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Vítejte!
»

Poznání, že nám poskytujete možnost
společně s vámi zpřístupnit budouc
nost, je hnacím motorem naší činnosti.
Vaše spokojenost je měřítkem našeho
myšlení a jednání. Těšíme se na vás!

«

Výkony pro účinná řešení na stavbě. Vše od jedné firmy
Pozemní STAVBY
kancelářské budovy
nákupní střediska
výzkumné instituty
průmyslové a
výrobní komplexy
kina
nemocnice a kliniky
lázeňské domy
parkovací budovy
sanace
stavby na klíč
školy
plavecké haly
sportovní haly
divadla
univerzity
správní budovy
obytné komplexy

Silniční STAVBY/EKOLOGICKÉ STAVBY/INŽENÝRSKÉ
STAVBY
stavební jámy
stavby mostů
příprava skládek
zařízení pro čištění a
likvidaci odpadů
zemní práce
zasíťování území
tepelné elektrárny
stavba kanalizace a
potrubních vedení
čistírny odpadních vod
protihlukové bariéry
recyklace
retenční nádrže

SPECIÁLNÍ
HLOUBKOVÉ STAVBY

DOPRAVNÍ STAVBY

Montované stavby

STAVEBNÍ MATERIÁLY

LOGISTIKA

SUROVINY

podpůrné a zajišťovací stěny
pilotování
utěsňování podloží
zakotvování
podchycování základů
snižování hladiny
spodní vody
geotechnická měření

betonové a asfaltové dálnice
stavby železnic
mosty
pevné jízdní dráhy
letišťní plochy
parkovací plochy
silnice
vodní cesty

Mosty
-	nosníky z předpjatého
betonu
-	železobetonové nosníky
-	žlaby
-	mostní desky
-	úložné prahy...
Průmyslové a výrobní haly
-	sloupy
-	vazníky (předpjaté/
nepředpjaté)
-	průvlaky
-	rozpěry
-	protimrazové sokly pro
stavby bez podsklepení
-	fasádní panely
-	stropy z předpjatého
betonu...
Protihlukové stěny
Kolumbária
Obytné a administrativní
budovy
-	sloupy
-	stěny
-	parapety
-	fasády
-	schodiště...
Projektování a vyměřování
______________
Specielní díly

asfalt
kvalitní beton BERGER
kvalitní cement BERGER
betonářské služby
potěry
mobilní betonárky
stacionární betonárky
malty
transport beton
recyklace

stavební dvory
spedice
dílny

štěrky
štěrkodrtě
štěrkopísky
cement
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ZPŘÍSTUPNIT

BUDOUCNOST

Pokud jako investor pomýšlíte na obytné nebo kancelářské komplexy, školní budovy, sportoviště,
na průmyslová zařízení, kliniky, kulturní zařízení a stavby pro trávení volného času nebo plánujete
rozsáhlou infrastrukturu, ať již jde o městskou výstavbu nebo dopravní stavby, sektor zásobování
a nakládání s odpady nebo utváření nového životního prostředí –vše, co teprve zamýšlíte, bude
třeba vybudovat.
My, firma Berger, silná podnikatelská skupina střední velikosti v oboru stavebnictví se chápeme
jako kompetentní, korektní, s vámi uvažující a předvídající partner. Provází nás více než století
tvůrčí činnosti, disponujeme prostředky a schopnostmi pro vhodné zpřístupnění budoucnosti,
pro stavbu v kvalitě požadované až v budoucnosti, která přijde vhod také našim dětem a vnukům.

partner v evropě
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STAVBY

DNEŠKA

Investoři jsou optimisté. Nejenže v budoucnost věří, ale také do budoucnosti investují. O to
realističtější musejí být při výběru partnerů při stavbě. Hlavní otázka zní: Komu mohu „svou
stavební budoucnost“ svěřit, kdo ji spolehlivě rozvine? Jakou kvalitou a potenciálem musí disponovat stavební firma, se kterou se spojím, aby splnila mé požadavky? Odpověď na tuto klíčovou
otázku rozhoduje také o úspěchu vašeho projektu.

NA VYSOKÉ ÚROVNI
Jako podnikatelská skupina střední velikosti, řízená přímo majitelem, pokrývá BERGER kompletní
spektrum stavebních výkonů: od jednotlivých stavebních projektů, až po stavbu komplexních
velkých objektů, od získání surovin a jejich zpracování po vývoj, výrobu a dodávku moderních
stavebních materiálů, inovačně, moderně a perspektivně. Cíleně se vyvíjíme, obezřetně expandujeme. Je to neustálý proces zlepšování a růstu na velmi vysoké úrovni.
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STAVBY DNEŠKA

skupina BERGER

INVESTORSKÁ NEZÁVISLOST
Základem každého korektního stavitelského výkonu jsou normy. Ty ale nejsou zdaleka všechno.
Speciální a individuální zákaznické přání a potřeby hrají čím dál větší roli. Poptávka směřuje k
dalekosáhlému sejmutí břemene při realizaci a podpoře stavebního záměru, taktéž solidní poradenství reagující na požadavky, které často přesahují požadavky uvedené ve smlouvě. Vyžaduje
se předvídavé spoluuvažování, požadují se stále kratší termíny zhotovení. Po celou dobu výstavby
se vyžaduje odborně fundovaná, odpovědná kontaktní osoba. Očekává se aplikace progresivních
výrobků, přístrojů a postupů, aby se rychle reagovalo na nové požadavky trhu nebo aby se jimi
vyvolala poptávka po nich... A výkony, které se původně klasického stavitelství netýkaly - jako
například financování a provoz - se stávají pro středně velké podniky stále více samozřejmostí.

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ
Kontinuálně sledujeme dynamiku trhů, zkoumáme potřeby moderních investorů. Ptáme se, co
se ve veřejném, průmyslovém a soukromém sektoru dnes požaduje a co asi bude zítra aktu
ální. Marketing zaměřený na budoucnost nám ulehčuje včas rozpoznat budoucí výzvy a čelit jim
tvůrčími řešeními. Rozhodující roli hraje přitom naše snaha, nabídnout vám vše z jedné ruky - od
firmy BERGER. Krédo podniku BERGER GRUPPE „vše z jediné ruky, od jediného dodavatele, od nás“
nám umožňuje dosáhnout vysokého stupně spokojenosti zákazníků.
Neboť vy, zákazník, určujete naše podnikové myšlení a jednání, jste účelem našeho podnikání. Naše
klíčová otázka zní: Co můžeme a musíme vykonat, abychom vaše očekávání, plány a cíle perfektně
uskutečnili?

BERGER GRUPPE tyto trendy již včas rozpoznala a začala své služby ponenáhlu rozvíjet ve směru
nových zákaznických očekávání, věrna svému krédu: „vše z jedné, vlastní ruky“. Ať se jedná o
recyklaci zbylých stavebních materiálů nebo o vybavení mobilních stavebních strojů precizním
high-tech řízením, o koncepci a zpracování systémů řízení kvality, o cenné další vzdělávání
zaměstnanců, náročná školení budoucích zaměstnanců do pozic kvalifikovaných specialistů a
expertů nebo o nasazení nejnovějšího softwaru pro řízení, dozor, provádění a kvalitu staveb, vše
slouží našemu dalšímu vývoji, stálému zlepšování naší činnosti pro naše zákazníky.
Výsledkem jsou řešení, která vás coby investora optimálně zbaví zátěže a dají vám jistotu, že váš
projekt je u fy BERGER v dobrých rukách. Takto získáte coby investor čas pro nové nápady, úkoly
a cíle – abyste mohl uvolněně proplouvat 21. stoletím a úspěšně proniknout do budoucnosti.

partner v evropě
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skupina BERGER

BUDOUCNOST

NA ŠIROKÉM ZÁKLADĚ

Napojit se stavebně na budoucnost, heslo „z jedné, z vlastní ruky“ dodržujeme s nadšením už
víc jak jedno století. Tehdy, v roce 1905 začal mladý muž z dolnobavorského města Vilshofen na
Dunaji uskutečňovat svoji vizi: nabízet stavební činnost jako balíček výkonů, ve kterém spojil stavebnictví s technickým plánováním a dodávkou stavebních materiálů, vše na nejvyšší kvalitativní
úrovni k úplné spokojenosti zákazníků. Onen mladý stavitel se jmenoval Hans Berger a z jeho
představy vznikla firma BERGER GRUPPE, úspěšně rostoucí a rozšiřující se evropské mezinárodní
sdružení firem, řízené majitelem ve čtvrté generaci. Hlavní sídlo firmy je v Pasově.
SÍŤ FIRMY BERGER
Od počátku 90. let minulého století patří BERGER GRUPPE k vůdčím středně velkým dodavatelům
s kompletním provedením zakázky, s mezinárodní sítí kompetentních specialistů a expertů
pro všechny stavební činnosti ve veřejném, průmyslovém a privátním sektoru. Firemní síť se
skládá ze sdružení firem se širokým portfoliem výkonů, je krok za krokem rozšiřována a určována
potřebami trhu a požadavky zákazníků. Pokrývá celé spektrum od získávání surovin z vlastních
zdrojů až po provedení velkých projektů na klíč, včetně provozování.
Synergie vzniklé během tohoto procesu v souladu s požadavky zakázky jsou optimalizovány a
využity ku prospěchu zákazníka ve formě sdružené expertízy fy. BERGER týkající se ekonomiky,
zabezpečení kvality a přesnosti na míru provedených stavebních výkonů. K základním složkám
této dynamické sítě patří mimo jiné:
• prvotřídní, vysoce kvalifikovaní a motivovaní
zaměstnanci s pohledem do budoucnosti
• moderní komunikační infrastruktura pro
rychlou a pružnou výměnu informací mezi
zaměstnanci
• systém dokumentace, umístěný v internetu,
který umožňuje každému zaměstnanci, ať je

v Pasově, Berlíně, Vratislavi, Plzni, Ladcích...
nebo přímo na stavbě, vždy disponovat
stejnými informacemi
• pravidelná interní, interdisciplinární výměna
znalostí a zkušeností
• stálé vzdělávání, které též přesahuje obor
stavebnictví

To znamená, že jako zákazník fy. BERGER získáváte prospěch z jedinečné zásobárny nejaktuál
nějších a nejmodernějších odborných znalostí a zkušeností a z rozsáhlého síťového propojení
vysoké úrovně.

partner v evropě
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BUDOUCNOST NA ŠIROKÉM ZÁKLADĚ	

SÍLA STŘEDNĚ VELKÉHO PODNIKU: efektivní provázanost
Naše zaujetí pro tvůrčí stavitelství orientované na budoucnost stojí na široké základně BERGER GRUPPE. Jejím zárodkem a dodnes ještě mateřským podnikem je BERGER BAU v Pasově.
Společně s EUROSOND GRUNDBAUTECHNIK, BERGER BOHEMIA v Česku a BERGER BAU POLSKA
v Polsku byly vytvořeny stavitelské světy napojené na světy moderních lidí. O vývoj, výrobu a
dodávky vyzkoušených a progresivních stavebních materiálů se starají experti v Německu, Polsku, Česku a na Slovensku, kteří mají na starosti sektor zdrojů v podnicích BERGER ROHSTOFFE
v Německu, Polsku a Česku. Jsou odpovědní za těžbu, zpracování a dodávku kvalitních štěrků a
písků. Za dispoziční zásobování staveb stavebními díly, materiály, stroji a přístroji je odpovědná
společnost BERGER LOGISTIK, která nám zajišťuje mobilitu. Široký vozový park - od osobních
vozů až po speciální transportéry těžkých nákladů - a vlastní opravny nám umožňují vyřešit
prakticky každé stavebně logistické zadání a to s nejvyšším stupněm účinnosti, spolehlivosti a
pružnosti - k ekonomickému prospěchu zákazníků.
Spojovacím prvkem všech podniků BERGER a všech dceřiných firem je zdravé, na zemi pevně
stojící pojetí středně velkého podniku, kde vy, coby zákazník, stojíte nejvýše. Váš prospěch se
snažíme našimi výkony zvyšovat. Garanty úspěchu jsou hluboce zakotvené systémy řízení kvality, vyhraněná kultura služeb, uplatněná kreativita, nejmodernější vybavení, odborně kompetentní, vůči zákazníkům angažovaní zaměstnanci.
ŘÍZENÍ KVALITY VE FIRMĚ BERGER: MĚŘÍTKO PRO VYSOKOU KVALITU
U nás míra řízení kvality překračuje požadavky ISO-certifikátů, které samozřejmě vlastníme. Naše
ambice poskytovat jen to nejlepší je motivací pro kvalitu a její zvyšování, neboť u kvality neznáme žádné kompromisy. Kvalitativních standardů vyhovujících zákazníkům dosahujeme různými,
vzájemně kombinovanými způsoby. Ploché hierarchické odstupňování ve všech oborech podniku,
přímá komunikace mezi výrobními místy - stavbami, závody, betonárnami, obalovnami a dílnami
- a motivovaní zaměstnanci zajišťují rychlé, fundované a dokonalé řízení kvality ve všech podnicích BERGER GRUPPE.
SERVIS FIRMY BERGER: ZCELA ZAMĚŘEN NA POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ
Zákaznický servis je pro středně velký podnik cosi jako denní chléb, samozřejmost, je filozofií
našich služeb. Udržujeme přímý osobní kontakt k zákazníkovi, jehož spokojenost je pro náš
úspěch v podnikání určující. „Čteme mu jeho přání z očí“ a vytváříme pro něj specifické
balíčky servisních úkonů. A to kompletně - od zpracování a realizace až po následné poradenství - podle potřeby, včetně ekonomických anebo technicky zajímavých návrhů. Rychle,
kompetentně, odpovědně a nebyrokraticky - perfektní zákaznické, vše zahrnující služby
jsou silnému středně velikému podniku vlastní.

partner v evropě

skupina BERGER
HOSPODÁRNOST ODMĚNĚNÁ CENOU
Kompetentnost v hospodárnosti: Dipl.-Ing. Karl Geßl, jednatel BERGER BAU, dostává Cenu
za kreativitu Svazu bavorských plátců daní. Pod jeho vedením, jak zaznělo v proslovu,
postavila fa BERGER BAU, zastřešující i další dodavatele, 37-kilometrový úsek dálnice
A8 mezi městy Augsburg a Mnichov s obzvláštním ohledem na výdaje státu jako
investora, tedy i daňových poplatníků. Stavba byla provedena nejen v termínu s dodržením limitu nákladů, nýbrž se stala i základem pro pilotní
projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru při stavbě dálnic.
(Zleva: Karl Geßl, Peter Ramsauer, spolkový ministr dopravy, Hans
Podiuk, Svaz bavorských plátců daní.)
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BUDOUCNOST NA ŠIROKÉM ZÁKLADĚ	
KREATIVITA FY BERGER: VYNIKAJÍCÍ
Kreativita středně velkých firem je jakousi třešničkou na dortu - z dobrého dělá vynikající, ze
středně úspěšného podniku podnik špičkový a ze spokojených zákazníků zákazníky vysoce spokojené. Kreativitu máme u nás zažitou ve všech oborech našeho podnikání, u všech projektů,
neboť kreativita není nic nedostupného. Je schopností nalézt řešení odlišná od očekávaných:
kvalitativně lepší, spořící čas, snižující výdaje, krátce řečeno myšlenkově bohatší a přinášející
větší hospodárnost. A je občas i odměněna, jako například v roce 2011, kdy jsme byli vyzname
náni Cenou za kreativitu Svazu bavorských plátců daní.

VYBAVENÍ FY BERGER: MODERNÍ, PEČLIVĚ UDRŽOVANÉ, VÝKONNÉ
Kdo staví pro svět zítřka, měl by disponovat perfektní organizací a vybavením. Pečlivě udržovanými
stroji a přístroji, vozidly a zařízeními, moderní komunikační a kancelářskou technikou, která
reprezentuje stav na úrovni doby.
Disponujeme nejlépe vybaveným vozovým, strojovým a přístrojovým parkem, který je základem
naší stavební logistiky a který udržujeme ve vlastních dílnách, stavebními dvory se železničními
přípojkami, výrobnou stavebních prefabrikátů, mobilními betonárkami a technikou pro dopravu hotového betonu na stavby, obalovnami živičných směsí, zařízeními pro těžbu a zpracování
surovin... a přirozeně kancelářskou technikou, neustále se přizpůsobující nejnovějším trendům.
Fa BERGER byla například jedním z prvních podniků ve stavebnictví, která zavedla elektronickou
dokumentaci, což přineslo snížení spotřeby papíru, vyšší hospodárnost - dnes již téměř před
20ti lety.
Vidíte, že naše krédo „vše z jedné ruky, od fy BERGER“ spočívá na silném podnikovém základě,
neomezeném hranicemi a šetrnému ke svému okolí.

ZAMĚSTNANCI FY BERGER: PARTNEŘI S VYSOKOU KOMPETENCÍ
Orientovaní na budoucnost, angažovaní ve prospěch zákazníka, odborně vysoce kvalifikovaní naši zaměstnanci jsou srdcem SKUPINY BERGER a vašimi odbornými kontaktními partnery. Jsou
to stavební inženýři, ekonomové v oboru stavebnictví, IT-specialisté, architekti a samozřejmě též
zkušení kvalifikovaní dělníci, mistři a vedoucí zařízení, muži a ženy. Vytvářejí průbojné expertní
týmy, které přetvářejí se zanícením a kompetencí, dovednostmi a kreativitou vaše přání do konkrétních řešení. Jsou klíčem fy. BERGER ke zpřístupnění vaší stavební budoucnosti.
Společné všem zaměstnancům fy. BERGER jsou vysoké nároky na sebe sama, ctižádost patřit k
nejlepším v oboru a vysoký stupeň identifikace se SKUPINOU BERGER s rodinným firemním vedením: je to naše široká základna ve stavebnictví. Lidská, silná, spolehlivá. Typická kvalita středně
velikého podniku k prospěchu a užitku našich zákazníků.

partner v evropě
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SVĚT STAVEBNICTVÍ –

Prostor pro ŽIVOT
Základní podnikatelskou činností SKUPINY BERGER je klasické stavění, aktivně a tvůrčím
způsobem všude tam, kde nás o to požádáte. Zvládáme všechny obory stavebnictví, v Německu
s BERGER BAU GMBH, s mateřskou firmou všech podniků skupiny BERGER, v České republice s
BERGER BOHEMIA a.s., v Polsku s BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Pro všechny podniky BERGER
pracuje EUROSOND GMBH GRUNDBAUTECHNIK. Každý podnik skupiny BERGER má své specifické vlastnosti a silné stránky. Všechny ale uplatňují naše podnikové krédo „vše z jedné ruky, od
fy. BERGER“ s cílem přiblížit se budoucnosti. Hospodárně, kvalitně, přesně - a lidsky. K vašemu
prospěchu, spokojenosti a uznání, neboť svět stavebnictví vytváří prostor pro život.

BERGER BAU NĚMECKO – KLADNÝ PÓL SKUPINY BERGER
BERGER BAU GMBH se sídlem v Pasově a s metropolní pobočkou v Berlíně, se stavebními dvory,
dílnami, obalovnami a vlastní výrobnou prefabrikátů, jakož i vlastní logistikou, je kladným pólem
BERGER GRUPPE v Německu, působí ve všech klasických stavebních odvětvích, od jednotlivých
stavebních výkonů až po velké stavební projekty na klíč, včetně projektů partnerství veřejného
a soukromého sektoru. U pozemních staveb jsou klíčovými stavby kancelářských a správních
budov, obytných budov a sídlišť, nákupních center, průmyslových staveb, škol a sportovních
zařízení, výzkumných center, klinik a lázeňských zařízení a další. U dopravních staveb je těžištěm
mimo jiné ve stavbě vysoce zatížitelných betonových a asfaltových krytů pro dálnice a letištní
plochy, zatímco u ekologického stavitelství a inženýrských staveb je to stavba mostů, čističek,
tepelných elektráren, protihlukových stěn a velké zemní práce. Oblast geotechniky a speciálního
zakládání staveb pokrývá -EUROSOND GMBH GRUNDBAUTECHNIK.
Celkový přehled spektra činností fy. BERGER získáte na výklopné druhé stránce obálky nebo po
načtení kódu na váš smartphone.
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UNIVERZITA POSTUPIM

ZVÍŘECÍ ÚTULEK, BERLÍN

Naší stavební činností přispíváme ke zvýšení potenciálu hlavního města a k ekonomickému růstu
regionu metropole Berlin-Brandenburg. Obzvláště aktivní jsme v důležité výstavbě infrastruktury, abychom etablovali Berlín s jeho okolím coby inovační ekonomicko-výzkumnou metropoli. Příklad: Naše účast na výstavbě berlínského letiště Brandenburg-Berlin International, dále
mnohé školy a vědecká zařízení jako Astrofyzikální institut v Postupimi, jakož i mnohá posílení
dopravní infrastruktury.

PODZEMNÍ GARÁŽ ALEXANDERPLATZ, BERLÍN

VÝROBNA PREFABIKÁTŮ Wieshof

POBOČKA V BERLÍNĚ: ZAMĚŘENA NA REGION METROPOLE
Centrem naší stavitelské činnosti na severovýchodě Německa je Berlín se svou pobočkou ve Centrem naší stavitelské činnosti na severovýchodě Německa je Berlín s pobočkou ve Werneuchen,
se stavebním a materiálovým dvorem.

VÝROBNA PREFABIKÁTŮ WIESHOF:
HOSPODÁRNOST A PLÁNOVÁNÍ NA MÍRU
Rostoucí trh způsobuje, že poptávka po betonových prefabrikátech všech
možných velikostí a tvarů pro nejrůznější použití neustává. Mnohdy jsou
výhodnější, než jejich vytvoření přímo na stavbě. Především skóruje rychlost
výroby, přesnost dílů v perfektní kvalitě a možnost montáže za prakticky
jakéhokoliv počasí a v kterékoliv době. Výsledkem je kratší doba stavby,
přesnější plánování a značná úspora nákladů - je to bezpečnostní plus a
přínos k hospodárnosti výstavby.
V naší výrobně prefabrikátů ve městě Wieshof, vybavené nejmodernější
technikou pro navrhování, výpočty a výrobu dílů, zhotovujeme kvalitní betonové prefabrikáty pro stavbu obytných a průmyslových objektů,
pro stavbu mostů, protihlukových stěn, čističek... ve všech potřebných
velikostech, množstvích a kvalitě - rychle, bezpečně a za výhodné ceny.
Železniční přípojka a naše speciální tahače se starají o včasné dodávky.
Ne pro nic za nic platí fa. BERGER ve výrobě prefabrikátů za významného
specialistu.

moderní stavby. kreativně
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BERGER BOHEMIA
BB CENTRUM PRAHA

Letiště Václava Havla Praha

MOST KOČOV

ROZMANITOST NA SOLIDNÍM ZÁKLADĚ
V oblasti stavebnictví středně velkých firem v Českém republice má BERGER BOHEMIA velmi
vysokou pozici. Vybavena ne zcela běžnou stavební kompetencí pro zpřístupňování budoucnosti
pokrývá celé spektrum stavebnictví: komplexy sídlišť, administrativních budov, průmyslových
objektů, velkých nákupních středisek, sportovišť, klinik, vzdělávacích a výzkumných pracovišť,
ekologických staveb, dopravních komunikací, letišť, mostů, železnic... Výrazně spoluutváříme
českou strukturu veřejného i soukromého sektoru. V ohnisku našich aktivit je stále bezchybná a
na budoucnost zaměřená realizace přání a očekávání našich zákazníků.
KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA: STAVBY NA KLÍČ
K silným stránkám BERGER BOHEMIA patří stavby na klíč. Základem je inteligentní, věcná kombinace všeobecné stavební odbornosti se solidními speciálními a podrobnými vědomostmi. Ale
pro realizaci staveb na klíč nestačí být odborníkem v jednom určitém oboru. Spíše to vyžaduje mít nejen speciální vědomosti, ale i celostně uvažovat, aby technicky náročné projekty byly
včas, hospodárně a kvalitně dokončeny. Výhodou pro naše zákazníky je, že disponujeme vlastními lomy, takže můžeme plánovat nezávisle na externích dodavatelích, což vylučuje zpoždění
a kolísání kvality.
SÍLA V PRAXI: CERTIFIKACE
Kdo chce stavět moderně, musí splňovat nejvyšší stavební standardy ve všech úrovních a ob
lastech. BERGER BOHEMIA má veškeré potřebné certifikáty řízení kvality, environmentálního
managementu a bezpečnosti práce a je v seznamu povolených dodavatelů staveb českého
Ministerstva pro místní rozvoj. Náročné certifikování kvality je optimální základnou pro spokojenost zákazníků.
JASNÝ CÍL
Naší zásadou je nebýt nikdy spokojen s dosaženým. Naše zkušenosti a současné odborné znalosti
našich zaměstnanců při stavbě nových a při optimalizování stávajících zařízení infrastruktury nám zaručují vůdčí postavení na trhu. Jdeme novými cestami. Tím čelíme požadavkům
trhu, konkurenci i sobě samým. Náš podnikový cíl je jasný: podporovat stavební modernizaci
naší země a dynamicky a profesionálně pokračovat ve dvacetileté úspěšné historii fy. BERGER
BOHEMIA.
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KONTEJNEROVÝ TERMINÁL, GDAŇSK

SPORTOVNÍ HALA, KOBIERZYCE

BERGER BAU POLSKA
URČUJÍCÍ SMĚR, PŘIPRAVUJÍCÍ CESTU
V zemi EU mezi Odrou a Bugem, v Polsku, patří BERGER BAU POLSKA ke stavebním podnikům,
udávajícím směr, určujícím měřítka, otevírajícím perspektivy stavebnictví, energicky prosazujícím
trendy budoucnosti. Sídlem je Vratislav, která je příkladem polského rozmachu.
Na téměř šesti hektarech firemního pozemku se nachází vedle administrativních budov i stavební dvůr, který není pouze odstavnou plochou pro vozidla, stroje a přístroje. Nachází se zde i
velmi dobře vybavená dílna, laboratoř splňující všechny požadavky na kontrolu kvality, obalovna
a betonárna.

DÁLNICE A4 VRATISLAV-LEGNICA

VARŠAVSKÉ MOSTY, VRATISLAV

NAPŘÍČ STAVEBNÍMI OBORY
Zde, v sídle firmy ve Vratislavi bylo vytvořeno též něco neobyčejného, například plán kompletní
rekonstrukce a výstavby nových tzv. Varšavských mostů, největšího mostního komplexu Dolního
Slezska, nebo v rámci staveb moderních prostor pro výzkum a výuku novostavba učeben pro
místní přírodovědeckou univerzitu. Dalším ukázkovým příkladem pro přesahující, směr určující
kompetenci BERGER BAU POLSKA je stavba rychlostní silnice S3. Úsek 3, dlouhý 27 km, byl celý
postaven BERGER BAU POLSKA a to od mýcení až po odevzdání do provozu včetně přestavby a
překládky dosavadní silniční sítě a všech inženýrských, ekologických a jiných nadzemních staveb.
Přiblížila budoucnost v oblasti dopravního stavitelství v nejvyšší možné míře.

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA PRO HOSPODÁRNÁ CELKOVÁ ŘEŠENÍ
BERGER BAU POLSKA je velmi dobře připravena na nadcházející komplexní náročné úkoly strukturálně se stále měnícího polského stavebnictví. V neposlední řadě proto, že je součástí kreativní sítě SKUPINY BERGER – regionální kompetence a znalosti lokálních podmínek se spojují
se zkušenostmi přesahujícími hranice a s mezinárodním know-how k inovačním, hospodárným
celkovým řešením, která přesahují i tradiční stavební výkony. Podle přání zákazníka začínáme od
prvního kopnutí do země a nepřestaneme až do předání klíčů od objektu.
Nejlepší zárukou splnění těchto vysokých požadavků v odpovídající kvalitě jsou naši zaměstnanci.
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EUROSOND Grundbautechnik
TVŮRČÍ ZÁKLADNA PRO MODERNÍ STAVBY
EUROSOND Grundbautechnik je zavedenou a dominantní značkou na poli speciálních podzemních
staveb v srdci Evropy, je to známý pojem pro technicky náročné podzemní stavitelství. Od roku
2012 patří společnost EUROSOND k BERGER GRUPPE. Její získání byl pro nás další důležitý krok
pro zpostředkovávání budoucnosti z jedné ruky, jediným dodavatelem, neboť EUROSOND vám
může nyní nabídnout kompletní spektrum výkonů při zakládání staveb: od prvního rozhovoru,
vývoje optimálního řešení, přes dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci,
geologický průzkum, realizaci stavby až po provoz, údržbu hotového zařízení a péči o ně.

OLYMPIJSKÝ STADION, BERLÍN

BODEHO MUSEUM, BERLÍN

KOMPLETNÍ KOMPETENCE PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Portfolio fy. EUROSOND zahrnuje všechny obory speciálního hlubinného zakládání staveb. Poradenství, plánování a realizace je v rukou vybraných špičkových pracovníků, kteří s nadšením
uplatňují technicky, ekologicky a ekonomicky nejlepší řešení se solidností jim vlastní, včetně
komplexních a extrémně náročných řešení. V popředí činností je zakládání staveb, stavební jámy,
stabilizace půdy, sanace starých znečištění, jakož i zabezpečování a sanování. Obzvláště dobrou
pověst si EUROSOND vydobyl při zřizování stavebních jam v centrech měst, která jsou velkou
technickou, geologickou a logistickou výzvou. Zdůraznění si zaslouží použití vysokotlaké injektáže pro utěsnění podloží a podchycení základů a středně až nízkotlaká injektáž ke stabilizaci
půdy a/nebo k utěsnění. Široká paleta detailních znalostí zde umožňuje neobvyklá řešení též u
citlivých projektů staveb všech velikostí.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MAINDAICHE

UNIVERZITNÍ KLINIKA, WÜRZBURG

Krátce: EUROSOND je tvůrčím základem pro moderní stavby v rámci SKUPINY BERGER. K vašemu
užitku a ke zvýšení hodnoty vaší stavby.

PODZEMNÍ GARÁŽE ALEXANDERPLATZ, BERLÍN

POSTAVENÁ BUDOUCNOST. KONKRÉTNĚ.
Náhled do našich výkonů, do zpřístupnění
budoucnosti firmou BERGER naleznete na
následujících stránkách. Vstupte, prosím,
do SVĚTŮ STAVEB fy BERGER.

ZÁMEK BELLEVUE, BERLÍN

OPĚRNÁ ZEĎ, FALKENBERG
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DIMENZE: RŮST
Dálnice A8, PILOTNÍ PROJEKT Public Private Partnership (PPP)
PRO A-MODELY AUGSBURG-MNICHOV
Výstavba a rozšíření dálnice A8 mezi městy Mnichov a Augsburg na šest
jízdních pruhů, spolkový pilotní projekt partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem (PPP) ve výstavbě dálnic, první z tzv. A-modelů - inovačního skoku
ve výstavbě německých dálnic. BERGER BAU se od prvního okamžiku značně
podílela coby odpovědný člen konsorcia Projektgesellschaft autobahnplus A8
Holding GmbH na úspěchu této příkladné organizace stavby a to při plánování,
při všech fázích dvouletého zadávání zakázky až po finanční uzávěrku,
vedením stavby, při provozu a při údržbě, financování a předání.

Náš vývoj k vůdčímu středně velkému podniku v Evropě doprovázejí náročné velkoprojekty.
Jedná se o projekty velké co do objemu staveb, objemu stavebních výkonů, co do míry odpovědnosti. Vyžadují nadprůměrnou míru kompetence v řízení stavby a stavebních odborností ve
spojení s ekonomickým potenciálem. Příklady:
•	Dálniční tunel Aubing na dálnici A99
• Vysokorychlostní železniční trať pro ICE Norimberk-Mnichov
•	Dálnice A8 Augsburg - Mnichov PPP pilotní projekt pro dálníčni modely
• Rychlostní silnice S3 Štětín - Gorzów Wklp. (Polsko)
•	Nádraží a kolejová přípojka na letišti Berlín-Brandenburg International (BBI) „Willi Brandt“
•	Dostavba mnichovského Středního okruhu Západ (Mittlerer Ring West) s podtunelováním
náměstí Luise-Kiesselbach (Luise-Kiesselbach-Platz)

Vše z jedné ruky: BERGER BETON, závod v obci Dasing
dodával přesně podle požadavků kvalitní dálniční beton
a to ve dne v noci.

Vysokorychlostní železniční trať pro ICE
Norimberk-Ingolstadt
Nový úsek vysokorychlostní trati ICE Norimberk-Ingolstadt je milníkem
moderní výstavby vysokorychlostních tratí a jednou z největších infrastrukturních počinů Deutsche Bahn (Německých železnic). Za výstavbu
úseku Jih Denkendorf-Ingolstadt jsme byli kompletně odpovědní.

Úsek E2 v jižním napojení k tunelu Denkendorf, původně zamýšlený jako
otevřený, musel být kvůli nepředvídatelným geologickým poměrům veden
v délce 1250 m jednotubusovým tunelem , postaveným tzv. stropní metodou.

Kompletní realizace 37km dálničního úseku probíhala
pod technickým vedením fy. BERGER BAU.

Jako společník „autobahnplus Services GmbH“ je BERGER BAU spoluzodpovědná
za provoz a údržbu dálnice A8 až do předání držiteli koncese 30. 4. 2037

Zemní práce na 17,6 km dlouhém úseku byly realizovány
výhradně firmou BERGER BAU.

V úseku Denkendorf si vedení tratě průmyslovou zónou vyžádalo neobvyklý tunel:
v celkové délce 675 m musely být zřízeny piloty pomocí vrtů a následného
vstřikování betonu, které jako kotvy dlouhé až 35 m zajišťují optimální stabilitu.
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Rychlostní silnice S3 Štětín - Gorzów Wielkopolski
Silnice pro motorová vozidla S3, součást evropské silnice E65, patří k hlavním
tepnám polské dopravní struktury. Úsek 3 nově zbudované silnice Štětín-Gorzów
Wlkp. postavila firma BERGER BAU POLSKA kompletně ve vlastní režii. Obnáší
přes 27 km, je čtyřproudový s odstavnými pruhy, s křížením vylučujícím kolize,
vybaven dopravním značením, odvodňovacím zařízením a propustmi, odpočívadly, mosty, zařízením správy a údržby silnic, protihlukovými zábranami. Výstavba
zahrnovala i přeložení původní silniční sítě v trase nové rychlostní komunikace.

VELKÉ PROJEKTY

Stavba jihozápadní části Sředního
okruhu (Mittlerer Ring) v Mnichově,
podtunelování náměstí Luise-Kiesselbach
(Luise-Kiesselbach Platz)
S jednoduchým silničním podjezdem neměly
poslední tři mnichovské tunelové projekty Mittlerer
Ring mnoho společného. Touto stavbou superlativů
vzniklo v oblasti ulic Garmischer Straße, Luise-Kiesselbach-Platz a Heckenstaller Straße zcela nové
dopravní prostředí. V rámci sdružení odpovídala
BERGER BAU za veškeré inženýrské stavby, utěsnění
tunelů, vybudování silnic, kanálů a za vyztužovací
práce. Obrovský projekt, výstavba je rozvržena na
šest let a má být dokončena v roce 2015.

V průměru jsme na jeden kilometr postavili jeden most. Výsledkem je bezkolizní
křížení s rychlostní silnicí na úseku 27km.

Dálniční tunel Aubing
na dálnici A99
Kvůli dokončení západního úseku
mnichovského dálničního okruhu
A99 byl pod vedením BERGER
BAU zbudován klíčový prvek: tunel
Aubing, se svou délkou 2425 m je
nejdelší v Bavorsku a svým technickým vybavením i nejmodernější.
Betonovou směs pro celou stavbu
vyráběla fa. BERGER BETON přímo
na místě.

Letiště Berlin
Brandenburg
Pro nové letiště německého
hlavního města Flughafen
Berlin Brandenburg International „Willi Brandt“ jsme
nepostavili jen požární stanice
(viz strana 34/35), ale též
podzemní nádraží včetně
kolejové přípojky. Kompletně.

Stavba sestávala z hrubé
stavby celého podzemního
nádraží, jakož i hrubé stavby
tunelu dlouhého 3,4 km pod
plochou areálu letiště. K tomu
patří mimo jiné i náročná
pažící a odvodňovací opatření.
Že sdružení firem pod naším
vedením všechny práce
dokončilo v termínu a požadované kvalitě, je samozřejmé.

Zpřístupnit budoucnost v centrech měst
Tunel je přibližně 2800 m dlouhý, sestává ze
dvou podzemních úseků a z cca 7 m hlubokého
koryta. V místě připojení k dálnici A95 na
Garmisch-Partenkirchen je dvoupatrový se
spodní vanou pro zachycování spodní vody.

Pokládka vysoce odolné asfaltové vozovky.

Odkrývání svršku bagry, buldozery - více než polovina trasy vedla lesním porostem,
vyklučeno bylo celkem 275 tisíc pařezů.

Provoz, denně asi 100 tisíc vozidel, probíhá díky flexibilním objížďkám během stavby bez podstatného omezení.
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PREFABRIKÁTY

Stavby z prefabrikátů
Tam, kde se požadují hotové díly v nejlepší kvalitě, staví BERGER vždy v první řadě. Naše výrobna
prefabrikátů Wieshof (viz str. 16/17) platí pro mnohé investory jako nejlepší adresa pro perfektní
stavby s využitím prefabrikátů, je kompetentní a spolehlivá od fáze poradenství až po montáž kompletní péče na non plus ultra úrovni.
Vyvíjíme, stavíme, dodáváme a montujeme nejhodnotnější betonové prefabrikáty pro pozemní a
inženýrské stavby ve všech požadovaných velikostech, tvarech, kvalitě a množství. S dodržením
termínů, hospodárně a v nejvyšší jakosti - již přes čtyři desetiletí. Pro zakázky podniků skupiny
BERGER.

Stavba hal pro průmyslové účely
Sloupy, průvlaky, trámky, soklové panely, vazníky (předpjaté/nepředpjaté),
fasádní panely (izolované/neizolované), stropy z desek tvaru TT.

Stavby mostů
Nosníky z předpjatého betonu, žlaby,
mostové desky, opěrné desky atd.

Mnoho dalších projektů, při nichž byly použity prefabrikované díly firmy BERGER BAU,
najdete ve Stavebních světech BERGER BAU.
Často bez výslovného upozornění.
Důvěřujeme vaší investorské intuici, vaší zvědavosti - vaše otázky zodpovíme s nadšením
– a s certifikovanými odbornými znalostmi.

Obytné a administrativní budovy
Sloupy, stěny, parapety, fasády, schodiště.

Protihlukové stěny
Různé prvky.

Zvláštní díly všeho druhu
Příklad: schodiště v návštěvnickém parku mnichovského letiště.

O jednotlivých stavebních dílech, které vyrábíme především, vás informuje přehled
výkonů SKUPINY BERGER na druhé straně
obálky.

moderní stavby. kreativně
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OBYTNÝ KOMPLEX V ULICI
AGNES-BERNAUER-STRASSE V MNICHOVĚ
Komplex sestává ze tří budov z pohledového betonu se
67 komfortními byty.

VÍCEÚČELOVÁ HALA FIRMY LINDNER GROUP, ARNSTORF
Hala slouží jako regálový sklad pro výrobu, skladování a expedici fasád.

LÉKAŘSKÉ A NÁKUPNÍ STŘEDISKO V OBCI POING
Klasická železobetonová stavba o třech podlažích.
KLINIKA STRAUBING
Novostavba pro vysokoenergetickou léčbu - jádrem je
bunkr proti radioaktivnímu záření z betonu s příměsí
magnetitu (oxidu železnato-železitého).

VÝROBNÍ HALA FIRMY ROHRDORFER BETON,, BERGLERN
Pro tuto stavbu je charakteristické velmi přesné položení kotevních desek a ocelových nosníků do základní desky. Přilehlý administrativní trakt byl zhotoven na klíč.

VÍCEÚČELOVÁ HALA FIRMY SCHEDL AUTOMOTIVE, LIPSKO
Skeletová konstrukce z prefabrikátů s kompletním sani
tárním zařízením na klíč včetně sprinklerového zařízení.

moderní stavby. kreativně
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LETIŠTĚ BERLÍN BRANDENBURG (BBI): VÝSTAVBA POŽÁRNÍ STANICE
Požární stanice tvoří vedle naváděcí věže centrum ovládání letiště. Zde jsou umístěny mimo jiné i
řídící technické centrum a Airport Control Centrum. Pro tento komplex jsme ji kompletně postavili
coby hrubou stavbu, včetně zemních prací, výstavby kanalizace, stavební jámy, založení stavby...
Další naše výkony pro BBI jsou na straně 28/29 pod „Velké projekty“.

PRŮMYSLOVÁ HALA V LENTINGU: MONTÁŽ POD VYSOKÝM NAPĚTÍM
Třípodlažní budova využívaná jako parkoviště pro VIP-vozidla. Zvláštní výzvou byla montáž
z prefabrikátů z železobetonu pod silnoproudým vedením 110 kV, kdy montážní prostor od
úrovně atiky dosahoval jen 1,75 m k hranici bezpečnostní vzdálenosti od vedení.

ZÁVODY PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA WEINZIERL, VILSHOFEN
Přestavba třídicího zařízení si vyžádala postavení přibližně
100 m dlouhé opěrné zdi z železobetonu.

AUTOHAUS PICHERT, PASOV
Stavba na klíč dvoupodlažní reprezentativní budovy s výstavními plochami.

OBCHODNÍ KOMPLEX, GARCHING
[2]
Více než pouhé kanceláře: administrativní a servisní komplex v nejlepší lokalitě
před branami Mnichova představuje perspektivní „místo pro práci a žití“. Náš
vklad: multifunkční budova a velký kancelářský komplex s podzemními garážemi.

ANDOMET, STRAUBING
Novostavba zařízení pro
zpracování kovových odpadů.

„DIE STADT DER TIERE“ – „MĚSTO ZVÍŘAT“, BERLÍN
Zhotovení komplexního centra pro psy na klíč pro
největší evropské zvířecí azylové centrum.
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METRO VELKOOBCHOD, MNICHOV-PASING
Výstavba velkoobchodu METRO trvala včetně
stabilizace půdy čtyři měsíce.

STAVBA OBČANSKÉHO CENTRA, UNTERFÖHRING
Architektonicky výrazná mnohoúčelová budova
na nejvyšší výtvarné a realizační úrovni. Obzvláštní
důraz byl kladen na kvalitu pohledového betonu,
odpovídajícího třídám SB2, SB3 a SB4.

STAVBA MAN TRUCK & BUS SERVICE, LANDSHUT
Technické zpracování, statické výpočty,
realizační dokumentace stavby, stavba na klíč.

STAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FIRMY VIESSMANN, PLATTLING
Výtvarně a ekologicky ctižádostivá stavba na podkladu z granulátu
z pěnového skla a se stěnami z pohledového betonu (SB3).

STAVEBNÍ DVŮR, NIEDERFINOW
Stavba na klíč vysoce moderního komplexu
stavebního dvoru sestávající ze tří budov.

SPARDA BANK, MNICHOV
Přístavba v omezených prostorových
podmínkách vnitřního města.

moderní stavby. kreativně
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HORNÍ POČERNICE
Novostavba logistického areálu. Samostatně fungující jednotku tvoří
primárně skladová a expediční hala, dále pak správní budova a další
provozní budovy spolu s komunikacemi a provozními plochami.

VÝROBNÍ HALA VE STAŇKOVĚ
Dvoulodní montážní hala se sociální a správní budovou pro dodavatele automobilového průmyslu.

VÝROBNÍ HALA PRO MEDICÍNSKÉ VÝROBKY
Komplexní stavba z prefabrikátů zaručující vysoké hygienické požadavky pro vůdčího výrobce injekčních per na trhu v Dnešicích.

CITY TOWER, PRAHA
Se svou výškou 109 m nejvyšší kancelářská budova v Praze byla
zhodnocena rozsáhlou přístavbou. Naším příspěvkem byla stavba
třípatrové budovy s plošinami pro parkování a sanace původní stavby.

OV MEDIA S.R.O., VIMPERK
Rozšíření správní budovy tiskárny.

FINANČNÍ ÚŘAD VE VALAŠSKÝCH KLOBOUCÍCH
Stavba správní budovy s markantním vzhledem.
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SÍDLIŠTĚ PLZEŇ-SYLVÁN
Rozlehlé sídliště, jednotně koncipované, v atraktivní
lokalitě. Klasické krychlové architektonické řešení s
plochými střechami zapadá harmonicky do okolní krajiny.

ZOO PLZEŇ
Výstavba afrického a asijského pavilonu: pět šestiúhelníkových staveb a osmihranná centrální budova.budova.

ZÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ KATALOGŮ VE ŠŤÁHLAVECH
Stavba celého provozu, mezi jiným i dvou výrobních,
jedné skladovací haly, správní budovy a dopravních ploch.

OBYTNÝ DŮM PRO VÍCE RODIN V LILIOVÉ ULICI V PLZNI
Budova se skeletovou konstrukcí s 12 byty jako
přístavba panelového domu.

TECHMANIA SCIENCE CENTER, PLZEŇ
Stavba planetária a vícepodlažního parkovacího domu.

SÍDLIŠTĚ NOVÉ MĚCHOLUPY
Sídliště na klíč se 130 bytovými
jednotkami a s bezbariérovým přístupem.

SPRÁVA A ÚDRŽBA DÁLNICE PETROVICE
Stavba dálniční centrály správy a údržby
při dálnici D8 u Petrovic.
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ELEKTRÁRNA KLADNO
Stavba účinné a ekologicky šetrné elektrárny. Stavební
část celého komplexu staví na klíč BERGER BOHEMIA.

[2]

LINDE TECHNOPLYN, VRESOVA
Stavba výrobny technických plynů včetně
správní budovy a dopravních ploch.

PROVOZNÍ BUDOVA V PRAZE-VESTCI
Stavba komplexu skladové a výrobní haly s
kancelářskou sekcí pro jednoho developera.
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XXL LUTZ, PRAHA-STODŮLKY
Stavba náročného a komplexního
obchodního domu pro vybavení
domácností.
DOPRAVNÍ A OBCHODNÍ CENTRUM
MERCURY, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Na střeše čtyřpodlažního komplexu
byla vybudována správní budova
a autobusové nádraží.
Letiště Václava Havla Praha
Mezinárodní letiště vzdálené 20 km od
centra Prahy se rozvíjí. BERGER BOHEMIA se
podstatným způsobem podílela na výstavbě
Terminálu 2 a Požární stanice Sever.

VGP PRŮMYSLOVÝ PARK NÝŘANY
Stavba velké výrobní haly s vysoce
únosnou podlahou.

VELKOOBCHOD MAKRO, KARLOVY VARY
Stavba inženýrských sítí, veškerých dopravních
ploch včetně přístupových cest a chodníků.
ELKAMET, MYSLINKA
Stavba esteticky zajímavé výrobní
haly se sendvičovým opláštěním a
atypickou klenutou střechou.

UNIVERZITNÍ KLINIKA PRAHA-MOTOL
Rozsáhlé stavební rozšíření a modernizace jednoho
z nejdůležitějších českých zdravotnických center.
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SPORTOVNÍ HALA ŚWIDNICA
Stavba dvoupodlažní sportovní haly se spojovacím
traktem ke stávají školní budově včetně všech technických a sanitárních zařízení ve sklepním podlaží.

	
  

	
  

	
  

PŘÍRODOVĚDECKÁ UNIVERZITA, VRATISLAV
Stavba bezbariérové třípodlažní stavby na klíč
s laboratořemi, posluchárnami a veškerým
technickým a sanitárním zařízením.

KULTURNÍ CENTRUM RUDNA
Stavba na klíč komplexního kulturního centra s velkorysými vnějšími zařízeními pro rozmanitá využití.

	
  

	
  

ZAŘÍZENÍ DÁLNIČNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY BACZYNA
Zařízení postavené na klíč u rychlostní silnice S3 zahrnuje opra
várenský komplex, sklad posypové soli a administrativní budovu.

SPORTOVNÍ HALA, KOBIERZYCE
Stavba rozlehlé haly na klíč s tribunou pro 650 diváků, veškerými technickými a
sanitárními zařízeními, kompletním vybavením a všemi vnějšími zařízeními.
SÍDLIŠTĚ ŻARKÓW, GŁOGÓW
Sídliště s třípodlažními domy a se 61 bytovými jednotkami, podzemními
garážemi pro 46 aut a s kompletním zasíťováním a komunikacemi.
GDDKiA RACULA
Stavba dvoupodlažního laboratorního
komplexu s připojenou
skladovací halou;
kancelářské prostory
v druhém nadzemním
podlaží jsou v provedení openspace.

ŠKOLNÍ AREÁL, TYNIEC MAŁY
Stavba vícepodlažního školního zařízení skládajícího se ze tří komplexů školy, školky a sportovní haly - pro cca 500 dětí.

moderní stavby. kreativně
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DÁLNICE A11 ŠTĚTÍN-BERLÍN
Důkladná přestavba jízdního pruhu směrem
na Berlín mezi kilometry 95 a 101 až po sjezd
na Penkun v betonovém provedení.

DOPRAVNÍ STAVBY
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Asfalt je nejvíce používaný stavební
materiál na dopravní plochy. Ve vysoce moderních mobilních nebo stacionárních
obalovnách vyrábí BERGER BAU asfalty dle
požadavků. Kvalitu zkouší vlastní laboratoř. Hlídá též složení směsi a její vlastnosti:
zhutnění jádrového vývrtu, jeho deformační
odolnost, soudržnost jednotlivých vrstev,
odolnost vůči štěpení, obsah živice. A nejen
to. Integrovaná laboratoř zjišťuje spolehlivě,
s nízkými náklady a s časovou úsporou i půdní
vlastnosti. Protože pracujeme co nejblíže podmínkám panujícím na stavbě, jsme schopni
obratem reagovat na změny. Kompetentní
odborný personál nepatří pouze k „vybavení“
našich obaloven, nýbrž i našich stavenišť.
K dobru investorů: prostoje se zkracují, kvalita
zvyšuje. A hospodárnost sledujeme neustále.

DÁLNICE A13
Důkladná přestavba mezi sjezdy na Lübbenau
a Duben v obou směrech.

Dopravní plochy z betonu jsou extrémně zatížitelné, téměř nevyžadují údržbu,
nepoškozují životní prostředí a mají dlouhou
životnost. Jejich profesionální výroba patří ke
specialitám firmy BERGER BAU. Naši experti
mají potřebné zkušenosti podpořené nejmodernějším know-how. A mobilní zařízení pro
míchání betonu plus soupravy pro pokládání
betonu zabezpečují operativní kompetenci v
místě nasazení. Výsledkem jsou hospodárné
a z ekologického hlediska příkladné dopravní
plochy z betonu s dlouhodobým využitím.

LETIŠTĚ MNICHOV
Důkladné vyasfaltování
ploch předpolí Sever a Jih.

DÁLNICE A23 HANSSONKURVE, VÍDEŇ
Generální sanace v obou směrech v délce
3,3 km.

OBALOVNA BERGER,
ORTENBURG

FRANKFURT AIRPORT
Rozšíření předpolí o 160 000 m2 se 40cm
silným betonovým krytem.

Laboratoře pro výzkum
asfaltu firmy BERGER jsou
zkušebnami zabezpečené kvality.
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OBCHVAT OBCE SCHWARZACH (HENGERSBACH)
Jádrem obchvatu je překonání údolí Erlachhof, 125 m
dlouhý, most z předpjatého betonu o 4 polích.
CYKLISTICKÁ STEZKA KNADLARN – ZEITLARN
Úsek dlouhý 2,3 km je hlavní částí cyklistické stezky
Wolfach-Radweg mezi městem Vilshofen a obcí Ortenburg.

DÁLNICE A94 MNICHOV–POCKING, MALCHING
Přibližně 150 km dlouhá magistrála mezi Mnichovem a Pockingem v ekonomickém regionu
Pasova s návazností na Rakousko, Českou republiku a státy jihovýchodní Evropy se uskutečňuje
po úsecích. Zpracovali jsme expertízu především u inženýrských staveb, zemních prací a stavby
krytů vozovky (malý obrázek) u obce Malchingu nebo mezi (velký obrázek) obcemi Forstinning
a Pastetten, kde byly v rámci pilotního projektu BAST na 12km úseku položeny tři různé druhy
povrchů a testovány z hlediska tlumení hluku.

SILNICE PA9, BAD HÖHENSTADT
Stavba okresní silnice PA9 v
Bad Höhenstadt pod dohledem ekologů.

SILNICE B8 SCHALDING-SEESTETTEN, LÖWENWAND
Celková sanace vozovky včetně výměny odvodňovacích
zařízení; starý asfalt byl odfrézován speciálním postupem.

moderní stavby. kreativně
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ST 2580: LETIŠTNÍ TANGENTA VÝCHOD
Stavba kapacitního severo-jižního spojení mezi dálnicí A92 a A94 podle
modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-PrivatePartnership) s 25-letou délkou koncese. Úsek V od okresní silnice ED 5
až po přípojku St 2332 včetně šesti mostů. Celková délka 4000 m.

PARKOVACÍ DŮM U NÁDRAŽÍ V BLANKENFELDE-MAHLOW
Zhotovený na klíč, s 271 parkovacími místy pro osobní
automobily a řadou obchodů - je částí rozsáhlé přestavby
městského centra Blankenfelde-Mahlow.

STAVBA SILNICE B 388A A MOSTU
Zástavba proluky mezi silnicemi B 388 u obce Hallbergmoos
a FS 44 u obce Fischerhäuser odlehčuje výrazným způsobem
dopravu mezi letištěm a Mnichovem.

PODZEMNÍ GARÁŽE ALEXANDERPLATZ V BERLÍNĚ
Stavba představuje důležitý projekt stavebního vývoje středu
Berlína - zhodnocení nejznámějšího náměstí hlavního města.
BERLÍN, ADLERSHOF
Přípravné práce pro stavbu vědeckého,
mediálního a hospodářského stanoviště v
regionu Berlín-Braniborsko v Adlershofu.

NÁMĚSTÍ V BAD GRIESBACH
Kompletní rekonstrukce
historického náměstí včetně
pracného vydláždění.

PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE ZF AG, PASOV
Parkovací plochy se 435 stáními, se zámkovou dlažbou,
jízdní pruhy jsou asfaltové.

STŘEDNÍ ŠKOLA ST. GEORG, VILSHOFEN
Stavba veškerých zpevnéných ploch v rámci generální sanace.

moderní stavby. kreativně
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STAVBY MOSTŮ NA DÁLNICI A8
V rámci pilotního projektu
PPP (partnerství veřejného a
soukromého sektoru, PublicPrivate-Partnership) jsme postavili
několik nadjezdových mostů
(viz str. 26/27, Velké projekty) polointegrální konstrukce, svršek
ze spřažených ocelových nosníků
zmonolitněný betonem. Na obrázku
stavby 36, 39 a 40 (zleva doprava).

MOST V ULICI GARMISCHER STRASSE, MNICHOV
K bezkřižovatkové přestavbě jihovýchodní části mnichovského Středního
okruhu (Mittlerer Ring) s podtunelováním náměstí Luise-Kiesselbach (LuiseKiesselbachplatz - viz str. 26/27, Velké projekty) patří též výstavba mostu
z předpjatého betonu o 3 polích na Garmischer Straße přes dálnici A96.

MOSTY PŘES ISAR V OBCI MAMMING (vlevo) A V OBCI GRÜNECK (vpravo)
Oba mosty, přes 100 m dlouhé, značně zlepšily regionální dopravní
infrastrukturu. Most v obci Mamming považují jeho uživatelé za milník,
za dílo století.

MOST PŘES KOHLBICHLGRABEN, NEUSTADL
Jednopolový most z pěti prefabrikovaných nosníků z
předpjatého betonu s deskou z monolitického betonu
překlenuje jako součást silnice St 2098 mezi obcemi
Siegsdorf a Ruhpolding cca 10 m hluboký terénní zářez.
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MOST PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BEILNGRIES
Stavba, která v detailu přesvědčí inteligentním využitím
prefabrikátů. Probíhá paralelně s mostem Altmühlbrücke
na silnici B299 a nahrazuje most Baileybrücke.

MOST NA SILNICI BW 112a, NEUDROSSENFELD
Klenutá, integrální rámová konstrukce se horní částí
z předpjatého betonu a se světlou šířkou 51 m byla
postavena při zachování plného provozu na dálnici A70.

MOST PŘES VILSKANAL, SCHLAG-REICHSTORF
Šest nosníků z předpjatého betonu z BERGER výrobny prefabrikátů
(Wieshof) opatřených spřaženou deskou z monolitického betonu
tvoří základ vozovky nového třípolového mostu.

NADJEZDOVÝ MOST GRUBHOF
Jednopolový most rámové konstrukce zajišťuje
mimoúrovňové křížení na silnici PA93 rozšířené o
dodatečně postavený jízdní pruh.

moderní stavby. kreativně
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MOST U OBCE FISCHERHÄUSER
Výstavba mimoúrovňové přípojky v rámci výstavby
silnice B 388a k dalšímu dopravnímu připojení
mnichovského letiště.

DOPRAVNÍ STAVBY

MOST MAYERBACHERBRÜCKE, ISMANING
Nový most vede silnici Mayerbacherstraße přes silnici
B 471. Ke zvýšení bezpečnosti slouží integrovaný
chodník pro pěší a integrovaná cyklistická stezka.

MOST FÜLLBACHBRÜCKE
V rámci vysokorychlostní železniční tratě ICE
Mnichov- Norimberk-Erfurt a jako část dopravního
spojení v projektu Německé sjednocení jsme zbudovali
92 m dlouhý most přes Füllbach, štíhlé, pětipolové,
na čtyřech pilířích s příčnými nosníky spočívající
železniční přemostění, zapadající do krajiny.

MOST DÜRRSCHWEINENAAB
135 m dlouhý most je
markantní stavbou obchvatu
obce Buch.

DÁLNICE A3: TŘI INŽENÝRSKÉ STAVBY
Nahoře: Jednopolové přemostění s ocelovým zpřaženým rámem
(BW 298b, AK Biebelried) Střed: Podjezd B8 jako integrální dvoupolová
rámová konstrukce (BW 299a BA II) Dole: Dvoupolová rámová konstrukce sloužící jako „zelený most“ s chodníkem pro pěší (BW 284a).

MOST MAIERHOFBRÜCKE, PASOV
Technicky zajímavá polointegrální stavba o 3 polích
přes silnici St 2125 s velmi malým poloměrem
(35 m) a podélným spádem kolem 10 %.
ŽELEZNIČNÍ MOST PLEINTING
Mostní stavba o 3 polích křižuje v obci Pelinting
železnici Pasov–Obertraubling. Prefabrikované
nosníky z předpjatého betonu s dodatečným
spřažením vytvářejí vrchní konstrukci.

moderní stavby. kreativně
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KARLOVARSKÁ ULICE, PLZEŇ
Tramvaje jsou páteří plzeňské městské hromadné dopravy. Karlovarskou ulici jsme kompletně
renovovali: od kolejového lože s kolejemi, přes
trolejové vedení, uliční osvětlení až po úpravy
zelených ploch.
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ VESELÍ–TÁBOR
Modernizace a přestavba dvoukolejní tratě,
mimo jiné i s podchodem ze železobetonu na
nádraží v Sezimově Ústí.

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PLZEŇ - STŘÍBRO
Optimalizace trati: mimo jiné přizpůsobení ulic
a silnic v blízkosti trati, protihluková opatření a
dodávka primárních stavebních materiálů.

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PLANÁ - CHEB
Rozsáhlá modernizace: mimo jiné podjezdy a nadjezdy,
podchody, staniční budovy, protihluková zařízení.
RYCHLOSTNÍ SILNICE R6 NOVÉ SEDLO – JENIŠOV
Stavba části silničního spojení Praha – Marktredwitz o délce 5 km; po
R6 vede evropská mezinárodní silniční síť E48 (viz str. 56/57).

AMERICKÁ ULICE, PLZEŇ
Kompletní renovace mezi mostem přes Radbuzu a ulicí Klatovská, mimo
jiné s rozvodnou sítí a městským mobiliářem.

ZLÍN – MALENOVICE
Kompletní přestavba stávající dvouproudé silnice I/49 na čtyřproudou za provozu,
v délce přes 1744 m se současným přeložením 720 m dlouhého úseku paralelně
vedoucí železniční trati Otrokovice–Vizovice.

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ZBIROH – ROKYCANY
Rozsáhlá modernizace: mimo jiné podjezdy
a nadjezdy, podchody, staniční budovy,
protihluková zařízení.

NÁDRAŽÍ BŘECLAV
Renovace nádražních zařízení: mimo jiné i sanace
nástupiště u nádražní budovy s novým zastřešením,
zesílení protihlukové ochrany.

I/27 TYRŠŮV SAD – SUKOVA, BA II (stavební úsek II)
Kompletní výstavba čtyřproudové rychlostní silnice:
přípojky, mosty (viz str. 56/57), odvodnění, ochrana
proti hluku.
TUNEL BLANKA, PRAHA
Stavba tunelu dlouhého 600 m jako
části městského okruhu Blanka.
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I/26 PLZEŇ – NOVÁ HOSPODA
Stavba nadchodu v rámci výstavby čtyřproudové rychlostní silnice I/26,
části kapacitního spojení východ-západ mezi Plzní a východním Bavorskem.

I/21 NOVÁ HOSPODA – KOČOV
332 m dlouhá, osmipolová monolitická mostová stavba překlenuje jako část
[3]
silnice I/21 ve výšce 20 m údolí řeky Mže východně od Kočova.

I/6 SOKOLOV – TISOVÁ (1)
Ke stavbě rychlostní silnice R6 v délce 5,5 km patří mimo přípojek k následné
silniční síti i odvodňovací zařízení, mosty; zde monolitická konstrukce přes R6.

I/6 SOKOLOV – TISOVÁ (2)
Prefabrikovaný most na vedlejší
silnici přes potok Tisová.

MOST 4704 LIPNÍK NAD BEČVOU
Monolitická dvouoblouková konstrukce se středovými
podpěrami ze železobetonu se klene nad dálnicí D47.

STAVBA R6, NOVÉ SEDLO – JENIŠOV
Jeden z mostů, který jsme postavili v
rámci výstavby silnice R6 (viz. str. 54/55).

STAVBA I/27 TYRŠŮV SAD – SUKOVA
stavební úsek II Jeden z mostů, které byly
postaveny při budování silnice I/27 (viz str. 54/55).

moderní stavby. kreativně
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NÁRODNÍ ULICE Č. 94, VRATISLAV – MAZUROWICE
Renovace a přestavba vozovek, křižovatek,
chodníků a cyklistických stezek na více než 30 km.

KONTEJNEROVÝ TERMINÁL, PŘÍSTAV GDAŇSK
Charakteristické je 325 m široké molo, které vybíhá 800 m do moře a na přístavní
straně přechází v 650 m dlouhou přístavní hráz. K němu se napojuje 190 000 m2
logistické plochy s infrastrukturním připojením k evropské silniční síti.
BERGER BAU POLSKA na tomto díle století zbudovala veškeré plochy z betonu.
DÁLNICE A4 VRATISLAV – LEGNICA
Přestavba 61,5 km dlouhého úseku
nejmodernější dálnice s betonovým
povrchem - během dvou let a za provozu.

VARŠAVSKÉ MOSTY, VRATISLAV
Podstatná renovace a rozšíření jednoho z nejatraktivnějších
mostních komplexů v městě mostů, ve Vratislavi. K tomu patří mimo
jiné i 270 m dlouhá, šestipolní ocelová spřažená oblouková mostní
konstrukce se sníženými mostovkami pro auta a tramvaje.
OBCHVAT STARGARD SZCZECIŃSKI
Stavba jedenácti inženýrských staveb, mimo jiné i 356 m
dlouhé estakády E-1 přes údolí Iny. Obchvat o délce
13,5 km je součástí rychlostní silnice S10 Štětín-Varšava.

ULICE KOSMONAUTÓW, VRATISLAV
Asi 1 km dlouhé rozšíření na dvou
proudovou silnici a stavba dvou mostů
přes dálniční obchvat Vratislavi.
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CENTRUM PRO OBNOVITELNÉ SUROVINY, STRAUBING
Straubingské vědecké a odborné centrum pro obnovitelné suroviny
vymezuje Bavorsko jako evropský region pro bioenergetiku. Pohledový
beton architektonicky atraktivní budovy odpovídá třídám SB3 a SB4.

LEIBNIZŮV DŮM, ASTROFYZIKÁLNÍ INSTITUT POSTUPIM (AIP)
Novostavba výzkumného centra posiluje technologické těžiště Astrofyzikálního
institutu a podporuje kooperaci s dalšími výzkumnými zařízeními. Leibnitzův
dům by vyznamenán Cenou stavební kultury Braniborské komory architektů.

DVOJITÁ SPORTOVNÍ HALA, BERLÍN-PANKOW
Novostavba komplexu sportovní haly pro vyšší odbornou školu, stavební
techniky a techniky zpracování dřeva v ulici Malmöerstraße splňuje
všechny požadavky pro školní i mimoškolní sportovní soutěže.

REÁLKA CONRAD-GRAF-PREYSING, PLATTLING
Stavba komplexu skládajícího se ze sportovní haly a třípodlažní školní budovy
ve vysoké kvalitě pohledového betonu nabízí podle názoru jeho uživatelů
„optimální podporu v optimálních prostorech“.

moderní stavby. kreativně
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DŮM DĚTÍ, UNTERFÖHRING JIH
Unterföhringský dům dětí pro deset dětských skupin dvoupodlažní stavba s plochou střechou a podsklepením byl postaven jako nízkoenergetický a byl zvolen Nejvyšším stavebním
úřadem a Komorou architektů Bavorska coby reprezentant v ukázkové řadě
„Příkladné stavby – energeticky účinné stavění v Bavorsku“.

UNIVERZITA POSTUPIM
Výstavba budovy velké posluchárny a budovy pro semináře v univerzitním
areálu Griebnitzsee představuje další důležitý krok univerzity v Postupimi
k úspěšné vysoké škole s dobrými vyhlídkami do budoucnosti.

FEL-TECHNIKUM, FRITZ-HABER-INSTITUT BERLÍN-DAHLEM
Srdcem novostavby technického zařízení s laserem založeným na volných elektronech (FEL) je
podzemní bunkr proti radioaktivnímu záření. Bezpečnostní beton, místy z barytbetonu (se síranem
barnatým), je výsledkem vývoje fy. BERGER BETON. Celá stavba probíhala bez přerušení výzkumných
prací v institutu, stojícím v bezprostřední blízkosti, a to při extrémním omezení rázů a chvění.

moderní stavby. kreativně
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Vodonepropustná vana, NÁDRAŽÍ ERKNER
Stavba vodonepropustné vany s předcházející dekonta
minací stavebního pozemku pod přísnými bezpečnostními
opatřeními, ulice Bahnhofstraße ve městě Erkner.

OCHRANA PROTI POVODNÍM, IRLBACH
Optimalizovaná ochrana proti povodním z betonu
u poldru v obci Irlbach, na pravém břehu Dunaje.

GEOVOL, UNTERFÖHRING
Stavba geotermální energetické centrály GEOVOL na severu
Mnichova , dvoupodlažní budova s napájecím tunelem.

PRŮMYSLOVÁ ČISTIČKA, PLATTLING
Výkonná čistička včetně provozní budovy pro jednu z nejmodernějších a nejekologičtějších papíren.
ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU BIOPLYNU, AICHA U OSTERHOFEN
Stavba zařízení pro výrobu bioplynu, v němž se bioplyn
přetváří na biometan a může být přímo dodáván do stávající plynové sítě.

ČISTIČKA ORTENBURG
Rozšíření a posílení zařízení odpadních
vod Blindham v městě Ortenburg.

ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU BIOPLYNU SCHWANDORF II
Rozsáhlá sanace stěn provozního sila a základů bez
přerušení provozu.

moderní stavby. kreativně
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Kompetence v otázce ochrany proti hluku
Stavba protihlukových zábran je naší hlavní silnou stránkou v
oblasti ochrany životního prostředí. Především se jedná o výstavbu
vysoce účinných protihlukových stěn pro železniční a silniční
dopravu. Některé typické příklady naleznete na této a následujících
stránkách. O aktuálních opatřeních proti hluku firmy BERGER BAU
vás informuje naše internetová stránka: www.BergerHolding.eu

DÁLNICE A6 DIELHEIM

VODOJEM, PLZEŇ-SYLVÁN
Stavba zlepšila zásobování pitné vody pro město Plzeň a zajistila
pitnou vodu pro městskou část Sylván.

DÁLNICE A8 ODELZHAUSEN

DÁLNICE A8 ADELZHAUSEN

DÁLNICE A12 FÜRSTENWALDE

SILNICE B85 HÖRWALTING

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, KLATOVY
Rozsáhlá modernizace kompletní vodohospodářské infrastruktury.
Výsledek: „Klatovy - čisté město“.

SILNICE B6n GÜSTEN
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NÁDRAŽÍ SÜNCHING
PRŮTAH MĚSTEM EBERSBACH A.D. FILs

OBERAUDORF, TRAŤ ROSENHEIM – KIEFERSFELDEN

PRŮTAH MNICHOVEM ZÁPAD

PRŮTAH MĚSTEM ROSENHEIM
PRŮTAH MĚSTEM NEUSTADT A.D. AISCH

BYTOVÝ PARK CARLSGARTEN, BERLÍN

SILNICE B12, OBCHVAT OBCE SIMBACH
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ŽIVÉ. PEVNÉ. PŘIZPŮSOBIVÉ
Na moderní stavební materiály jsou kladeny nové a přísnější požadavky. Mají umožňovat neobvyklé stavební nápady, mají splňovat estetické představy a rostoucí ekologické požadavky a
například v dopravním stavitelství mají být odolné proti rostoucím zatížením, při bytové výstavbě
se mají postarat o pozitivní energetickou bilanci stavby... mají... mají …, krátce: mají umožnit
nová stavební řešení, zvýšit hospodárnost a značně zlepšit kvalitu našeho života.
Široké pole působnosti, o které se my, BERGER BETON, s nadšením, intenzivně, inteligentně a
důsledně staráme, s cílem, aby na trhu bylo to nejlepší pro vás, naše zákazníky.

VAŠE ZÁKLADNA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ:
STŘEDNĚ VELKÝ PODNIK. VÝKONNÝ. S PŘEVAHOU
BERGER BETON je základnou pro stavební hmoty SKUPINY BERGER s centrálou
v Pasově a dceřinými společnostmi v Polsku a v Česku, jakož i mnohými závody a podíly v podnicích v Německu a v zahraničí. Patříme k vůdčím výrobcům stavebních hmot řízených přímo
majitelem, spojujeme převahu výkonnosti struktury středně velkého podniku s mezinárodními
odbornými znalostmi a regionálními kompetencemi - jsme spolehlivý partner pro náročné
stavební podniky a zákazníky. Vyrábíme kvalitní stavební hmoty s využitím moderní techniky a
progresivního myšlení našich odborníků, koncipujeme podle přání našich zákazníků řešení na
míru, nabízíme individuální odborný poradenský servis, který pokrývá celé spektrum zakázek. Se
vším všudy.

více než vše pro beton

BERGER BETON

PROTIPOŽÁRNÍ BETON
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BETONY
POHLEDOVÝ BETON V DESIGNOVÉ KVALITĚ

Kvalitní betony firmy BERGER řeší všechny úkoly v pozemním stavitelství, v průmyslových
a inženýrských stavbách, při stavbě dopravních ploch, v zemědělských stavbách, všude tam,
je požadován transportbeton se zaručenou kvalitou: spolehlivě, hospodárně a přesně podle
vašeho požadavku - od receptury, přes výrobu a dodávku, až po servis. Naše standardní
portfolio zahrnuje:
BARVENÝ BETON

• betony pro vrtané piloty
• betony pro kryty vozovek
• barvené betony
• rychle tvrdnoucí betony
• betony s vysokou pevností
• lehčené betony
• snadno zhutnitelné betony
• těžké betony
• betony s redukovaným smrštěním

• samohutnící betony
• pohledové betony
• stříkané betony
• drátkobetony
• betony pro ochranu před radioaktivním zářením
• ultrapevné betony
• podvodní betony
• výplňové betony

BETON PRO PODVODNÍ APLIKACE
BETON PRO OCHRANU PŘED RADIOAKTIVNÍM ZÁŘENÍM

V jakémkoli množství. Kdykoliv.
Ve vyzkoušené kvalitě.

BETON S VELMI VYSOKOU PEVNOSTÍ V TLAKU

více než vše pro beton

BERGER BETON
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MALTY
Není zeď jako zeď. Důležitou roli hraje
hmota, která zeď drží pohromadě - malta.
A i zde jsme si, stejně jako v oboru betonů,
vydobyli excelentní pověst - jak ve výrobě,
tak v servisu vysoce kvalitních malt jsme
považováni za vyložené specialisty. Pojem
kvalitní malty BERGER s kontrolou jakosti a s
certifikací platí u našich zákazníků za značku
kvality.

Naše běžná malta vyniká
nejvyšší pevností v tlaku a
velmi snadno se s ní pracuje.

Naše kvalitní malty dodáváme čerstvé autodomíchávači, přesně na čas, rovnoměrně
rozmíchané k okamžitému použití – zajišťující
vysoké stavební výkony.

Pokud jste již jako zákazníci využili malty
BERGER, potvrdíte, že kvalitní servis pro
použití na míru neručí pouze za vysokou
hospodárnost, ale také investorům maximálně ulehčuje práci podle motta „Podporujeme
Náš sortiment malt pokrývá veškeré podstatné pokrok ve stavebnictví - vy si užíváte života“
aplikace a požadavky. Zahrnuje:
• maltu pro zdění				
• maltu pro lícové zdivo
• hlukově izolační maltu
• lehkou zdicí maltu
• pórovitou lehkou maltu Poriment®

Lehká malta BERGER s vysokými
izolačními vlastnostmi se velmi
dobře hodí pro obvodové stěny.
Poriment®: Cementová lehká malta s póry zcela vyplňující dutiny všech tvarů a ve verzi
zvané Poriment®P obsahuje polystyrolové kuličky, které zvyšují její tepelně izolační vlastnosti.
Zvukově izolační malta BERGER zvyšuje ekologickým
způsobem zvukově izolační vlastnosti zdí.

Naši maltu pro lícové zdivo jsme vyvinuli
pro dvouvrstvé zdění, má vysokou pevnost v
tlaku a velkou hustotu.

více než vše pro beton

BERGER BETON
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VYNIKAJÍCÍ SERVIS: JEDNODUŠE STÁLE LEPŠÍ.
Co platí pro naše stavební materiály, platí též pro servis BERGER BETON: nejvyšší stupeň kvality.
Ať vedoucí závodu nebo technologický poradce pro stavební hmoty, mistr míchání nebo laborant
zkoušející stavební materiály, řidič autodomíchávače nebo vývojář stavebních hmot... všichni
dohromady tvoří vysoce odborný ctižádostivý tým, schopný vám, našim zákazníkům, nabídnout
službu připravenou na míru. Myslet s našimi zákazníky a předvídat, to je naše heslo. Náš postup
je pružný, spolehlivý, zkušený, odborný se zaměřením na použití a užitek. Výsledkem jsou přesná
řešení pro naše zákazníky vycházející ze vzájemné osobní důvěry. K tomu patří mimo jiné:
• individuální koncepce betonování vyvinuté ve spolupráci se zákazníky, přičemž je vždy příjemně překvapí naše schopnost hospodárně řešit i komplikované problémy
• aktuální poradenství na stavbě kvůli maximální produktivitě a optimální výstavbě, neboť naši
řidiči autodomíchávačů nejsou pouze řidiči, nýbrž i angažovaní zaměstnanci firmy BERGER,
pro které není betonová stavba neznámou věcí
• schopnost dodávat v kteroukoliv dobu s krátkými reakčními časy; neboť vy, zákazník, určíte
termín a my se postaráme o jeho dodržení pomocí našeho vozového parku s vlastními opravnami: od autodomíchávačů přes pojízdná čerpadla a čerpadla betonové směsi s velkým
dosahem - vše můžeme ihned nasadit. S dispozičním řešením na bázi GPS a vlastními řidiči,
kteří se ve vašem okolí vyznají - to znamená, že ke stavbě zvolí nejkratší možnou trasu.
Dokonalá logistika? Patří k našemu potenciálu.
Dokonalost našich služeb je procesem neustálého zlepšování. Zákazník má vnímat firmu BERGER
jako silného, spolehlivého partnera po svém boku, který se nikdy nespokojí s dosaženým výsledkem. Vy, náš zákazník, se máte u nás vždy cítit co nejlépe a mít klidný spánek. Jsme zde pro vás!

TELEVIZNÍ SPOJENÍ SE SERVISEM BERGER, servisní výhoda pro samoodběratele:
betonárny BERGER s dálkovým ovládáním. Nezávisle na provozní době si můžete
odebrat kvalitní beton BERGER bez problémů až do 100 m3 denně. Stanice TELESERVICE BERGER BETON jsou již v Grafenau, Bad Freienwalde, Oschatz a v Halle.

více než vše pro beton
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VÝVOJ KVALITY. KONTROLA KVALITY
Výrobce stavebních hmot bez laboratoře je jako kuchař bez kuchyně. Našich 14 certifikovaných
laboratoří v Německu, Polsku, Česku je, abychom zůstali u příměru, špičkovými kuchyněmi se
špičkovými kuchaři. Jsou to mezníky naší silné pozice na trhu betonu, malt, potěrů a kameniva.
Centrálními činnostmi jsou zkoušení, dozor při výrobě, výzkum a vývoj. To jsou podstatné oblasti
práce našich kvalifikovaných technologů stavebních hmot ve vysoce moderních, univerzálně
vybavených laboratořích, umožňujících mnohem více komplexních zkoušek než v obvyklých
laboratořích standardních. K podpoře na místě a k dozorování staveb jsou k dispozici mobilní
zkušební zařízení. K nejčastějším úkolům patří mimo jiné:
• vývoj a optimalizace receptur
• zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu
• zkoušky shody malt a potěrů
• zkoušky jakosti kameniva
• úplné kvalitativní kontroly vlastních i cizích aplikací: počínaje výběrem výchozích surovin,
testů receptur, bezchybné výroby a včasného dodání na stavbu až po použití stavebních hmot
při stavbě a po konečnou přejímku.
Druhým mezníkem našeho přísného řízení kvality je aktivní řízení a kontrola celého výrobního
a zásobovacího řetězce. Základem je ultrarychlá, úzce propojená komunikační síť, která zprostředkovává bezprostřední a cílenou podporu každého jednotlivého projektu. Kvalita a dodržení
termínů jsou zajištěny. Zisk pro naše zákazníky: maximalizace konkurenčních výhod při minimálních nákladech. Jedno, zda se jedná o (speciální) betony, konkrétní maltu nebo speciá ní tekutý
potěr - kvalita stavebních hmot BERGER nezná žádné meze.
Ale to, co je pro vás, naše zákazníky, možná mnohem důležitější, pokud ne zcela rozhodující, je
osobní kvalitní poradenství ze strany expertů fy. BERGER BETON pro stavební hmoty před, během
a - pokud si to přejete - též po dokončení stavby. Tím
máte zabezpečenou kvalitu přímo z první ruky.

Qualitätspolitik
der
BERGER BETON GMBH
Um sich dem europaweitem Trend der gesamtheitlichen Qualitätssicherung anzuschließen ist in
unsere Firmenstruktur ein Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 integriert.
Nachstehende Faktoren rechtfertigen die Integration und Weiterentwicklung eines ManagementSystems in die bestehende Organisation nachhaltig und stellen auch die Leitlinien unserer
Qualitätspolitik dar.
1. Durch das Management-System sollen alle Mitarbeiter aller Ebenen in unser
Qualitätsbewußtsein der von uns angebotenen Produkte- und Dienstleistungen miteinbezogen
werden.
2. Durch die schriftlichen Festlegungen der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sowie die
Darstellung von Verfahren soll den Mitarbeitern die Relevanz ihrer Tätigkeit übermittelt
werden.
3. Die BERGER BETON GMBH will durch das integrierte M.-System den Mitarbeitern und den
Kunden darlegen, dass Tradition und Weiterentwicklung, im Sinne von Innovation, nicht im
Gegensatz stehen.
4. Aus
der zentralen Unternehmenssteuerung soll durch das M.-System ein
gemeinschaftsorientiertes Denken mit einer Niveauangleichung an allen Standorten entstehen,
dadurch sollen die Vorteile an neuen Erkenntnissen und Erfahrungen an alle Kunden von
BERGER BETON GMBH weitergegeben werden.
5. Durch die genauen Analysen und ständigen Verbesserungen unserer Verfahren sollen
Fehlerquellen bereits vor dem Entstehen ermittelt und beseitigt werden.
6. Durch die Transparenz der inneren Abläufe, von Auftragannahme über Verwaltung bis hin zur
Produktübergabe, soll ersichtlich werden, dass die BERGER BETON GMBH einen hohen
Ordnungsgrad erreicht hat. Dies dient als Beweis für eine professionell organisierte
Firmenstruktur.
Die Geschäftsleitung verpflichtet sich und alle Mitarbeiter auf die folgenden Qualitätsziele,
abgeleitet von der Qualitätspolitik, einzugehen und ihre Arbeitsweise entsprechend auszurichten.
1. Minimieren der Informationsdurchlaufzeiten durch die richtigen Informationen an die richtigen
Stellen.
2. In allen Prozessen und Dienstleistungen gilt für uns das Vorsorgeprinzip, d.h. Fehlerverhütung

více než vše pro beton
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HOSPODÁRNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ...
Více než 60 betonáren na exponovaných místech v Bavorsku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku,
Berlíně-Braniborsku, Hamburku, v západních a středních Čechách, v západním Polsku, zajišťuje
plošné zásobení Vašeho regionu kvalitními betony BERGER. Velké a náročné stavby zásobujeme
z našich mobilních betonáren.
Ať mobilně nebo stacionárně: Všechna zařízení firmy BERGER reprezentují nejmodernější míchací
techniku řízenou mikroprocesory, vybavenou speciálním softwarem a vedenou sehraným pracovním týmem BERGER BETON. Za dozor nad kvalitou v reálném čase je odpovědná centrální
laboratoř BERGER v Pasově: bez jejího souhlasu neopustí výrobek brány kteréhokoli podniku
BERGER. Tím je zajištěno, že objednaný druh betonu v definované kvalitě a množství je čerstvý a
včas dodán autodomíchávači na místo stavby.

Pro velké stavby jsou k dispozici výkonné mobilní betonárny. V nich vám můžeme vyrábět kvalitní
beton BERGER pro prakticky všechny požadavky a v jakémkoli množství přímo na stavbě. Na obrázku:
závod Dasing se štěrkovnou Neul pro pilotní projekt PPP A-modelů dálnice A8 Augšpurk-Mnichov.

Betonárny BERGER BETON platí dnes u našich zákazníků za záruku vyšší kvality a vyšší
hospodárnosti.

Betonárna nazvaná „ležící věž“ v Hamburku v ulici
Grusonstraße. S ohledem na exponovanou polohu
uvnitř města musíme betonárnu provozovat
horizontálně - proto onen název. Hodinový výkon:
Až 100 m3 betonu.

více než vše pro beton
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Nejlepší spojení mezi kanceláří, staveništěm a betonárnou:
nejmodernějšími prostředky komunikace podporujeme přesné
a bezvadné zásobení staveb.
Vlastní dílny firmy BERGER nejen
udržují náš vozový park v pořádku,
nýbrž zaručují funkčnost našich
betonárek.

Naši kvalitní a racionální výrobu podporuje za prvé centrální nákup výchozích surovin, které
zčásti pocházejí z našich zdrojů, a za druhé vlastní služby: přes důkladné poradenství, řízení
kvality, až po logistiku vlastních autodomíchávačů a čerpadel na beton, perfektně udržovaných
ve vlastních dílnách. To vše jsou faktory, které se našim zákazníkům vyplatí.

… A KVALIFIKOVANÉ ODSTRANĚNÍ ODPADU
S recyklací čerstvého a starého betonu začal BERGER BETON již před 35 lety, v době, kdy výraz
„recyklace“ byl v oboru převážně neznámým pojmem. Co bylo před lety avantgardou, je dnes
samozřejmostí a my ji nadále na vysoké technické úrovni prosazujeme.

Logistické zabezpečení: k dispozici jsou pro vás spolehlivé
autodomíchávače s automatickým přidáváním ztekucovacích přísad, návěsy, mobilní čerpadla na beton s
ramenem až 58 m dlouhým, cisterny na cement.

Například v betonárce BERGER Unterbrunn u Mnichova jsme pro zbylý čerstvý beton instalovali
recyklační systém, který vymývá autodomíchávače i mobilní čerpadla na beton u stejné výsypky,
takže nevznikají dodatečné náklady. Zbytky čerstvého betonu jsou rozloženy na výchozí látky a
znovu přivedeny do oběhu surovin. Systém je vybaven kompletní přípravnou vody pro recyklaci.
Ze starého betonu se získávají recyklací kameniva v primární kvalitě jako před zpracováním a
používají se při výrobě nového betonu.
Dva způsoby kvalifikované likvidace betonu, které nezatěžují životní prostředí, šetří zdroje a
ekologickou hospodárností zpřístupňují budoucnost. BERGER BETON je v této oblasti hnací silou.

Recyklační zařízení BERGER pro betonové zbytky v závodě Unterbrunn u Mnichova.

více než vše pro beton

86 | 87

BERGER BETON

KDE SE STAVÍ KVALITA: BETON BERGER

VNITŘNÍ HODNOTY

KŘIŽOVATKA DÁLNIC OVERFLY NEUFAHRN
Velká betonáž vozovek mimoúrovňového křížení dálnic v 15m výšce, cca 200m dlouhá,
si vyžádala beton splňující zvláštní požadavky. Výsledek: speciální kvalitní beton pro masivní
předpjaté mostní konstrukce - vyvinut, vyroben, dodán a napumpován firmou BERGER BETON.

NÁMĚSTÍ LUISE-KIESSELBACH-PLATZ, MNICHOV
Pro tunel pod náměstím Luise-Kiesselbach jsme
vyvinuli speciální beton s protipožárními vlastnostmi.

Naši špičkovou pozici v evropské
branži stavebních hmot odráží
naše reference. Od kvalitních
průmyslových podlah až po
komplexní inženýrské a náročné
pozemní stavby - ve všech
je kvalitní beton BERGER.
Na příkladu vybraných projektů ukážeme na následujících
stránkách naši kompetenci v
„kvalitních řešeních z betonu“.

ESTETIKA V BETONU
Vysoká škola pro televizi a film a Státní muzeum pro egyptské umění v Mnichově
jsou umístěny v jedinečném monolitu z pohledového betonu. BERGER BETON precizně
převedl do reality estetické představy architektů a to jak ve vnitřních tak i vnějších
prostorech. Pohledovému betonu se tím podařilo „entrée“ do kategorie uměleckých děl.

RADNICE V OBCI UNTERFÖHRING
Všechny konstrukce z pohledového betonu splňují nejvyšší kvalitativní nároky.
Beton stěnových konstrukcí byl zušlechtěn přísadou titanoxidu.

SKLADOVÁ HALA, LANGENSTEINBACH
Vysoce zatížitelný beton pro podlahu
haly velkého centrálního skladu.

více než vše pro beton
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MOST PŘES ŘEKU SAALE V JENĚ
Společně s jinými dodavateli stavebních prací jsme pro renovaci
památkově chráněného mostu dodali 38 000 m3 betonové směsi.

MOST WALDSCHLÖSSCHENBRÜCKE V DRÁŽĎANECH
Na této stavbě, která pomáhá odlehčit dopravu,
jsme se podíleli cca 44 000 m3 betonu.

MOST PŘES LABE, MÜHLBERG
Pro 700 m dlouhý most jsme vyvinuli vysoce pevné
betony, mimo jiné samohutnící beton pro „inovační
použití“ ve zvláštních konstrukčních oblastech. Stavební
dílo bylo vyznamenáno Cenou mostních staveb 2010.

VÍCEÚČELOVÁ HALA V LIPSKU
Jedna z několika multifunkčních hal v
oblasti Lipska z kvalitního betonu BERGER.

Při obnově kostela FRAUENKIRCHE V DRÁŽĎANECH jsme pro speciální úkoly dodali řešení ve formě kvalitního betonu; mimo jiné jsme
použili i čerpadlo na beton s ramenem dlouhým 52 m.

JAGDBERGTUNNEL dlouhý 3,1 km je součástí šestiproudé dálnice A4.
Dvě mobilní betonárky BERGER u vjezdu a výjezdu tunelu dodaly cca 320 000 m3
kvALiTNího BEToNU BERGER: 160 000 m3 stříkaného a 160 000 m3 konstrukčního betonu.

PARKOVACÍ DŮM U LIPSKÉ ZOO
Požadován byl vysokopevnostní
beton: objem 11 300 m3.

ZÁVOD BMW V LIPSKU
Pro výstavbu výrobny elektroaut dodal
BERGER BETON přibližně 20 000 m3
svého kvalitního betonu.

více než vše pro beton
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BUDOVA ZEMSKÉHO SNĚMU BRANIBORSKA
Stavba budovy sněmu v Postupimi pohltila
26 000 m3 kvalitního betonu BERGER.
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UNIVERZITA V POSTUPIMI, GRIEBNITZSEE
Příklad naší odbornosti v oblasti pohledových betonů. Ani
jednou jsme nemuseli sáhnout k dodatečným úpravám povrchu.

STAVIDLO WUSTERWITZ
Stavba jižního stavidla na kanálu Labe-Havola, kam jsme
dodali cca 50 000 m3 kvalitního betonu BERGER.
PODZEMNÍ GARÁŽE ALEXANDERPLATZ, BERLÍN
Dodávka cca 20 000 m3 kvalitního betonu BERGER
byla vzhledem k omezenému manipulačnímu prostoru
kolem stavby mistrovským logistickým výkonem.

PLAVEBNÍ KOMORA NIEDERFINOW
V rámci spolupráce s jinými dodavateli stavebních prací
jsme na stavbu plavební komory dodali celkem 63 000 m3
betonu pro podvodní aplikace.

MOST PŘES ŘEKU HAVOLU U OBCE BRIESELANG
14 000 m3 kvalitního betonu BERGER bylo
zabudováno do mostu přes řeku Havolu (dálnice A10).

více než vše pro beton
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BUDVAR ARÉNA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Podlahová plocha hokejového stadionu
byla zhotovena z kvalitního betonu BERGER.

PODLAHOVÁ PLOCHA PRŮMYSLOVÉ HALY, PRAHA-HOSTIVICE
Dodáno 3500 m3 kvalitního betonu pro vysoké zatížení BERGER
OBYTNÁ A OBCHODNÍ STAVBA BIOS, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pro tento komplexní projekt jsme dodali celkem 6000 m3 kvalitního betonu, který na stavbu použila firma BERGER BOHEMIA.

ZÁVODIŠTĚ CHRTŮ, SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA-MOTOL
Pro stavbu podkladové plochy závodiště jsme dodali
4000 m3 kvalitního betonu.

SÍDLIŠTĚ V PLZNI-LOCHOTÍNĚ
Od základů po střechu: použit kvalitní
beton BERGER, celkem 3000 m3 .
MERCURY, ČESKÉ BUDĚJOVICE
V dopravním a podnikatelském centru MERCURY, postaveném sesterským
podnikem BERGER BOHEMIA, bylo použito 12 500 m3 kvalitního betonu.

více než vše pro beton
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TECHMANIA PLZEŇ
Vědecké centrum, planetárium a
muzeum. Kvalitní beton na tento
projekt dodal BERGER BETON.
MOST NA DÁLNIČNÍM PŘIVADĚČI
Pro stavbu mostu u Tyršova sadu v
Plzni byl použit kvalitní beton BERGER.
OBCHVAT TŘEMOŠNÉ
V rámci obchvatu je postaven most
z kvalitního betonu BERGER.
PŘEHRADNÍ HRÁZ V LITICÍCH
Při sanaci mostu hráze byl použit kvalitní
beton BERGER, prvotřídní stavební materiál.
VODNÍ NÁDRŽ PLZEŇ-TYRŠŮV SAD
Sedimentační nádrž u železničního podjezdu Plzeň-Tyršův
sad byla postavena z kvalitního betonu BERGER.

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ-LOCHOTÍN
Při stavbě onkologického oddělení byl použit BERGER
beton pro ochranu proti radioaktivnímu záření.

STAVBA OBRUBNÍHO ŽLABU
Speciální aplikací pro kvalitní beton BERGER je
stavba odvodňovacích žlabů jako zde, na výpadovce
Plzeň-Nová Hospoda.

více než vše pro beton

96 | 97

BERGER BETON

KDE SE STAVÍ KVALITA: BETON BERGER

THESPIAN VRATISLAV
V multifunkční budově THESPIAN pro reprezentativní podnikové prostory a náročné byty je
ukryto 9600 m3 kvalitního betonu BERGER.

NÁKUPNÍ STŘEDISKO KAROLINKA, OPOLE
Pro průmyslovou podlahu byl použit
drátkobeton BERGER.

MOST STRUGA, OPOLE
Pro zavěšený most přes nádraží ve městě
Opole dodala firma BERGER konstrukční beton,
ale i samohutnící beton, namíchaný na míru.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ POZNAŇ
Moderní dopravní uzel pro železnici, autobusy a městskou rychlodráhu s nákupním centrem a centrem pro trávení volného
času - použito 30 000 m3 kvalitního betonu BERGER.

AQUARIUS BUSINESS HOUSE, VRATISLAV
Vysoce moderní kancelářský komplex, pro který
BERGER dodával kvalitní beton vyhovující
všem nárokům - celkem 24 000 m3 .

více než vše pro beton
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VŽDY NĚCO
VÍCE NEŽ ...
...je obvyklé. Zde vám představíme
deset zvláštních produktů BERGER
BETON, které nejsou běžné jako zástupce mnohých dalších
speciálních betonů BERGER.

BARVENÉ BETONY VE VŠECH
BARVÁCH A ODSTÍNECH

BETON S REDUKOVANÝM SMRŠTĚNÍM
PRO VELKÉ BEZESPÁROVÉ PLOCHY

SAMOHUTNÍCÍ DRÁTKOBETON
PRO PLÁŠTĚ REAKTORŮ
EXTRÉMNĚ PEVNÝ BETON
JAKOSTNÍ TŘÍDY C 80/95

TĚŽKÝ BARYTOVÝ BETON: BETONY, KTERÉ VYKAZUJÍ
ZVLÁŠTNÍ PROTIRADIOAKTIVNÍ VLASTNOSTI DÍKY
KAMENIVU Z BARYTU (SÍRANU BARNATÉHO)

TEKUTÝ VÝPLŇOVÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PRO
BEZPROBLÉMOVÉ POZDĚJŠÍ ODSTRANĚNÍ

POHLEDOVÝ BETON DESIGNOVÉ KVALITY
PRO ESTETICKY NÁROČNÉ ŘEŠENÍ

VYSOCE ÚČINNÝ PROTIPOŽÁRNÍ
BETON JAKOSTNÍ TŘÍDY C 35/45
PIGMENTOVANÝ PÓROVITÝ BETON PRO
MOSTOVKU ODOLNÝ PROTI POSYPOVÉ SOLI A
S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI OPOTŘEBENÍ

RYCHLE TUHNOUCÍ VYSOKOPEV
NOSTNÍ VOZOVKOVÝ BETON JAKOSTNÍ
TŘÍDY C 30/37 PRO RYCHLÉ OPRAVY

více než vše pro beton
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TĚŽIT SUROVINY.

ZAJISTIT SI BUDOUCNOST
Též naše obchodní oblast „Suroviny“ odráží naši podnikovou filozofii být nezávislý na jiných a
Vám, našim zákazníkům a zadavatelům nabídnout „vše z jedné ruky, od jediného dodavatele, od
nás“. Naše suverenita - vaše jistota. V každém směru: od těžby, přes zpracování, až po dodávku
vybraných surovin.
KVALITA HNED OD ZAČÁTKU
Vlastní mezinárodní základna surovin firmy BERGER v Německu, Polsku a
Česku se kontinuálně vyvíjí a přizpůsobuje novým požadavkům, aby zaručila hospodárné a včasné zásobování kvalitními surovinami. S prvotřídní nabídkou štěrků,
štěrkopísků, drtí... výchozích materiálů, které jsou při mnoha aplikacích použity v pravém slova
smyslu elementárně - a to i pro výrobu stavebních hmot vyhovujících budoucím stavebním
trendům: kvalita hned od začátku.

kolem do kola jistě zásobený

BERGER SUROVINY

TĚŽIT SUROVINY, ZAJISTIT SI BUDOUCNOST

V Polsku často posíláme naše těžké náklady železnicí. Maximální
hrubá hmotnost vlaku s našimi surovinami je 4800 t, dieselová
lokomotiva má výkon 3300 koňských sil - je to nejtěžší vlak v
Evropě tažený jedinou lokomotivou.
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Polský závod na získávání surovin ve Wieśnici
byl zcela renovován, jeho zařízení představuje
evropskou technologickou špičku. V lomu
pracuje největší drticí dvouválec v Polsku.

ODKRÝVÁNÍ LOŽISEK NA VYSOKÉ ÚROVNI
V Německu, v braniborském Altenau a v saském Paschwitz vyrábíme kvalitní písky a štěrky.
Suroviny jsou těženy mokrou cestou a jsou zpracovávány ve vysoce moderních zařízeních a podle
přísných kvalitativních kritérií na kamenivo a štěrkopískové směsi nejdůležitějších jakostních tříd
a frakcí.

Náš závod na získávání surovin v Zahrádce v Česku patří
k nejmodernějším a nejvýkonnějším zařízením v Evropě.

Závody pro zpracování surovin BERGER GRUPPE v Polsku (Goczałków a Wiesnica) a v Česku
(Zahrádka a Mladotice) mají skvělé žulové kamenolomy s výkonnou moderní technikou pro drcení
a další zpracování na nejvyšší evropské úrovni, takže dodávají štěrky, štěrkodrtě a minerální směsi
extra-třídy.
VČAS, HOSPODÁRNĚ, EKOLOGICKY
Kvalitní suroviny vyžadují z důvodů hospodárnosti a včasnosti dodávek optimálně fungující logistiku. Úzká spolupráce s BERGER LOGISTIK zajišťuje největší možnou pružnost a mobilitu při zachování ekologických hledisek a to na krátké i delší dopravní vzdálenosti, do dalšího zpracovatelského
závodu nebo přímo na stavbu: přesně načasovaná dodávka je naším denním chlebem.

Stejně jako v Zahrádce splňuje i v
mladotickém lomu, s železniční přípojkou,
kvalita štěrků všechny normy.
Pásový dopravník nové generace ve štěrkovně v Altenau.

kolem do kola jistě zásobený

BERGER SUROVINY

TĚŽIT SUROVINY, ZAJISTIT SI BUDOUCNOST
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CERTIFIKOVANÁ KVALITA: SUROVINY PRO VŠECHNA POUŽITÍ
Dodáváme odpovídající certifikované suroviny pro všechna použití v nejvyšší kvalitě. Ať pro
asfalty a betony, pro stavby kolejí, ve stavbách krajinné architektury, golfových hřišť, sportovišť,
při stavbě silnic nebo vodních děl, nebo pro nenamrzavé vrstvy, drenáže, lože pro dlažbu, výměnu
zeminy nebo pro gabionové stavby... spektrum surovin dodávaných firmou BERGER nemá žádné
mezery.

kolem do kola jistě zásobený

BERGER stavební materiály

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ
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Stavby S TRADICÍ
NOVÁ DYNAMIKA
V rámci vstupu navýchodoevropské trhy jsme se stali aktivním strategickým partnerem slovenské
cementárny v Ladcích, což bylo rozhodnutí, které 120 let starému tradičnímu podniku otevřelo
nové perspektivy. Příkladem je založení LADCE BETÓN. Cílevědomě expandující a relativně mladý
podnik zásobuje již celé západní Slovensko nejlepším betonem z nejlepších cementů. Úspěšné
tažení stavebních materiálů z Ladců v moderní výstavbě pokračuje, objem dodávek se zvyšuje.

CEMENTY Z LADCŮ: KVALITNÍ EVROPSKÉ VÝROBKY
Považská cementáreň v Ladcích je evropským průkopníkem ve výrobě cementů
- výroba kvalitního portlandského cementu zde započala před 120 lety. Cementy tam dnes vyráběné patří k vyšší evropské třídě.
Předpoklady pro nadprůměrné výkony jsou optimální:
• k dispozici je prvotřídní zdroj suroviny: lom v Butkově
• výrobní zařízení jsou na velmi vysoké technologické úrovni umožňující neobvykle vysokou
hospodárnost
• vyhraněné inovační myšlení v oblasti tvorby účinných a ekologických způsobů zpracování
zabezpečuje konkurenceschopnost i v budoucnosti
• strategické partnerství s BERGER GRUPPE zajišťuje stálou podnikatelskou nezávislost.
Žádný div, že u našich zákazníků platíme za vůdčí výrobce kvalitních cementů a na Slovensku se
realizuje sotva nějaká stavba, kde by nebyl použit cement z Ladců. K velkým stavebním projektům v Německu, ve kterých byl použit cement z Ladců, patří stavba vysokorychlostní železnice
ICE Denkendorf- Ingoldstadt.

The CEMODUR and CHROMATIN cements define top-of-the-range European quality.

I v budoucnu budou inovace a efektivita středem pozornosti podniku. Novými produkty a
neustále zlepšovanými výrobními postupy bude podnik Cement Ladce svoje postavení na
Slovensku a v EU nadále zvyšovat.

základna pro stavění s jistotou
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LADCE BETÓN: ŽÁDNÉ PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA NÁM NENÍ CIZÍ
Firma LADCE BETÓN je dceřinou společností toho nejlepšího slovenského výrobce stavebních
materiálů – podniku na výrobu cementu Považské cementárne, založeného roku 1993 v Bratislavě. LADCE BETÓN patří se svými betonárnami s nejmodernějším vybavením k expandujícím
podnikům v oboru betonů.
Úspěch firmy není založen pouze na „nejlepších cementech z Ladců“, ale především na požadavku či vlastně na samozřejmosti splnit bez kompromisu očekávání zákazníků, nabídnout nejvyšší
kvalitu poradenství, výroby a dodávek a zaručit hospodárnou cenu.
Tyto nároky plní LADCE BETÓN:
• elektronicky řízenými zařízeními pro dodržení přesného dávkování
• širokou nabídkou výrobků, jejichž kvalitu ověřují cizí zkušebny a jejichž základem je výhradně
cement z Ladců
• zaměstnanci, kterým není žádné přání zákazníka cizí
• spolehlivou logistikou, pomáhající krátit stavební termíny...
• ...odpovědností za jméno velkého slovenského výrobce stavebních hmot: Cement Ladce

NITRA
GALANTA

PO VODOTIKA

Vyrábí všechny normované betony, betony mrazuvzdorné, vodovzdorné, lehké betony, drátkobetony, betony pro vysoce zatížitelné dopravní plochy... v nejvyšší kvalitě též v zimních měsících
při nízkých teplotách.

ladce

Náš cíl: S vysoce výkonnými zařízeními pro výrobu kvalitních betonů pokrýt potřeby celého
Slovenska.

rychlostna Cestna R1

westend square

Estakada Povazska Bystrica

STK GALANTA KOLONIA

základna pro stavění s jistotou

BERGER LOGISTIKA
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VÝKONNÁ

VYSOCE HOSPODÁRNÁ
Krátké dodací lhůty přispívají k hospodárnosti stavby. Centrální roli přitom hraje stavební logistika, která koordinuje veškerou dopravu stavby a zajišťuje hladký průběh personálních i materiálních toků a zpracování odpadů. Především komplexní stavební záměry vyžadují dnes, v
době značné dělby práce a načasovaných dodávek jako jednoho z klíčových logistických kritérií
dobře fungující dopravní a optimálně synchronizované stavební činnosti. To vyžaduje ve vysoké
míře logistickou pružnost a inteligentní logistické plánování. Tento problém jsme vyřešili, věrni
našemu krédu „vše z jedné ruky, od nás“, naší vlastní profesionální, výkonnou a hospodárnou
logistikou staveb. Jejím základem je souhra spedice BERGER, vozového parku BERGER a dílen
BERGER.

zelená pro jízdu na stavbě

BERGER LOGISTIKA
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LOGISTICKÉ KNOW-HOW PROTI CHAOSU NA STAVBĚ
Kusový transport jako těžké betonové nebo ocelové prefabrikáty, stroje, přístroje a jejich uvedení
do provozu, např. přeprava jeřábu včetně jeho vztyčení nebo bednění a jeho zabudování, nebo
doprava sypkého materiálu či dodávka asfaltu... vlastní firemní spedice řeší veškeré interní nebo
externí logistické výzvy. Zpoždění vlivem opožděných dodávek s následkem přerušení stavby?
Omyl. Vše je ve správný okamžik na správném místě ve správném množství a správné kvalitě. A
to i v případě krátkých termínů a kritických poměrů na stavbě.
Logistické aktivity plánuje a řídí zkušený dispoziční tým spol. BERGER, podporovaný moderním
telematickým systémem, elektronickým logistickým mozkem pro spolehlivé monitorování tras,
který v reálném čase zprostředkovává informace aktuálního stavu každé transportní zakázky.
Účinné vyřízení zakázky napříč celou naší „říší staveb“ v Německu, Rakousku, Polsku, Česku a na
Slovensku běží jako po drátku. Také proto, že se náš kvalitně vyškolený personál vyzná ve všech
úředních předpisech týkajících se přepravy. A proto, že disponujeme dobře vybaveným vozovým
parkem, udržovaným v našich vlastních dílnách, aby všechny transporty dosáhly podle plánu
svého cíle. Jednou větou: Kompletní složité materiálové zásobování je řízeno jistou rukou firmy
BERGER.
Naši investoři jsou výsledkem potěšeni - místo aby trpěli chaosem na stavbě, zvyšujícím náklady
kvůli neuspořádanému vztahu dodávek a odstraňování nepotřebného materiálu, těží z logistického know-how expertů firmy BERGER, které se promítá pozitivně do hospodárnosti stavby.

zelená pro jízdu na stavbě

skupina BERGER

EXPERIENCE BERGER ONLINE

ZAŽÍT BERGER ONLINE

116 | 117

PŘÍNOSNÉ SYNERGIE

skupina BERGER
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BERGER HOLDING GMBH
Passau

Německo
BERGER BAU

BERGER BETON

autobahnplus A8
Holding GmbH
Dasing

BERGER ROHSTOFFE
GmbH
Passau

autobahnplus A8
GmbH
Dasing

Donau-Mörtel
Verwaltungs-GmbH
Passau

Wrocław

autobahnplus
Services GmbH
Dasing

Donau-Mörtel
GmbH & Co.KG
Passau

BERGER SUROWCE
Sp. z o.o.
Wrocław

BERGER
Werkstattbetriebe GmbH
Passau

ERFO
Erlanger-Forchheimer
Betonvertriebs-GmbH
Erlangen

Flugplatz
Werneuchen GmbH
Werneuchen

GmbH
Passau

Isar-Donau-Mörtel
Verwaltungs-GmbH
Plattling
Isar-Donau-Mörtel
GmbH & Co.KG
Plattling
Regensburger Frischmörtel
Verwaltungs-GmbH
Regensburg
Regensburger Frischmörtel
GmbH & Co.KG
Regensburg

Grundbautechnik
Berlin

BERGER SPEDITION

GmbH
Passau

COMAIR

Reise und Charter GmbH
Vilshofen

BERGER BAU
Ges.m.b.H.
Linz

Polsko
BERGER BAU
POLSKA Sp. z o.o.

BERGER BETON
Sp. z o.o.
Wrocław

Česko
BERGER BOHEMIA
a.s.
Plzeň

BERGER BETON
spol. s r.o.
Plzeň

Slovensko
BERGER SLOVAKIA
a.s.
Ladce

Považská cementáreň
a.s.
Ladce

Münchner Mörtel
und Verwaltungs GmbH
Munich

LADCE BETÓN
s.r.o.
Bratislava

Münchner Mörtel
GmbH & Co.KG
Munich

LADCE BETÓN
Perteso s.r.o.
Trenčín

Die Alpenpumpe
GmbH
Altenmarkt (A)

EUROKONTOR
s.r.o.
Rohožník Malacky

partner v evropě

Aktualizováno 02/2013

GmbH
Passau

EUROSOND GMBH

Rakousko

BERGER VŽDY NA MÍSTĚ

skupina BERGER

DĚKUJEME
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Vlastní letecká společnost
COMAIR létá pravidelně mezi
pobočkami firmy BERGER.

Po těžkých letech se dostavila jen trocha ulehčení. Oněch
málo světélek na horizontu evropského stavebnictví začalo příliš brzy opět pohasínat. Děkujeme všem, kteří přispěli a přispívají k tomu, že se SKUPINA BERGER v takovém
labilním ekonomickém prostředí mohla a může udržet.
Obzvláštní dík patří našim nejdůležitějším partnerům, investorům, architektům a projektantům za výraznou podporu a za spolupráci na základě vzájemné důvěry.

Hamburg

Berlin

Berlin
Německo

Sasko-Anhaltsko

´

Polsko

Braniborsko

Wrocław
Durynsko

Sasko

Česko

Plzeň
Ladce
Bavorsko
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