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NEVZDÁVAT SE A VYDRŽET!
Klempířskému řemeslu a kompletním dodávkám střech se Milan Čermák z Lomnice nad Popelkou věnuje již 
od poloviny 90. let. Jeho podnikání v oboru nabralo pořádný drajv před pěti lety kvůli spojení s dalšími dvěma 
kolegy. S Davidem Mizerou a Petrem Vohnoutem se dali dohromady pod hlavičkou firmy Čemistav a  jejich 
dosavadní spolupráce zatím překonává veškerá očekávání.

text: Tomáš Svoboda, foto: autor, archiv firmy Čemistav

K lempířem se Milan Čermák po vzo-
ru svého táty vyučil v  roce 1994 a prv-
ních pět let pracoval v menší regionální 
firmě, která by se z  dnešního pohle-

du dala nazvat konkurenční. „Pak jsme v roce 
1999 začali s tátou podnikat společně a v rám-
ci firmy Střechy Čermák jsme se zabývali kom-
pletními dodávkami střech. Fungovali jsme vy-
loženě na základě doporučení lidí a  zakázky 
jsme realizovali také pro partnerské firmy,“ vy-
světluje zkušený klempíř.

STŘECHY NA KLÍČ
Tak tomu bylo až do roku 2015. „Táta odešel do 
důchodu, a  tak jsem klukům, se kterými jsme 
se potkali na některých přechozích zakázkách, 
nabídl, jestli nechtějí jít do podnikání se mnou 
v rámci sdružení živnostníků. Musím říct, že od 
té doby má naše spolupráce obrovsky stoupa-

jící tendenci v zakázkách i obratově,“ pokraču-
je Milan Čermák s tím, že klíčovými faktory pro 
úspěch na trhu střechařských řemesel jsou kva-
lita a  dlouhodobě budované vztahy s  výrobci, 
kteří zákazníkům rádi doporučí nejen vlastní 
materiál, ale i spolehlivou firmu.

„Vybrali jsme si poměrně úzký okruh materi-
álů, se kterými chceme dělat. Jsou to hlavně 
falcované krytiny od výrobců, jako je Prefa, 
Rheinzink a  Střechy Comax. Jelikož má kole-
ga velké zkušenosti s  hydroizolačními fóliemi 
Sika, zaměřili jsme se i na ploché střechy a bal-
kony. Dále spolupracujeme s firmou Linzmeier, 
která vyrábí nadkrokevní izolace, což je jeden 
z  novodobých trendů souvisejících s  úspora-
mi energií,“ říká zakladatel firmy, která se stá-
le častěji setkává s požadavkem dodat střechu 
na klíč.

Firmu Čemistav společně vedou Petr Vohnout, Milan Čermák a David Mizera (zleva).

Oceněná klempířská práce na vodní elektrárně Přepeře u Turnova.
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Proto zajišťuje i krovové konstrukce, které si nechá-
vá zhotovit na CNC strojích. „Investoři dnes chtějí, 
abyste ručil za celou střechu od krovu po krytinu. 
Rostoucí zájem vidím především u  nadkrokevních 
izolací, což je dáno i tím, že lidé jsou ochotni zapla-
tit za kvalitní materiály,“ míní Milan Čermák, podle 
kterého v současnosti až 70 procent zakázek rea-
lizují z materiálů značky Prefa. „Po více než deseti 
letech spolupráce mohu říct, že Prefa funguje jako 
velká klempířská rodina. Má výborné zázemí, per-
fektní logistiku a stále se snaží klempíře motivovat,“ 
vyjmenovává plusové body.

Úroveň služeb a  dostupnost materiálů se podle 
něj absolutně nedá srovnávat s  průkopnickými 

časy, kdy se například střešní okna značky Velux 
dala sehnat jenom v Tuzexu. Samozřejmostí jsou 
také široké možnosti v oblasti klempířského vy-
bavení. Dílna firmy Čemistav, která má celkem 
osm pracovníků, je vybavena poloautomatickou 
profilovačkou Schlebach, hydraulickou ohýbač-
kou do délky 6 metrů či střižnou linkou na svitky. 
„Jsme schopni zákazníkům dodat i  řešení přes-
ně na míru, sortiment umíme doplnit o svařované 
a lakované výrobky,“ upřesňuje Milan Čermák.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ
Za klíčové faktory pro úspěch firmy ovšem po-
važuje spolupráci s  nejbližšími kolegy Davidem 
Mizerou a  Petrem Vohnoutem. „David je všeo-
becně velice zručný a  šikovný člověk, kterému 
stačí, když se mi jen chvilku dívá pod ruce a pak 
je okamžitě schopen udělat totéž ve stejné kva-
litě. Firmu jsme založili společně a pak jsme při-

brali Petra, který je specialista na hydroizolační 
systémy,“ popisuje jednatel firmy, která má kro-
mě řady referencí v oblasti šikmých střech za se-
bou například i realizace plochých střech v areálu 
mladoboleslavské automobilky Škoda Auto.

Oborové ocenění nedávno získala od firmy 
Rheinzink za klempířské práce s falcovanou kry-
tinou na střeše vodní elektrárny Přepeře u Turno-
va. „Dál chceme jít cestou moderních materiálů, 
proto jsme i  certifikovaným dodavatelem v pro-
gramu Zelená úsporám. Naopak památkovým 
objektům a tradičním krytinám se zatím věnovat 
nechceme,“ doplňuje Milan Čermák. Všem, kte-
ří v řemesle začínají, doporučuje odvahu a trpěli-

vost. „Každý se na začátku setká s problémy, ale 
důležité je to hned nevzdávat a vydržet. V řemes-
le nelze hledat peníze, je to dlouhodobá záleži-
tost, kdy jdete po krůčcích a trvá to,“ zdůrazňuje 
vůdčí osobnost firmy Čemistav.

A co o jejím rozvoji soudí kolegové? „Po pěti le-
tech můžu říct, že spolupráce překonala naše 
očekávání. Jde to hodně nahoru, na což jsme dří-
ve nebyli zvyklí,“ odpovídá David Mizera. „Před 
pěti lety jsem odešel z konkurenční firmy, proto-
že jsem chtěl jít jinou cestou. Jsem rád, že po ní 
jdeme a že se nám daří,“ navazuje Petr Vohnout. 
Všichni tři se shodnou i na tom, že kvalita je vždy 
na prvním místě a že jenom na ní lze stavět dob-
rou pověst firmy. Do budoucna zvažují rozvoj 
ještě jedním a velmi důležitým směrem. „Máme 
pozemek, na kterém může do budoucna vyrůst 
dílna nebo hala pro výchovu nových řemeslníků,“ 
dodává na závěr Milan Čermák.

■

Nejčastěji zpracovávaným materiálem jsou hliníkové krytiny Prefa.

Realizace ploché střechy v areálu automobilky Škoda Auto.




