŘEDSTAVUJÍ ZÁKLAD
Ve společnosti BERGER pracují osobnosti, které 
kromě svých odborných dovedností vnášejí do  
společnosti i svůj osobní charakter. Své zaměst-
nance motivujeme, podporujeme a povzbuzujeme 
a dáváme jim prostor pro rozvoj v silném týmu.  
Protože k úspěchu přispíváme my všichni.

03 Lidé

03
 LIDÉ
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KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI BERGER

Pro nás jsou důležité hodnoty, které definují rodinnou 
středně velkou společnost: Respekt, otevřenost, ocho-
ta k práci. Spoléháme na ploché hierarchie, krátké 
rozhodovací cesty, osobní iniciativu a zodpovědnost.  
To znamená, že se každý může podílet na utváření 
společnosti, k úspěchu přispíváme všichni společně.

DLOUHODOBÁ PŘÍSLUŠNOST KMENOVÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ K FIRMĚ

VÝVOJ POČTU  
ZAMĚSTNANCŮ

SPOLU DOJDEME 
DÁL

VYSOKÁ IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ SE SPOLEČNOSTÍ
Naši zaměstnanci si velmi cení stability a jistoty – a my ve společnosti BER-
GER se staráme o jasné a závazné vztahy. To přispívá ke spokojenosti za-
městnanců, pracují u nás rádi, dobře a dlouhodobě. Jedině tak můžeme 
dosáhnout trvale vysoké kvality služeb a orientace na zákazníka.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem byla pro nás sa-
mozřejmostí dávno předtím, než se tento termín začal nadužívat. Ve společ-
nosti BERGER nabízíme našim zaměstnancům ve všech podnicích a poboč-
kách atraktivní balíček služeb, který dalece přesahuje zákonné požadavky.

03 Lidé

CHCEME PRACOVITÉ LIDI, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO  
DOKÁZAT. KDO SE UMÍ POSTAVIT K PRÁCI A MÁ  
ODVAHU ČINIT ROZHODNUTÍ A VYUŽÍVAT  
PŘÍLEŽITOSTÍ, TEN JE U NÁS SPRÁVNĚ.“

2020

2.997

2015

2.418

2010

2.105

2005

1.987

2000

1.875

1995

1.543

1 až 
10 let 

66%
16 %

13 %

5 %

10 až 20 
let

20 až 30 
let

více než 
30 let 
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Pro mladé lidi jsou všechny profesní dráhy otevřené. 
Právě z tohoto důvodu zadáváme i učňům, studen-
tům a mladým nastupujícím pracovníkům ve společ-
nosti BERGER již v rané fázi odpovědné úkoly. Získá-
vají tak sebevědomí, bohaté zkušenosti a kvalifikaci 
pro budoucí profesní život.

ODPOVĚDNOST S 
PERSPEKTIVOU

SPOLÉHÁME NA VZDĚLÁNÍ!
Velkou část našich odborných a ve-
doucích pracovníků v průmyslové, 
technické a obchodní oblasti rekru-
tujeme z vlastních řad. Tak tomu 
bylo vždy – protože s kvalitním 
vzděláváním ve společnosti BER-
GER poskytujeme další generaci 
solidní základy pro kvalifikovaný 
vstup do kariéry v celkem 18 vzdě-
lávacích profesích.

Ve společnosti BERGER dnes do-
končuje svou praxi více než 120 
učňů a duálních studentů – a jejich 

počet se každým rokem zvyšuje. 
To vypovídá o našich kvalitách jako 
školicí firmy. Ve společnosti BER-
GER lze prostě hodně vidět, naučit 
se a zažít.

Za posledních 10 let jsme vytvořili 
solidní základy více než 400 mla-
dým lidem s nejlepšími šancemi na 
jistou práci, s mnoha příležitostmi 
k postupu – a to v jejich rodném 
regionu. Vzdělání otevírá dveře k 
mnoha fascinujícím kariérám ve 
stavebnictví. Cestě vzhůru neklade-
me žádné hranice.

POČET UČŇŮ/STUDENTŮ 

Noví učni (včetně duálních studentů)

vždy k 1. srpnu

2020

124

2015

82

2010

73

2005

64

2000

52

1995

45

03 Lidé

VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI BERGER
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TRVALÁ UDRŽITELNOST

DNES, ZÍTRA A V 
BUDOUCNU
Svým jednáním budujeme, utváříme a zachováváme 
životní prostor – jak pro současné, tak i pro budoucí 
generace. Proto si ceníme vyváženosti ekologic-
kých, sociálních a ekonomických aspektů: abychom 
upevnili své kořeny a převzali odpovědnost za životní 
prostředí a společnost.

TRVALÁ UDRŽITELNOST
04

04 Trvalá udržitelnost
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05 Nachhaltigkeit

ENERGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EKOLOGICKÝ  
PŘÍSTUP

RECYKLACE BETONU
Recyklace betonu šetří CO2 a chrání život-
ní prostředí. S naším certifikovaným recy-
klačním materiálem máme velmi dobré 
zkušenosti a také naši zákazníci jsou s 
ním nadmíru spokojeni. Naše recyklo-
vané produkty splňují všechny současné 
normy. Recyklace betonu má budoucnost. 
Proto také věnujeme hodně energie do 
výzkumu.

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY
Využíváme také solární energii ke sníže-
ní emisí CO2. S našimi pěti fotovoltaickými 
elektrárnami jsme byli schopni v roce 2020 
vyrobit přibližně 1.500.000 kWh elektřiny. S 
dalšími třemi elektrárnami, které byly uve-
deny do provozu v roce 2021, můžeme tento 
výkon téměř zdvojnásobit.

RECYKLACE ASFALTU
Použitý kryt vozovky přetváříme na vysoce 
kvalitní nový asfalt. Za tímto účelem kla-
sifikujeme dodaný materiál v rámci přís-
ných vstupních kontrol a postupně jej zno-
vu zpracováváme v drtírnách a třídírnách. 
Takto recyklovaný asfalt se znovu používá 
na stavbách jako studená i horká směs.

Ekologické myšlení a udržitelné jednání jsou ve spo-
lečnosti BERGER na denním pořádku. Již před více 
než 35 lety jsme začali profesionálně recyklovat starý 
a čerstvý beton. Dnes se také staráme o kvalitní 
recyklaci asfaltu, rekultivaci štěrkoven a průběžnou 
úsporu energií a zdrojů v administrativě.

Hlavní sídlo společnosti BERGER v Pasově harmonicky splývá s přírodou. Jeho 
vytápění a ohřev vody zajišťujeme vlastní tepelně řízenou kogenerační jednotkou 
na zemní plyn.

04 Trvalá udržitelnost

EKO-ÚČET SPOLEČNOSTI BERGER
První eko-účet jsme otevřeli na firemních 
pozemcích v regionu obce Ortenburg. Plo-
chy, které měly původně z přírodního hle-
diska jen malou nebo střední hodnotu, zde 
byly dobrovolně přetvořeny a krajinářsky 
zhodnoceny.
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PERSPEKTIVA

VÝZVA PŘIJATA

Jsme firma s bohatou tradicí, ve které hraje hlav-
ní roli kreativita a technický pokrok. A bez ohledu 
na to, jaké výzvy může přinést stavební průmysl v 
budoucnu – společnost BERGER jim bude čelit s 
inovativními řešeními ve stavebních technologiích, 
materiálech a surovinách.

04 Trvalá udržitelnost
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