
RENOSTAV PETRÁŠ s.r.o – firma, která byla 

nominována do soutěže Equa bank Rodinná  

firma roku 2018 

Stavební firmu převzali synové zakladatele, další generace se 

učí v oboru 
Karel Petráš začínal s brašnou zednického nářadí, manželka zpracovávala účetnictví. Nyní slaví 

stavební firma Renostav Petráš 25 let existence, podnik převzali od otce synové a třetí 

nástupnická generace v současnosti studuje. Společnost také spolupracuje se školami při 

studentských praxích. 

 

Tato rodinná firma vznikla v Kolovči na Domažlicku v roce 

1990. Jejím zakladatelem je Karel Petráš. Začínal s brašnou 

zednického nářadí, manželka zpracovávala účetnictví. V roce 

1992 a 1993 po dokončení vojenské služby a studií  se do 

firemních aktivit  zapojili i synové - Ing. Karel Petráš a Jiří 

Petráš.  Firma spolupracuje s řadou externích pracovníků v oborech příbuzných stavitelství a 

tím je schopna zajistit koordinaci a plynulý postup realizované stavby. Působí hlavně v oblasti 

západních, ale i jižních Čech a také v Praze.  Firmu synové od otce převzali v roce 2015. Třetí 

generace se v současné době věnuje studiu na střední a vysoké škole stavebních oborů. 

Završením více než 25 leté existence firmy RENOSTAV PETRÁŠ bylo v květnu 2016 podání 

registrace a následné zapsání do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví 

známka „RENOSTAV PETRÁŠ“. 

Firma se zabývá veškerou stavební a montážní činností. Vzhledem k rozsahu prováděných prací 

je schopna reagovat na jakoukoliv poptávku zákazníka -  vždy v optimálním počtu pracovníků.  

O jakých službách je řeč?  

• rodinné domy na klíč, 

• rekonstrukce a obnova staveb, 

• kompletní realizace střech, montáž střešních 

oken, 

• strojní omítky, zateplovací systémy a nátěry 

fasád, 

• sanace balkonů a teras, 

• zámková dlažba, drenážní a odvodňovací 

systémy, 

• domovní kanalizace a čistírny odpadních vod, 

• rekonstrukce bytový jader, 

• obklady a dlažby, 

• zemní práce a úpravy terénu, venkovní bazény, 

drobné vodohospodářské stavby, 

• rekonstrukce hrobek, 

• vratové systémy.1 

                                                           
1 https://www.renostav-petras.cz/cs/sluzby/ 



Ve vedení firmy působí autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, autorizovaná osoba v 

oboru vodohospodářské stavby a třetí osoba je absolvent SPŠ stavební. Při práci vychází z 

tradice řemesla obohaceného o některé trendy moderního stavitelství. Snahou  všech 

zaměstnanců je najít vždy optimální řešení jakéhokoliv problému. Komunikace je založena na 

otevřených osobních vztazích. Po více než 27 letém působení na trhu stavební činnosti má firma 

dostatek zkušeností, aby byla schopna řešit jakékoliv problémy na stavbách.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co považuje Jiří Petráš za firemní 

milníky? 

Důležitými milníky byla každá větší investice do modernizace firmy, vybudování  jejího 

zázemí. 

Za nejtěžší moment firmy  lze označit těžkou nemoc a následné úmrtí matky - účetní firmy. 

Největším úspěchem je spousta spokojených zákazníků a to, že ještě stále po více než 27 letech  

působení na kolísajícím stavebním trh existujeme. 

Největší chybou, které je nutno se vyvarovat, je důvěra  v některé zákazníky. Naštěstí  těch 

„neetických“  za celou tu dobu nebylo mnoho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.renostav-petras.cz/cs/uvod/ 



Všem bych doporučil naslouchat okolí, ale přesto si pak zvolit svou vlastní cestu.3 

 

 

 

Karel Petráš                                       ing. Karel Petráš                          Jiří Petráš 

 

 

Snahou firmy je podporovat rekreační sport, kulturu a hlavně „naše“ nejmladší. Sponzoruje: 

• Základní školu Holýšov 

• Základní školu Koloveč 

• Spolek Lacembok Horní Kamenice 

• Okrsek SDH Holýšov 

• Hospůdku U Hájovny H. Kamenice 

• Amatérský fotbalový tým Beer - Boys H. Kamenice 

• Spolupracuje se školou při získávání praxe žáků,  kteří se učí stavebním 

řemeslům. 

 

 

                                                           
3 PETRÁŠ, Jiří – text vznikl jako součást představení firmy v rámci nominace do soutěže Rodinná firma roku 

2018.  

 



 

Rok 2017 byl právem nazýván rokem kostelů. Firma dokončila zakázku na kostele ve Staňkově, 

kde byla provedena ve třech etapách výměna střešního pláště. Také byla zahájena první etapa 

opravy soklu a interiérů kostela sv. Václava ve Švihově. Tato etepa byla dokončena v září 2017 

a dne 1.10. proběhlo slavnostní znovuotevření. V roce 2018 probíhaly další práce. Kostel ve 

Staňkově na Domažlicku se může pyšnit  opravou a nátěrem v rámci další etapy rekonstrukce.  

V kostele ve Švihově na Klatovsku  byly prováděny opravy interiérů ve spolupráci s 

restaurátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

RENOSTAV PETRÁŠ s.r.o. 

Sídlo firmy: 345 43 Koloveč, U 

cihelny 359 

Datum vzniku:  25.4.20174 

 

Tel.: +420 379 494 352, Fax.: +420 

379 494 352 

 

E-mail: info@renostav-petras.cz5 

 

 

Autor: AMSP ČR. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Manažer marketingové komunikace pro projekt 

Rok rodinného podnikání 2018. Tel. 736 528 436. e-mail: petru@amsp.cz. 

                                                           
4 Údaje byly ověřeny v databázi ekonomických subjektů ARES  13.11.2018 
5 https://www.renostav-petras.cz/cs/kontakt/ 


