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jmenuji se Marek Říha, jsem klempíř 
a dělám střechy. Do nedávna jsem si myslel, 
že rozumné rozdělení času mezi práci, 
rodinu a koníčky je jenom teorie,  
ale dnes můžu říct, že to byl omyl 
a můj život se změnil díky novému 
způsobu myšlení. Myšlení řemeslníka 
v jednadvacátém století. Všichni 
dnes žijeme v době, která nám nabízí 
neuvěřitelné možnosti jak v profesním, tak 
i v osobním životě. Řemeslo umím, kontakty 
mám, se zakázkami problém zatím není, ale 
ten čas se pořád „koupit“ nedá. Bylo potřeba 
se trochu zamyslet a udělat pár rozhodnutí, 
ale teď moje zakázky spoluřídí perfektní 
systém pro plánování, skladby střech, 
objednávání, dopravu i fakturaci. Nic, 
co bych dříve taky nedělal, ale teď vše 
řeším s úsporou času, který věnuji rodině, 
přátelům a svým koníčkům. Mám přehled 
o každé zakázce, dokážu okamžitě vyhledat 
potřebné údaje v historii a rychle reagovat 
na potřeby investorů. Naše řemeslo má 
velkou tradici, ale stejně jako jiné profese 
prochází inovacemi a změnami. Těm, kdo 
přemýšlí o změně, nabízím můj vyzkoušený 
tip ke zlepšení práce i osobního života. 
Jsem rád, že se s Vámi mohu podělit 
touto formou o mé zkušenosti a věřím, že 
Řemeslník 21 bude velkou inspirací a cestou 
ke zlepšení nás všech v oboru střech.

Marek Říha

Zdravím 
čtenáře,
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Stavebnictví a s ním i střechař-
ský obor prošel za posledních 
deset let změnami, které ovliv-
nily kvalitu materiálů, zvýšily 
prefabrikaci a přinesly nové 
služby do stavební praxe. Spo-
lečnost Coleman S.I. je součástí 
těchto inovací a nyní přichází 
na trh s moderním konceptem 
podnikání pod značkou Řeme-
slník 21. Zákazníci na jednom 
místě získají rozsáhlou paletu 
služeb, technických i organizač-
ních řešení, díky nimž se práce 
řemeslníka, či majitele firmy 
stává výrazně jednodušší, bez-
pečnější a přináší lepší ekono-
mický výsledek. 

VÁŽÍM SI SVÉHO ČASU
Nic na světě nemá vyšší cenu, než 
čas. O to větší, když se jedná o čas 
vlastní a hlavně volný. Majitel ře-
meslné firmy často dělá všechno, od 
personalisty, plánovače, obchodníka, 
řidiče, fachmana na střeše až po 
první pomoc v případě nouze. A pak 
musí umět rozpočtovat, nabíd-
nout, fakturovat, smlouvat, ur-
govat, organizovat, a hlavně musí 
umět pracovat s moderními mate- 
riály. Na jednoho až trochu moc věcí 
najednou. Řemeslník21 nabízí pro-
myšlené řešení s podporou on-line 
aplikací, které zásadně zjednoduší 
řízení firmy a šetří až třetinu času. 
Co s ním, to už každý ví, ale rozhod-
ně budete mít více času pro sebe 
a své blízké, aniž by se Vám zhoršily 
výsledky v podnikání. Naopak.

DŘINA UŽ NENÍ NUTNÁ
Spousta lidí žije v přesvědčení, že 
stavaři ušetří za posilovnu. Úsměv-
né. Chytrý řemeslník se už netrápí 
přenášením materiálu z místa na 
místo a snaží se maximálně elimi-
novat ruční práci spojenou s dřinou. 
Vše najednou a s pomocí strojů je 
myšlenka stará stovky let. Ale dnes 
máme naštěstí na stavbách technolo-
gie, které doslova mění léta zaběh-
nuté postupy realizace střech. Ře-
meslník 21 má k dispozici vertikální 
dopravu střešních materiálů přímo 
na střechu, různé typy paletových 
ramp a vozíků k transportu materi-
álů po střeše a moderní nářadí pro 
každý detail střechy, které šetří další 
kus dřiny. Jasně, práce na střeše stá-
le těžkou prací zůstane, ale nemusí 
ničit zdraví ani dělat z řemeslníků po 
práci nepoužitelné jedince. 

Čas, dřina, 
bezpečí a peníze, 
aneb několik důvodů, 
proč být lepším 
řemeslníkem
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BEZPEČÍ PŘEDEVŠÍM
Všichni, kdo sledují střechy v za-
hraničí na západ od nás, vědí, že je 
tam střecha jako ohrádka, s lešením 
na okapu, se zábranami na štítě. 
Proč jsme dopustili, že si u nás často 
nevážíme zdraví a života řemeslníků 
jako u našich sousedů? Koncept Ře-
meslník 21 nabízí definitivní změnu: 
používání lešení na každé stavbě. 
Kromě běžného řešení je možné pou-
žít i závěsné konzolové lešení FOX. 
Stejné je to i s osobním vybavením 
řemeslníka. Podmínky na střeše jsou 
podobné podmínkám extrémního 
sportovce, ale často tomu neodpovídá 
oblečení ani obuv. Řemeslník 21 proto 
ví, že používat pro své lidi špičkové 
vybavení nejen sníží nemocnost 
a ochrání zdraví, ale dokonce umož-
ní pracovat více dnů v roce, stabilizu-
je lidi a zvyšuje efektivitu. 

PENÍZE VŽDY AŽ NA PRVNÍM MÍS-
TĚ!
Všichni řemeslníci, kteří nesou 
odpovědnost za svoje pracovníky, 
jejich výdělek a v neposlední řadě 
obživu své rodiny ví, že udržovat 
zdravé finance je úkol nad úkoly. Ře-
meslník 21 přepočítává každou ho-
dinu, kterou on nebo jeho lidi střeše 
věnovali na peníze, a proto používá 
moderní služby, satelitně zaměřu-
je, objednává elektronicky, ko-
munikuje přes mobilní aplikace, 
nabídky dělá v ColMACHRovi, kde 
vidí vše o zakázce na jednom místě, 
objednává prefabrikované výrobky 
jako je BLIX přímo na stavbu, využí-
vá poradenství a připravená řešení 
skladeb a detailů, lépe organizuje 
dopravu, prostě všude šetří. Chyt-
rá řešení na stavbách uspoří další 
spoustu peněz, a dokonce zabraňují 

ničení materiálu transportem, což 
se pozitivně projevuje v celkovém 
zisku. Lepší výsledek se ale tvoří 
také správnou cenou, a k tomu slou-
ží trvale aktualizovaný ColMACHR, 
vychytaná aplikace, ve které Řeme-
slník 21 naceňuje za správnou cenu 
materiál i práci. Před tím pomocí 
ColFIGURÁTORU může pohodlně na 
pár kliků vysvětlit svému zákazní-
kovi, proč si koupit lepší prémiový 
materiál a za něj samozřejmě dosta-
ne také lépe zaplaceno i za montáž. 
Prostě, chcete-li více vydělávat, 
musíte být Řemeslníkem 21.

foto z reference 15. 5. 2020
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SATELITNÍ ZAMĚŘENÍ STŘECHY
Bez nutností někam jet a složitě ob-
jekt zaměřovat, si můžete pro svého 
zákazníka i pro sebe nechat vytvo-
řit digitální měření střechy, a to 
na základě zadání pouhé adresy 
objektu. Získáte aktivní model 
střechy, okótovaný půdorys, tabulku 
rozměrů jednotlivých hran střechy, 
sněhovou a větrnou oblast, a to vše 
do 24 hodin To není sci-fi. To je dnes 

už běžná praxe mnoha řemeslníků. 
Řešení se značkou SoCol využili při 
tisících rekonstrukcí střech. Dří-
vější praxe s lezením po střechách 
s pochybným jištěním a měřením 
metrem nebo v lepším případě la-
serovým dálkoměrem, složité vý-
počty rozměrů, úhlů, návětrných 
stran a čeho všeho ještě, jsou ty tam 
a chytrý Řemeslník21 z tepla domo-

va jen pošle adresu nebo GPS sou-
řadnice objektu. Na požádání získá 
ihned i nabídku materiálu nebo 
zaslaná data využije pro zpracování 
nabídky on-line v ColFIGURÁTORU. 
SoCol je cestou do jednadvacátého 
století ve stavebnictví.

DIGITALIZACE06

Střechařské
vychytávky
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INVESTOR ČEKÁ OD ŘEMESLNÍKA 
RADU
Každý investor má dnes spoustu in-
formací o střeše dříve, než se s řeme-
slníkem potká. Ale to neznamená, že 
od něj neočekává dobrou radu, zku-
šenost a nasměrování. Řemeslník, 
pokud je sebevědomý, má výbornou 
vyjednávací pozici. K tomu, aby se 
mu jednalo dobře z pozice profesio-
nála, vyvinula společnost Coleman 
S.I. světově unikátní aplikaci Col-
FIGURÁTOR. Aplikace umožňuje 
okamžitě získat stovky variant 
řešení a cen konkrétní střechy 
přehledně uspořádanou formou. 
Taková řešení může Řemeslník 21 
svému zákazníkovi snadno ukázat 
v notebooku nebo bezkontaktně 
formou videohovoru, může pro něj 
porovnávat možnosti skladeb a cen, 
vysvětlovat výhody a nevýhody 
s podporou spousty dat přímo v apli-
kaci, jako jsou reference, technické 
listy, montážní návody a nakonec 
i prodat to nejlepší řešení pro inves-
tora. Vše směřuje k vyšší prémiové 
kvalitě, protože v ColFIGURÁTORu je 
ihned zřejmé, že rozdíl v ceně mezi 
běžnou a prémiovou střechou je čas-
to zanedbatelný s ohledem na to, jak 
důležitou částí domu střecha je.
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PŘESUN MATERIÁLU NA STŘECHU ZA 4 HODINY
Představte si nový rodinný dům 
o ploše střechy 215 m2 a čas nebo 
námahu spojenou s přesunem sklá-
dané krytiny. Palety s materiálem 
seskupené 15 metrů před domem 
nepředstavují z pohledu manipulace 
ideální řešení a doprava deseti tun 
na střechu, byť i s pomocí žebříko-
vého výtahu, znamená zvednout 

každou tašku minimálně 4x, tedy 
zvednout ručně 40 tun. Řemeslník 
21 zvládne přesun materiálu na 
střechu s pomocí stavební me-
chanizace a paletové rampy za 
4 hodiny a s poloviční dřinou. Tomu 
říkáme úspora! Taková chytrá řešení 
ocení všichni. Investor má materiál 
bez poškození na střeše a zahradu 

v pořádku, řemeslníci na stavbě se 
nenadřou a dělají jen odbornou práci 
a majitel firmy má lepší ziskovost 
stavby a spokojeného zákazníka i za-
městnance.
A když jde dnes o to, jak neztratit 
zaměstnance, tak snížit dřinu na 
stavbách je jedna z nejdůležitějších 
změn.
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VÍCE NA
www.remeslnik21.cz

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BEZ ZTRÁTOVÝCH ČASŮ PŘÍMO NA STAVBU
Klempíři stále využívají své dílny 
nebo dílny obchodníků k tomu, aby 
si nakoupený materiál sami zpraco-
vali a vyrobili všechny klempířské 
prvky. Prefabrikaci se na rozdíl od 
okapových systému v této oblasti 
zatím nepodařilo zavést. Proto vzni-
kají u klempířů velké ztrátové časy 
přepravou a organizací, i ztráty eko-
nomické zapříčiněné zbytky, sklado-

váním a občas i díky zmetkům nebo 
krádeži plechů. Moderním a efektiv-
nějším řešením, které používá Řeme-
slník 21, je objednávání na míru 
vyráběných klempířských prvků 
prostřednictvím mobilní aplika-
ce přímo ze střechy. Profesionální 
klempíři ve skladech Colemanu je 
vyrobí a dopraví pod značkou BLIX 
následující den přímo na stavbu. 

Složitější klempířské detaily řeší 
řemeslník 21 přímo na stavbě pomo-
cí rakouského nářadí WUKO, které 
umožní dokončit střechu bez doob-
jednávání prvků nebo přejíždění do 
dílny a zpět. Sada WUKO nářadí je 
vlastně malá mobilní dílna, kterou 
má klempíř stále sebou.
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Inspirace
a inovace 
2020

FOTOVOLTAICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 
„CREATON PV“
Inovativní řešení od společnosti 
Creaton je opravdovým zlomem 
v oblasti solární energetiky. Poprvé 
v historii byly vyvinuty střešní taš-
ky s integrovaným solárním systé-
mem, které díky svému decentnímu 
vzhledu ideálně zapadají do střešní 
plochy a nejsou tedy zásahem do 
celkového vzhledu budovy. Díky mo-
dulárnímu řešení a integrovanému 
řízení je celý systém nenáročný na 
montáž a údržbu a v případě potře-
by jsou veškeré komponenty dobře 
přístupné pro opravu či výměnu. 
Součástí tohoto uspořádání je také 
nová bezplatná služba, kdy je pro 
zákazníka vytvořena jednoduchá 
vizualizace, kterou je možné snadno 
zobrazit pomocí stažené aplikace. 

Veletrh DACH+HOLZ International v německém Stuttgartu představil top úroveň stavebních novinek pro širokou 
odbornou veřejnost. Na své si tradičně přišli inovátoři, architekti i projektanti. Řemeslníci, tesaři, pokrývači nebo 
klempíři mohli pro změnu sledovat komplexní sestavu nových výrobků a technologií z odvětví výroby dřevostaveb, 
střech, fasád, kovoobrábění nebo klempířství. Tematické rozdělení dle jednotlivých oborů umožnilo řemeslníkům, 
správcům objektů, developerům, zástupcům úřadů i drobným investorům z celé Evropy seznámit se s moderními 
postupy při plánování a realizaci zakázek. Díky všudypřítomné digitální inovaci se myšlenka být Řemeslníkem 21 
ukázala jako správný tah pro nadcházející období.
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DIGITALIZACÍ K LEPŠÍMU  
A BEZPEČNĚJŠÍMU ŘEMESLU
Své místo v jedné z výstavních hal 
nalezly společnosti zabývající se 
využitím moderních digitálních 
technologií ve spojení s klasickým 
řemeslem. K vidění tak byly napří-
klad propracované virtuální návrhy 
budov či praktické ukázky toho, jak 
si postupně mohou tablety, VR brýle 
či drony najít cestu do kufrů s nářa-
dím řemeslníků. 
Na stáncích jsme si mohli prakticky 
ověřit, jak využití těchto moderních 
nástrojů zvyšuje bezpečnost práce. 
Pomocí VR brýlí či dronu je možné 
na dálku z bezpečného místa zkont-
rolovat nejisté situace na staveništi 
či prohlédnout střešní konstrukce.

BAUDERECO
Je typickým příkladem moderního 
ekologického materiálu vyrobeného 
z biomasy (zbytkové suroviny ze 
zemědělství) a dále pak z recyklova-
ných materiálů (zbytkové suroviny 
z výroby). 
Nabízí tak nejlepší izolační vlast-
nosti λ 0,023/ 0,024 W/(m.K) při 
minimální spotřebě surovin a ener-
gií při výrobě. Díky tomu tato nová 

izolace splní nejvyšší požadavky na 
tepelnou ochranu budov při nejmen-
ší tloušťce. K tomu přidejte velmi 
nízkou hmotnost a vysokou pevnost 
v tlaku pro bezpečnou pochůznost.

ISOVER - SLEDOVÁNÍ POMOCÍ  
INOVATIVNÍCH STŘEŠNÍCH SENZORŮ
ISOVER GUARD SYSTEM monitoruje 
vývoj vlhkosti a teploty na ploché 
střeše a poskytuje veškeré informa-
ce potřebné k posouzení funkčnosti 
střechy v reálném čase. Patentované 
monitorovací řešení ISOVER GUARD 
SYSTEM nabízí kromě nejmoderněj-
ších měřicích technologií smyslu-
plné vyhodnocení dat s prostorovou 
alokací a vymezení možných úniků. 
Data měření jsou zaznamenána 
přímo pomocí cloudového řešení 
a automaticky vyhodnocena pomo-
cí referenční databáze. Příslušná 
data měření jsou zaznamenávána 
speciálními měřicími senzory, které 
jsou přenášeny rádiovým systé-
mem. Shromážděná data lze kdykoli 
zobrazit ve webovém rozhraní. Dis-
plej používá systém semaforů, který 
ukazuje aktuální stav střechy.

Ochrana životního prostředí začíná 
u střechy. 

Biomasa z 
obnovitelných surovin

Recyklované suroviny Lasturnatý vápenec

Čistý polypropylen

Recyklovatelné obaly

Všechny údaje v prospektu vychází ze současného stavu techniky. Vyhrazujeme si právo na změny.  Informujte se případně v době Vaší objednávky 
o současném stavu technických znalostí. Tištěno na recyklovaném papíru.“

Und die Drucknorm: 4019BR/0317 DE

Und die Drucknorm: 4019BR/0317 DE

Vsaďte s BauderECO na současnou, zdravotně nezávadnou tepelnou 
izolaci střech, která splňuje všechna kritéria udržitelnosti a nemusí být 
kvůli ní pokácen žádný strom. 
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Co Vás motivuje
Baví mě propojovat moje řemeslo 
s jinými věcmi, s architekturou, 
technologiemi i s mými koníčky. 
Jako u každého z nás čas od času 
ve mně bouchnou saze a nutí mě to 
vypadnout ven, užít si něčeho víc, 
než jen práce a stresu a všeho sho-
nu kolem sebe. Ale rozhodně mám 
rád, když vidím výsledek své práce 
a zákazník mě pochválí.

Jak jste začínal?
Všichni se nenarodí s hokejkou 
v ruce, a i když jsem za mlada chtěl 
být jako Jarda Jágr, mimochodem 
taky původně stavař, takové štěstí 
hrát v NHL jsem neměl. Svět jsem 
rád poznával z kabiny kamionu, ale 
jednoho dne to všechno skončilo 
a jako v každé dobré rodině, také já 
jsem musel převzít otěže podnikání 
od svého otce. Jenom ten hokej mi 
zůstal aspoň na amatérské úrovni.

Takže jste měl těžké začátky, ale 
šťastné konce?
Ne nadarmo se říká, že jablko nepa-
dá daleko od stromu. Já jsem sice 
dopadl nedaleko svých rodičů, ale 
po základce to bylo spíš jedno velké 
jupí na stavárně. Ambice premianta 
šly kolem mne na kilometry daleko 
a po maturitě jsem šáhl po sice ná-
ročném, ale v konečném důsledku 
platově lepším zaměstnání. Jako ři-
dič jsem působil u firmy, která jezdi-
la do světa, a co jsem vidět chtěl, to 
už mám za sebou. Tenkrát to zname-
nalo být v klidu, mít motorku, občas 
hokej s kámoši a pomyslně svobod-
ný život bez závazků a nošení práce 
domů. Když říkáte šťastný konec, je 
to tak, že dnes jsem se usadil, zdědil 
jsem dobrou firmu a stavařina je mi 
zaměstnáním, byznysem i koníč-
kem. 

A co papírování versus počítač?
Kdybych spočítal, kolik se dřív 
kvůli každé střeše spotřebovalo 
tiskopisů, tak by mě ekoši asi moc 
rádi neměli. Já nevím, kolik papí-
ru je potřeba na to, abych pracoval 
s nulami a jedničkami na počítači, 
ale rozhodně není tolik sběru, a to 
mě těší. Objednávky, smlouvy, návr-

hy, korespondence, to se dřív řešilo 
víc tiskem dokumentů a čas stráve-
ný nad vypisování všeho možného 
mně dnes skoro až děsí. Ale protože 
mám ve zvyku se věnovat novin-
kám, bylo přirozené, že jsem se 
v digitalizaci stavebnictví neztratil, 
a mnoha už před lety dostupným 
možnostem na počítači, jsem se 
nebránil. Konec konců, bez mailu si 
život už nikdo nedokáže představit 
a řízení zakázky z mobilu je dnes 
také běžnou věcí.

Co by se vám už opravdu nechtělo!
Učit se! Učit se! Učit se! Kdo si to 
pamatuje, ten bude skoro mého 
věku, a kdo to neslyšel, tak zase 
o tolik nepřišel. Ale na rovinu a jed-
no je jisté, že bez vzdělání daleko 
nedojdete. Nedělám si iluze, že by 
teď bylo víc jedničkářů než dřív, ale 
doba pokročila a vidím to i doma, 
že co schází na známkách ve ško-
le, to se nahrazuje dovednostmi na 
počítači a internetu. Když to vezmu, 
že můj kamarád sice pomalu nespo-
čítá trojčlenku, ale počítač rozebere 
a složí rychleji než já lešení, tak to 
o něčem svědčí. I mne naučila nou-
ze housti a s počítačem jsme dnes 
docela kamarádi. Nějaké hry ano, 
ale hlavní význam teď vidím v mož-
nosti řídit vše odkudkoli a výrazně 
jednodušeji než dříve. Už by mě 
opravdu nebavilo vše řešit postaru.

Máte čas na rodinu?
Když jsme si pořídili první dítě, byl 
to malý zázrak v mém životě a přes-
ně jsme věděli, že začátek bude 
trochu hektický. Otec už ve firmě 
jen pomáhal a odpovědnost za fun-
gování přešla na mě se vším všudy. 
Takže jsem byl plánovač, úředník, 
personalista, dispečer a já nevím 
co ještě k tomu a moje žena nebyla 
úplně šťastná z toho, že jsem víc na 
střechách, než doma. Dokonce mě 
donutila se pojistit, kdyby náhodou 
něco… Pravda, máme už malé děti 
dvě, a jak se říká, že chytrá liška se 
spálí jednou, pracuji na tom, abych 
s rodinou trávil více času a nic dů-
ležitého mi neuniklo.
Údajně máte kancelář u rybníka.
Jsem tichým bláznem od malička, 

když jako jediný v rodině jsem se 
přidal k rybářům a s kamarádem 
a jeho otcem jsme pravidelně jezdili 
na ryby a doma se chlubili našimi 
kapry, štikami, a dokonce i úhoři. 
Kámoš toho nechal, já se přestěho-
val a ryby jsem na řadu let musel 
kvůli práci pustit k ledu. Jak milé 
bylo mé překvapení, když mi man-
želka tlumočila vzkaz od bývalého 
souseda, abych s ním zašel něco 
nachytat. Po tolika letech jsem se 
jakoby vrátil do mládí a protože 
papíry jsem měl, ale na brigády ne-
byl čas, za pár tisícovek se ze mne 
stal zase plnohodnotný rybář. Dnes 
mám v kalendáři, kromě zahájení 
sezóny dravců, pár pevně stanove-
ných termínů, kdy já, moji blízcí 
i zákazníci víme, že budu místo na 
stavbě raději na rybách. Ale jsem 
on-line dosažitelný a přes mobil 
umím vyřešit každou situaci, která 
se během tohoto času naskytne. Asi 
je to tím, že už umím dobře používat 
všechny vymoženosti Řemeslníka 
21 a jako ColMACHRa mě nic nepře-
kvapí. Užívám si svobody a pocitu, 
že stejně mi nic neunikne. Možná 
jsem zmoudřel, něčemu se přiučil, 
ale každopádně jsem začal žít úplně 
jinak, než dřív.

Co byste doporučil?
Nebudu nikoho přemlouvat, aby 
přesedl do jiného kupé a začal svůj 
byznys řešit úplně jinak. Je to na 
každém, jak si svět zařídí, kolik 
času stráví prací a kolik jej věnuje 
rodině nebo sobě. Za mne je to jasné. 
Udělal jsem ten krok, patřím k Ře-
meslníkům 21, jsme vážená firma 
s uznávanou tradicí, a když nás 
někdo na stavbě vidí v perfektních 
montérkách, je na nás radost pohle-
dět. Není to úplně bez starostí, ale
podobně jako když hledáte odjezd
vlaku, buď si otevřete IDOS a nebo 
si zajedete na nádraží a věnujete 
tomu čas navíc. A tak i já mám 
o tolik víc času a menší náklady, 
o kolik šetřím na nových technolo-
giích. Takže myslím, že je to jasné. 
ŘEMESLNÍKŮM 21 ZDAR!
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Od papírů ke kanceláři v mobilu
„Každý z nás vede papírovou vál-
ku, nabídky po stolech, po autech, 
smlouvy v šanonech, když je potře-
buji na stavbě, dodací listy v kra-
bici pod stolem a plno ztrátových 
časů při hledání toho správného 
papíru“ říká Marek Říha. V jeho 
případě to už patří minulosti. Dál 
pokračuje: „Nejdřív jsem si nechal 
zapnout ColMACHRA na měsíc, 

abych to zkusil a docela rychle 
jsem našel všechny své doklady od 
nabídek, objednávek, dodacích listů 
až po faktury od Colemanu. Trochu 
víc času zabralo udělat si pořádek 
v mých zakázkách a přidat si ke 
každé z nich moji nabídku, smlou-
vu o dílo atd.. Ale teď už to mám 
všechno na jednom místě a dostup-
né přes mobil ať jsem kdekoli.“

Rychlé a přesné zpracování  
nabídky
ColMACHR umožňuje snadné zpra-
cování nabídky na realizaci stře-
chy. Zdrojem může být nabídka od 
obchodníka, jedna z variant v Col-
FIGURATORU nebo starší vlastní 
nabídka. Marek Říha k tomu dodá-
vá: „Nejčastěji mě chlapi z Colema-
nu udělají nabídku a já si k ní jen 
dodělám práci, většina položek vy-

ať jsem kdekoli
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Dostupná 



jede automaticky a zbytek už dola-
dím ručně. Navíc moje nabídky teď 
i perfektně vypadají.“ Cenu práce je 
založena na trvale aktualizovaných 
cenách a řemeslník si může ceníku 
podle zkušenosti upravit. 

Smlouva o dílo, předávací protokol, 
faktura a vyřešené EET
Součástí je i aktuální vzorová 
smlouva o dílo a předávací proto-
kol, a také možnost vystavit zá-
lohovou a finální fakturu rovnou 
z nabídky a vše přiřadit k zakázce. 
Novinkou v reakci na rozhodnutí 
vlády je také řešení EET od 1. 1. 
2021. „Radost z toho nemám, ale 
vláda naštěstí EET posunula na 
příští rok. Každopádně, ať už to 
bude jakkoli, já to vyřešené mám 

a snad tu další administrativu díky 
ColMACHROVI zvládnu.“  komentu-
je situaci řemeslníků po zavedení 
EET Marek Říha.  

Návrh správné fólie nebo  
pokrývačské provize
V ColMACHROVI najde řemeslník 
aplikaci pro návrh DHV (doplňkové 
hydroizolační vrstvy) a výšky latí 
podle normy. Další z užitečných 
aplikací je podpora pro vyúčtování 
pokrývačských provizí. Marek Říha 
tuto úsporu času ocenil: „Nesnáším 
asi jako většina chlapů papírovou 
práci a vyúčtovat provize, na které 
mám nárok u výrobců, je otročina. 
Teď to řeším jednoduše a hlavně 
bez dohledávání dokladů.“

Všechno aktuální
V době měnících se cen je důležité 
mít pořád přehled o aktuální ceně. 
ColMACHR obsahuje denně aktua-
lizované ceníky materiálu i práce. 
Hodnotu těchto informací nakonec 
shrnul i Marek Říha: „Je super, že 
zákazník chce na stavbě něco změ-
nit a já hned vím cenu materiálu 
i práce, nemusím mu to posílat do-
datečně, hned se domluvíme. A vů-
bec se nemusím starat jako dřív, 
jestli mám pro nacenění aktuální 
ceny, o to se stará Coleman.“



Lepší život s moderním 
řemeslem.


