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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI 
ČASOPISU TUNEL,

je mi ctí, že vám mohu na těchto stránkách říci
několik slov o naší společnosti Promat s.r.o. I když
se podzemními stavbami zabýváme v rámci koncer-
nu hodně dlouho, je možné, že pro velkou část bude-
me firmou neznámou. Nerazíme tunely, štoly, nebe-
tonujeme ostění a neprovádíme hydroizolace pod-
zemních staveb. Naším úkolem je chránit podzemní
stavební konstrukce a unikající osoby před účinky
případného požáru.

Česká společnost Promat s.r.o. patří do celosvětové skupiny
Promat International, jejímž vlastníkem je společnost Etex.
Firma Promat vznikla v roce 1957 v Německu jako specializo-
vaná odborná společnost, působící na poli pasivní požární bez-
pečnosti staveb všeho druhu. Do dnešních dob se firma vyprofi-
lovala do několika specializací. Naše výrobky a konstrukce se
uplatňují v požární bezpečnosti pozemních staveb, podzemních
staveb, petrochemickém a chemickém průmyslu, ve výrobě lodí,
kolejových vozidel a v aplikacích speciálních izolací tepelných
zařízení a technologických procesů, které doprovázejí vysoké
teploty.

V oblasti aplikací protipožárních konstrukcí se opíráme
o bohaté zkušenosti našich zahraničních kolegů. Vždyť naše
první materiály byly použity již v roce 1963 v Anglii v silničním
tunelu ve městě Dartford. Firma Promat s.r.o. byla založena
v roce 1993 a postupně, jak se rozvíjela její činnost, zaměřovala
svou pozornost i na oblast podzemních staveb. Možná málokdo
ví, že naše materiály byly použity již při výstavbě Strahovského
tunelu. Jednalo se o obklad ostění deskami GLASAL®-T, které
dodnes – i po tolika letech – slouží svému účelu. Také v navazu-
jícím tunelu Mrázovka se uplatnily naše materiály; tentokráte se
jednalo o protipožární konstrukci v oblasti nasávacích štěrbin,
kde byly použity desky PROMATECT®-H. A nebyly to aplika-
ce poslední. Dělá mi radost, když se podívám po naší nevelké
zemi a vidím, že i když se tu zase tak moc tunelů nestaví, na vět-
šině jsme se nějakou měrou podíleli – Klimkovice,
Královopolský, Panenská, Libouchec, Valík, Komořanský,
Lochkovský a v poslední řadě tunelový komplex Blanka.

Za ty roky už víme, že podzemní stavitelství je náročná dis-
ciplína. Požadavky investorů, projektantů a zhotovitelů nás neu-
stále pohánějí kupředu a nutí nás neusnout na vavřínech.
Podílíme se na různých výzkumných programech a projektech,
ať už v zahraničí, nebo i u nás v ČR. Tyto projekty jsou spojeny
nejčastěji s výzkumem chování tunelového ostění při požáru.
Požární bezpečnost staveb, i těch podzemních, je vážnou a nedíl-
nou součástí stavebního díla. Někdy mám pocit, že tato „sou-
část“ není vítána, že je vnímána jako zbytečná a drahá. O tech-
nické úrovni a bezpečnosti stavebních děl se rozhoduje na jiném
poli. My můžeme garantovat, že budeme vždy připraveni řešit
požadavky norem a legislativy, investorů a projektantů. Pro tento
proces máme již dostatečně zkušený tým a dostatek zkušeností. 

Na závěr chci popřát všem hodně optimismu a sil pro další
podzemní díla a loučím se s pozdravem – „Promat – oheň Vám
nedá mat!“ 

DEAR TUNEL JOURNAL READERS,

I am honoured that I can say a couple of words about our
company, Promat s.r.o. (Promat Limited) using these jour-
nal pages. It is possible that, despite the fact that we deal
with underground construction within the framework of the
concern for a very long time, we will be a firm unknown to
a large proportion of readers. We do not drive tunnels or gal-
leries, do not carry out concrete liners and do not install
waterproofing systems in underground structures. Our
objective is to protect underground structures and protect

escaping people against the effects of a contingent fire.      
The Czech company of Promat s.r.o. is part of the worldwide group

Promat International, the owner of which is the company of Etex. The
firm of Promat originated in Germany in 1957 as a specialised professi-
onal company operating in the field of passive fire safety of all kind of
structures and buildings.  Until now, the firm has profiled itself into seve-
ral specialisations. Our products and structures are used in the field of fire
safety of underground structures, underground construction, petrochemi-
cal and chemical industries, manufacture of ships, rolling stock manu-
facture and applications of special insulations of thermal applications and
technological processes attending high temperatures.    

In the field of the application of fire-protective structures we rely on
the wealth of experience of our foreign colleagues. After all, first our
materials were used as long ago as 1963 in England, in a road tunnel in
the town of Dartford. The firm of Promat s.r.o. was founded in 1993 and
gradually, with developing its activities, focused its attention even on the
field of underground construction. Perhaps few know that our materials
were already used during the course of the construction of the Strahov
tunnel. It was the application of GLASAL®-T cladding boards, which
serve their purpose until now, even after so many years. Our materials
asserted themselves even in the subsequent Mrázovka tunnel; PROMA-
TECT®-H boards were used there as fire-protective structures in the
areas of air suction slots. And it has not been the last application. It makes
me happy if I look around our small country and can see that, even
though tunnels constructed here are not so many, we have contributed to
some extent to the majority of them – the Klimkovice, Královo Pole,
Panenská, Libouchec, Valík, Komořany, Lochkov tunnels and, at last but
certainly not least, the Blanka complex of tunnels.  

We have learned during the years that underground construction is a
challenging discipline. Requirements of project owners, designers and
contractors keep driving us forward and force us not to fall asleep on lau-
rels. We participate in various research programs and projects, both abro-
ad and in our country, the Czech Republic. Those projects are most fre-
quently associated with the research into the behaviour of tunnel linings
during the course of fires. Fire safety of buildings, even of underground
structures, is a serious and inseparable part of construction workings.
Sometime I have a feeling that this “part” is not welcomed, that it is per-
ceived as unnecessary and expensive. Decisions dealing with the techni-
cal level and safety of underground structures are made somewhere else.
We can guarantee that we will always be prepared to solve requirements
of standards and legislation, project owners and designers. We already
have got a sufficiently experienced team and enough experience availab-
le for this process.            

At the conclusion, I want to wish everyone lot of optimism and
strengths for future underground construction projects. I
say goodbye with greeting – “Promat – fire will not
checkmate you!”

ING. LADISLAV ZAJÍC 

jednatel Promat s.r.o.
Promat s.r.o. Executive Head 




