Prost.qxd

6.2.2004

10:25

StrÆnka 18

Profil firmy

Prost - oblíbenec
hypermarketů
Specialista na světelnou reklamu pro obchodní centra - tak by se mohla hrdě nazývat
signmakingová firma Prost z Velichovek u Jaroměře. Už přes sedm let dodává reklamní
prvky pro obchodní řetězec Hornbach a postupně navázala podobnou spolupráci také
s Giga Sportem, Lidlem, Hypernovou či řetězcem Okay.

Malá, ale útulná recepce

Tady bývala prodejna potravin

„Začínal jsem
po roce 1989
s plotrem a vyřezávanou grafikou. Po nějakém čase,
kdy narůstala
konkurence,
jsme rozšířili
nabídku o oriKarel Brendl
entační systémy. I v této
branži však zesílil konkurenční boj, a já uvažoval, jakým směrem se dál ubírat. Tak jsme
se v roce 1996 dali na světelnou reklamu,“
vzpomíná majitel společnosti Prost Karel
Brendl. „A dnes se začínám znovu rozhlížet.
Je třeba neusnout na vavřínech a neustále
hledat nové trendy.“ Proto firma několikrát
rozšiřovala svůj životní prostor: „Pokaždé,

když bylo v minulosti třeba zvětšit výrobní
prostory, jsem se tomu bránil. Vždy jsem říkal - už ne, už to stačí, ale ono se z rozjetého
vlaku špatně vystupuje. Tak nás rozšíření výroby nejspíš nemine ani teď.“

Hornbach po celé Evropě
Prvním větším klientem Prostu v oblasti
světelné reklamy se stala Union Banka,
pro kterou kompletně označil okolo 60 poboček. „To byl pro nás odrazový můstek.
Vzápětí jsme navázali spolupráci s Hornbachem. Byli jsme u toho, když tento řetězec postavil svůj první obchod v Praze na
Černém Mostě a od té doby trvá naše spolupráce. Ročně pro něj vyrobíme osm až
deset zakázek. Naše světelné reklamy
jdou do všech poboček Hornbachu v Evropě,“ uvedl Karel Brendl. Pro tuto společ-

nost Prost realizoval i své doposud nejvyšší pylony. Tyčí se v Ostravě, Hannoveru
a Bremenhavenu a mají výšku asi 35 m.
Běžná výška ostatních zakázek však není
o moc menší. „Výška pylonů Hypernovy nebo Okay se pohybuje v rozmezí dvacet až
třicet metrů,“ doplnil Brendl. Ještě jeden
primát přinesla Prostu spolupráce s Hornbachem: Ve Wolfsburgu visí na místním
obchodním centru světelná reklama, jejíž
písmena jsou vysoká 3,5 m a světelné reklamy z Panalflexu formátu 4 × 28 m.

Vše za měsíc
Prost zajišťuje pro Hornbach nejen výrobu,
ale také kompletní servis. „Od jejich grafika dostaneme pouze strohý náčrt toho, co
chtějí vyrobit. Žádné výkresy, žádnou technickou dokumentaci. My pak musíme
zajistit geologický průzkum, technické výkresy reklam, statické výpočty, výrobu, převoz reklamních prvků na místo a konečnou montáž. Máme odpovědnost třeba
i za to, zda není kvůli leteckému provozu
třeba na vrcholu pylonu světlo. To ale mluvíme pouze o pylonech. Pak také vyrábíme
různě velké světelné nápisy, jichž se u jednoho obchodního centra sejde hned několik. A to všechno musíme stihnout do jed-

Výrobní hala s tiskovými technologiemi a dokončovacím stolem
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Pylony Hornbach nepřehlédnete
noho měsíce. Když jsme v Rakousku hledali partnera pro montáže, narazili jsme
na firmu, která je téměř desetkrát větší
než my. Nevěřili, že je časově možné to dokázat,“ uvedl Brendl. Veškeré montáže
v zahraničí provádí Prost sám. „Výjimkou je
Rakousko, kde se nám z důvodů přísnějších předpisů nepodařilo získat pracovní povolení.
Montáž zde pro nás zajišťuje
jedna vídeňská společnost.
Doufám, že po vstupu ČR do EU
se to zlepší. Strach z něho nemám. Díky našemu působení
po celé Evropě jsme v EU už
v podstatě sedm let.“

Prestižní hala Sazky
Dalším větším klientem, s nímž Prost spolupracuje, je obchodní řetězec Giga Sport.
„V ČR jsme kompletní světelnou reklamou
označili už tři jejich prodejny a jednáme
o možnosti pracovat pro ně i v Rakousku.
Loni jsme také získali velkou zakázku na
kompletní světelné označení všech supermarketů Lidl v ČR. V současnosti máme za
sebou zhruba osmdesát jejich prodejen.
Dobrým směrem se rýsuje také rozvoj spolupráce s řetězci Hypernova a Olympie,“
uvedl Brendl. Zakázky pro velká obchodní
centra má Prost v současné době jako
hlavní pracovní náplň, na orientační systémy však nezapomíná. Nedávno třeba dostal zakázku na orientační systém pro
pražskou víceúčelovou halu Sazka.

Zelená uklidňuje…

Atypický orientační systém s rukopisem
Prostu
ré jako výrobci v Rakousku, Holandsku nebo Německu. Když už ne kvalitnější. Možná jsme měli o Západě až příliš zkreslené
představy. Na druhou stranu, zadavatelé

na Západě přikládají světelné reklamě
podstatně větší význam. Za hranicemi ji
má téměř každý obchůdek, zatímco u nás
se jí výrazně prezentují pouze velké obchodní řetězce nebo zahraniční firmy. Je to
škoda, ale věřím, že i to se časem změní.“
David Vidomus 

Česká kvalita
Čeští výrobci se rozhodně nemají za co stydět. To alespoň tvrdí Karel Brendl: „Díky tomu, že děláme po celé Evropě, mám možnost srovnávat. Co se kvality výroby týče,
tak se mi dokonce zdá, že jsme mnohé
předehnali. Spousta českých firem je na
velmi dobré úrovni, minimálně stejně dob-

Velichovští signmakeři spolupracují také s Giga Sportem

1•2004 / 19

