
ddiivvuujjee  nnáávvššttěěvvnnííkkyy,,  uuddiivvuujjee  kkoolleemm
pprroojjíížždděějjííccíí  mmoottoorriissttyy……  AAnnoo  ––  ppřřee--

ddeevvššíímm  vv nnaaššiicchh  kkrraajjíícchh  ssvvýýmm  zzppůůssoobbeemm
uunniikkááttnníí  nnoossnnáá  ppěěttaaddvvaacceettiimmeettrroovváá
vvěěžž oocceelloovvéé  kkoonnssttrruukkccee  ss  ffiirreemmnníímm llooggeemm..
AA  aabbyy  ttoohhoo  nneebbyylloo  mmáálloo,,  nneessee  nnaa  ssoobběě
jjeeššttěě  ddvvaa  aa  ppůůll  mmeettrruu  vvyyssookkýý  aa  ddvvaacceett
mmeettrrůů  ddlloouuhhýý  oobboouussttrraannnnýý  nnááppiiss
HHoorrnnbbaacchh  zz  cceelloohhlliinnííkkoovvýýcchh  kkrraabbiiccoovvýýcchh
ppííssmmeenn  ss aakkrryyllááttoovvoouu  ččeellnníí  pplloocchhoouu
ppooddssvvíícceennoouu  nneeoonnyy..  VVěěžž  ssaammoozzřřeejjmměě  ssttoojjíí
ppřřeedd  sstteejjnnoojjmmeennnnýýmm  oobbcchhooddnníímm  cceennttrreemm
vv PPrraazzee  nnaa  ČČeerrnnéémm  mmoossttěě..  OOvvššeemm  aannii
ssaammoottnnéé  llooggoo  zz mmaatteerriiáálluu  PPaannaafflleexx  ss pplloo--
cchhoouu  ttřřiicceett  mmeettrrůů  ččttvveerreeččnníícchh  nneenníí  žžááddnnýý
ddrroobbeeččeekk..  NNeenníí  ttaakkéé  bbeezz  zzaajjíímmaavvoossttii,,  žžee
iinnssttaallaaccii  zzaajjiiššťžoovvaallii  hhoorroolleezzccii..  NNaa  úúppllnnéé
bbeezzvvěěttřříí,,  bbeezz  kktteerrééhhoo  bbyy  bbyyll  tteennttoo  vvýýkkoonn
sskkoorroo  nneemmoožžnnýý,,  ččeekkaallii  cceelléé  ddvvaa  ddnnyy..

Hotovo do měsíce

„Instalace proběhla vloni na podzim, takže
dnes všechno bez problémů funguje více
než půl roku,“ doplňuje Karel Brendl, maji-
tel firmy PROST – orientační systémy
z lázní Velichovky, která má všechno
na „svědomí“. 0d vypracování studie
podle požadavků a grafického manuálu
zákazníka včetně statických výpočtů, průz-
kumu geologického podloží a kompletního
projektu až po závěrečnou montáž.
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„Výjimečný je však přede-
vším celkový rozsah projektu
– od malých dveřních tab-
ulek v administrativní
budově přes plány areálu a
infopanely až po obří kon-
strukci přímo v rozlehlém
areálu obchodního centra.
Celek doplňují velkoplošné
naváděcí billboardy (Dibond,
nasvíceno halogeny), tabule
a směrovky promyšleně
rozmístěné po hlavním
městě.“ Na své dílo poskytu-
jí pětiletou záruku, na neony
se vztahuje záruka dvanác-
timěsíční. „Jak dlouho nám
práce na zakázce trvaly?
Dostali jsme šibeniční ter-
mín – zákazník chtěl mít vše
hotovo prakticky do měsíce.
V našich dílnách jsme na ní
v deseti lidech pracovali od
rána do noci, soboty
neděle…“ Na specializované
práce přibrali ještě klempíře,
zámečníky, protože vše

PROST Velichovky
Obchodní centrum Hornbach
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svařovali a ohýbali ve vlast-
ních dílnách. A jestliže si
menší písmena nakonec
natvaruje každá reklamka,
na ohýbání předních
lemovek velkých písem –
v hliníku a navíc do tvaru
„es“ – však museli
vymyslet speciální stroj.

Sign zaznamenal

PROST
architektům

Jak se potvrdilo také v praž-
ském areálu obchodního cen-
tra Hornbach – Černý most,
nejdůležitější funkcí projektů
firmy PROST z Velichovky,
specialisty na britský mod-
ulární orientační systém
SPANDEX a jeho výhradní
zpracovatel pro Českou
republiku, je podat jednoz-
načnou informaci o daném
prostoru pro optimální pohyb
návštěvníků. Spolupráci na
studiích i kompletních projek-
tech jsou samozřejmě
připraveni nabídnout archi-
tektům, projektantům popří-
padě reklamním agenturám.
To proto, aby již od začátku
s orientačním systémem ve
svých úvahách počítali a nic
nenechávali na poslední
chvíli. Jak se ovšem, žel,
právě v našich krajích často
děje. 

(im)

Ukázky realizace orientačního
a naváděcího značení 
obchodního centra Hornbach
od firmy PROST
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