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V LipÛvce byly v polovinû roku 2011 zaloÏeny v areálu ZD nové stavebniny, které nabízejí sv˘m zákazníkÛm
pfieváÏnû maloobchodní prodej ve‰kerého stavebního materiálu. Oslovili jsme majitele, pana Radovana
Hodanû, kter˘ nám zodpovûdûl následující otázky.

Pfii prÛjezdu LipÛvkou nelze pfie-
hlédnout rozmûrn˘ tri-board upozor-
Àující na va‰e stavebniny, kter˘ mû
zaujal. Je v dne‰ní dobû vÛbec moÏ-
né stavût tak velké reklamní plochy
u frekventovan˘ch komunikací, jakou
je silnice 1 tfi. R 43?

Nebylo to jednoduché, ale pokud
dodrÏíte zákonem stanovené odstupy
stavby od komunikace a postupujete
v souladu se stavebním úfiadem, je
moÏné za cca jeden rok ve stavebním
fiízení uspût a pustit se do v˘stavby.
Takto vynaloÏené úsilí je ov‰em úro-
ãeno stovkami nov˘ch zákazníkÛ i ze
vzdálen˘ch míst âeska, ktefií pfies
LipÛvku pouze projíÏdí a o moÏnosti
v˘hodného nákupu v na‰ich stavebni-
nách nevûdí. Díky reklamnímu pouta-
ãi vzrostl poãet nakupujících o 40 %.

Co v‰echno mÛÏete Va‰im zákazní-
kÛm nabídnout? Nemám na mysli
pouze sortiment, ale sluÏby ve sta-
vebnictví jako celek?

Zákazníci, ktefií nemají jasno, jaké
materiály budou nejvhodnûj‰í pro je-
jich stavûní nebo opravy, nás mohou
kontaktovat. My pro nû vypracujeme

konkrétní fie‰ení, které úãinnû a trvale
zhodnotí jejich stavby. Pokud je nutné
odbornûj‰í posouzení stavební situ-
ace, popfi. zpracování komplexního
fie‰ení staveb, je moÏné zajistit tech-
nickou podporu ze strany v˘robcÛ.
Dále nabízíme na‰im zákazníkÛm do-
pravu nakoupeného materiálu na‰imi
vozy, ale pfieváÏnû smluvním doprav-
cem, kter˘ pro nás dennû jezní po ce-
lé âR. Proto máme nastavené v˘hod-
né platební podmínky. Na placení do-
pravy se podílíme i my, aby zákazníci
byli spokojení a nakoupili v˘hodnû.

Stavebnictví je v souãasné dobû ve
velkém útlumu a mnoho v˘robcÛ
a prodejcÛ stavebních hmot se pot˘-
ká s nedostatkem zakázek. Jak je
moÏné, Ïe se od vás dozvídám o pro-
speritû a firemním rÛstu?

Ve stavebnictví se pohybuji jiÏ 12
let a to pfieváÏnû ve velkoobchodu. To
je dostateãná doba na dokonalou ori-
entaci ve vztazích mezi v˘robci, pro-
dejci a koncov˘mi uÏivateli. Pokud
pochopíte obchodní posloupnosti plá-
nování a dodrÏujete etiku obecného
obchodování, není zase tak nemoÏné

se udrÏet na trhu. Urãitû je ale prav-
dou, Ïe situace v âeském stavebnictví
není jednoduchá a Ïe firmám, které si
zarytû stojí na tfiiceti a více procent-
ních marÏích, se nedafií. M˘m krédem
je pfiedev‰ím udûlat zákazníky spoko-
jen˘mi a to lze pfiedev‰ím tím, Ïe ne-
budeme ‰etfiit na kvalitû nabízen˘ch
v˘robkÛ, poskytneme dostupnou pfie-
pravu zboÏí k zákazníkovi a za to v‰e
si úãtujeme rozumnou cenu. Ná‰ t˘m
se bude tû‰it na náv‰tûvu ãtenáfiÛ
ListÛ regionÛ v na‰ich stavebninách
v LipÛvce.

Kdy vás mohou ãtenáfii nav‰tívit?
Otevfieno máme od pondûlí do pát-

ku od 7.00 do 17.00 hodin. V sobotu
pak od 7.30 do 12.00 hodin. 

Pane Hodani, dûkuji vám za rozhovor.
Martin Polick˘

Radovan HodaÀ
v˘roba a prodej stavebních li‰t
Ti‰novská 45, 679 22 LipÛvka 
tel./fax: 516 431 193, mobil: 605 212 568
e-mail: zateplovaky@zateplovaky.cz
web: www.zateplovaky.cz
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