Kamenoprůmysl Komárek v Letovicích pokračuje
v odkazu svých předků na domácí půdě i v zahraničí
Letovice * Letovická firma Kamenoprůmysl
Komárek byla založena v roce 1900, tedy ještě za císařství Rakousko-Uherského a od té doby nepřetržitě
funguje a vyrábí. V loňském roce se firma podílela na
realizaci administrativního centra Enterprise v Praze,
rekonstrukce Moravského námětí a historického náměstí Zelený trh v Brně, dále také budov Masarykovi
univerzity v Brně, a mnoho dalších.
Historie společnosti čítá již 116 let a klade důraz
na detaily zpracování, moderní výrobní stroje i kvalifikované pracovníky. To je základem každé činnosti,
kterou Kamenoprůmysl Komárek provádí. „Jsme
středně velkou firmou a zaměstnáváme pětadvacet
pracovníků, což v tak malém městě, jako jsou Letovice, není zanedbatelné,“ říká Milan Komárek starší,
majitel firmy, jejíž práci prezentují interiéry i exteriéry významných budov u nás i v zahraničí. Třeba na
prezidentském paláci v Bratislavě, české ambasádě
ve Vídni, ale i v Anglii, Chorvatsku, Rusku a mnoho
dalších.
A právě do zahraničí, konkrétně do Rumunska,
vedly její poslední kroky. Konkrétně k opravě padesátimetrového mostu u města Oradea. „Na původně
betonovém mostu měníme veškeré betonové části za
kámen. Zábradlí, dlažbu nebo obrubníky. Celkem použijeme asi 150 tun kamene,“ přiblížil. Další význam-

S opravou
silnic vybudují i
parkovací místa
Boskovice * Opravit několik důležitých komunikací ve městě a zároveň vyřešit i nedostatečné
možnosti pro parkování, se rozhodli v letošním roce
v Boskovicích. Zaměří se nejen na ulici Dřevařská,
kde sídlí řada společností, ale také třeba na ulici
Hybešova, kde se nachází střední škola a pravidelně
zde jsou potíže s místy pro parkování, případně i v
průjezdu větších vozidel.
Rekonstrukce na ulici Hybešova bude řešit právě
především parkování. “Jedná se o společnou akci
města a Jihomoravského kraje, díky které vznikne
čtyřicet nových parkovacích míst a bude upraveno
oplocení a vstup do areálu střední školy. Součástí
akce bude také obnova kanalizace a vodovodu a
přeložka vysokého a nízkého napětí,” přiblížila místostarostka města Jaromíra Vítková s tím, že dojde i
k částečné opravě povrchu komunikace a opravě povrchu chodníku u bytových domů. “Veřejné osvětlení
bude přemístěno mimo chodník,” dodala Vítková s
tím, že akce by měla podle předpokladů proběhnout
od června do září letošního roku.
Kompletní rekonstrukci povrchu chystá město na
ulici Dřevařská, která bude navazovat na loňskou
opravu další části průmyslové zóny na ulici Chrudichromská. “Kromě nového povrchu komunikace a
odvodnění vznikne i pětadvacet nových parkovacích
stání a celkem 275 metrů nového chodníku,” přiblížila Vítková. Předpoklad zahájení je v červenci,
ukončení pak v říjnu letošního roku. Práce si ale jistě
vyžádají komplikace v dopravě. “Objízdné trasy a
rozsah dopravního omezení bude řešit v součinnosti s
místními podnikateli a obyvateli dodavatelská firma,
která bude vybrána na základě výběrového řízení,”
informovala místostarostka.
Rekonstrukce by měla proběhnout i na ulicích Polní a Příční. “Zde dojde k opravě povrchu komunikace
a bude obnovena kanalizace a vodovod. Pro vznik
nových parkovacích míst zde není prostor,” zakončila
Vítková.(Luke)

nou akcí je rekonstrukce nákupního
centra Chodov v Praze. „Kromě budo- Foto Milan
vání přístavby se také mění interiér ce- Komárek
lého centra a s ním i veškeré kamenné
prvky. Práce probíhají pouze v noci,
tak aby zákazníci ráno nepoznali, že
se něco dělo,“ přiblížil Komárek s tím,
že centrum spolkne přes 17 tisíc metrů
čtverečních kamene. Kamenoprůmysl
se přitom podílel na prvotní realizaci
centra. „Před deseti lety jsme ale byli
subdodavatel, tentokrát jsme hlavním
dodavatelem,“ poukázal. Dlouhodobě se letovická společnost stará i o
obnovu Janáčkova divadla v Brně a
jeho okolí. Po kamenických pracech
v interiéru divadla se v letošním roce Realizace interiérů Masarykovy univerzity
pustí do kompletní demontáže původ- v Brně, firmou Kamenoprůmysl Komárek Letovice.
ní 50 let staré vápencové fasády, která
je nahrazována novými obkladovými deskami, opět zde nestačí.“
Aby firma udržela nejvyšší standardy výroby,
z přírodního materiálu.
Bohatou nabídku produktů si lidé mohou prohléd- prochází také technickou renovací. V minulém roce
nout ve výstavní a prodejní síni Stone gallery přímo zakoupila CNC obráběcí stroj a zmodernizovala celou
v Letovicích, kde se soustřeďují originály z leštěných výrobu. V dubnu letošního roku bude instalován další
vzácných kamenů, určené jako solitéry do atrií, za- nový CNC stroj, pro řezání vodním paprskem. Tento
hrad, sálů, hal rodinných domů i reprezentačních pro- řezací stroj patří k těm vyspělejším, jelikož je vybastor úřadů či státních budov. Dominantou je kamenná ven 3D naklápěcí hlavou určenou pro eliminaci úhlů
fontána přímo před budovou galerie. Otevření nové podřezu a dělení tvarů pod úhlem 60° v obou osách,
pobočky se nyní chystá i v Jevíčku. „Město hledalo to znamená že budeme schopni vyrobit ty nejsložitější
nájemce místního kamenictví a oslovilo nás. V sou- kamenické výrobky, které jsme doposud museli vyráčasné době probíhají stavební práce, otevřít bychom bět v jednodušších alternativách nebo vůbec. Pro naši
chtěli v květnu. V kamenictví by měla být k dispozici firmu to znamená dosažení dalšího milníku v čím dál
vzorkovna, aby lidé nemuseli za naším sortimentem více se rozvíjejícím kamenickém odvětví.
Kromě stavebních úprav chceme nadále modernijezdit až do Letovic,“ vysvětlil Komárek.
V minulém roce otevřel Kamenoprůmysl pobočku zovat náš strojní park nákupem NC mostové řezací
také na centrálním hřbitově a krematoriu na Jihlavské pily v 1. pololetí tohoto roku. Firma investuje nemalé
ulici v Brně. A právě církevní a hřbitovní architektura prostředky také na zdokonalování profesní úrovně
je také z jedním z tradičních výrobních programů svých zaměstnanců a to formou různých školení,
podniku. „Máme základní katalog pro Českou repub- kurzů, zajišťováním profesních řidičských oprávnění
liku, barvy a tvary, které jsou zde oblíbené, ať už jde a pořizováním nejmodernějších produktů výpočetní
o urnové hroby či další možnosti. Firma je perfektně techniky, speciální měřící techniky apod.
Kromě hřbitovní architektury firma nabízí také
vybavena jak technikou, tak i technologií zpracování,
na realizaci monumentálních hrobek a hrobů, které je zahradní prvky, tedy různé fontány či okrasné sochy
možné vidět na naší internetové stránce,“ prozradil a také široké spektrum kamenických prací - obkladů,
Ing. Milan Komárek mladší. Podoba místa posledního dlažeb, schodů, parapetů nebo fasád budov. Vyrábíme
odpočinku záleží v první řadě na přání a představě i jednotlivé výrobky jako pracovní desky, kuchyňské
zákazníka. „Jedná se o zakázkovou výrobu s ručně linky nebo dekorativní stěny z onyxů. Všechny prokomponovanými prvky. Klient vysloví své přání a náš dukty jsou pak výhradně vyrobeny z přírodního kamespecialista s ním vše prokonzultuje a poskytne zdarma ne. Splňujeme všechny české i evropské normy, které
veškerý poradenský servis. Zpracováním 3D návrhu jsou pro přírodní kámen určeny. Kámen nakupujeme
se získá kompletní představa o díle. Provádíme nápi- jak v zahraničí, tak i v tuzemsku. Firma, která slaví
sové práce včetně rekonstrukce písma a gravírování letos 116 let od svého založení velice pečlivě dbá na
podobenek do kmene. Všechny stavby provádíme tzv. kvalitu a cenovou politiku. „V tomto duchu podnikali
na klíč a proto zákazník není ničím zatížen. Naším všichni moji předkové a já se osobně snažím kráčet v
hlavním krédem je velmi citlivý a pietní přístup, jejich šlépějích a s pokorou rozvíjet jejich historií proprotože jsme přesvědčeni, že jenom slušné chování věřený odkaz,“ zakončil Milan Komárek starší.

