knaufstyl
1/2018

O Katalog požárních konstrukcí Knauf 2018
O Akustika plná hravosti – Knauf Cleaneo RE
O V TOWER nejtišší bytový dům v Česku
O Materiály Knauf v Národní knihovně ve Vilniusu

O

Editorial

Obsah

O

Vážení a milí čtenáři,
je mi velkým potěšením, že jsem mohl
jako jeden ze služebně nejstarších
v naší společnosti převzít po Radkovi
Bedrnovi i funkci „úvodníkáře“ firemního časopisu. Velice bych si přál, aby
vám toto periodikum nadále přinášelo
nejen aktuální informace a rozšiřovalo
odborné znalosti, ale aby se v budoucnu stalo pojítkem mezi všemi
přáteli značky Knauf, komunikační
platformou a vzájemnou inspirací pro
naše další společné působení na trhu
v České republice.
Letošní stavební sezóna se prozatím vyvíjí nad očekávání pozitivně.
S chybějícími pracovníky, úředními
obstrukcemi, byrokratickým stavebním řízením a dalšími překážkami si

většina z vás dokázala opět úspěšně
poradit. A pro stavebníky příznivé
zimní počasí bylo bonusem navíc.
Jsme hrdí na to, že i v tomto čísle
můžeme některé z vás a některé
z vašich aktuálních realizací představit. Velice oceňujeme, že můžeme
v stále větší míře s vámi kooperovat
na netradičních technických řešeních
a implementaci inovativních výrobků
a systémů, které s dokonalým řemeslným zpracováním vytvářejí nejen
architektonicky zajímavé, ale především dokonale funkční stavby.
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Velice děkuji za dosavadní spolupráci
a přeji vám nejen veselé Velikonoce!
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Katalog požárních konstrukcí
Knauf 2018
V těchto dnech vychází nový katalog požárních konstrukcí Knauf, tentokrát s datem
2018. Než si ho představíme, dovolte krátké ohlédnutí. Opravdu první katalog požárně
odolných konstrukcí Knauf vyšel v roce 1996, je to tedy již 22 let. Založen byl na v té
době platných národních zkušebních normách a patřil, viděno zpětným pohledem,
k nejkomplexnějším v Evropě. Velká část zkoušek, pokud nebyly provedeny v České
republice, pocházela z Německa, jejichž DIN (Deutsche Industrienorm) byla i díky historickému sousedství našim normám velmi blízká.
Dalším mezníkem pro dění v požární ochraně se stal rok
2004, kdy Česká republika, snad jako první v Evropské
unii, přešla na platnost požárních protokolů provedených
podle tehdy relativně čerstvých evropských norem. Rozhodnutí to bylo odvážné, pro všechny náročné a trochu
stresující, ale s odstupem doby velmi progresivní a nadčasové. Nikdy nezapomenu na reakce kolegů na západ
od nás, kteří na otázku na evropské zkoušky odpovídali
daty jako nejdříve 2010 atd. (psal se rok 2004). Jenže čas
běží neuvěřitelně rychle a i tyto země nakonec musely
nelehký přechod absolvovat. Jako jedno z prvních bylo
v roce 2015 Rakousko, po němž následovalo Německo.
Česká republika a její zkušební ústavy požární ochrany
mezitím ovšem neztrácely čas, sbíraly na tomto poli cenné zkušenosti. I díky tomu je Česká republika navzdory

své malé rozloze i počtu obyvatel v požární ochraně
a zkoušení požárních vlastností velmi akceptovaným
partnerem. To, co nám přijde logické a samozřejmé, už
tak nevypadá v kontextu některých jiných východoevropských zemí, v nichž dodnes nejsou evropsky akreditované laboratoře na zkoušení požárních konstrukcí.
Od roku 1996 se na základě prováděných zkoušek
neustále zlepšuje povědomí o chování konstrukcí Knauf
při požáru. Počáteční domněnky jsou potvrzovány nebo
vyvraceny, celkově se bezpečnost i rozsah použití konstrukcí Knauf v požární ochraně neustále rozšiřují, což nakonec dokládá i katalog Knauf 2018. Zatímco ten z roku
1996 měl celkem 44 stránek, ten letošní má již stránek
120. Shromážděná data ze zkoušek potom umožňují řešit
často i neobvyklé či zdánlivě odtažité problémy.

V novém katalogu požárně odolných konstrukcí Knauf 2018 by vám
nemělo uniknout následující:
1. Hned úvodní stránka obsahuje nové logo Knauf Firewin, pod nímž se
nyní i v budoucnu bude nabídka požárních konstrukcí Knauf objevovat.
2. Jednotlivé listy podhledů jsou nově a výrazně přehledněji členěny –
na levé straně vždy najdete vzdálenosti závěsů a hlavních profilů v závislosti na hmotnosti podhledu a konstrukční specifika, na pravé potom
požární odolnosti a vzdálenosti montážních profilů.
3. Nově zde najdete tabulky s možnostmi variací mezi vzdáleností závěsů
a hlavních profilů, opět v závislosti na hmotnosti podhledu.
4. Nový typ podhledu s požární odolností D112 a s nosným roštem v jednom směru.
5. Nová skladba je u podhledu D112 pro EI 45 shora.
6. Nová skladba je rovněž u podhledů D113 pro požár shora.
7. Nově a hlavně odlišně, a tedy i bezpečněji, jsou definována napojení
samonosných podhledů D131 na lehké a masivní příčky.
8. U samonosných podhledů jsou jejich rozpětí nově definována, a to
samostatně pro požáry shora i zdola.
9. Změny naleznete rovněž v kapitole Stěny a předsazené stěny. Opět
bylo zvoleno členění na dvoustrany. U stěn, resp. příček, jsou na první
straně dvoulistu uvedeny maximální výšky stěn pro jednotlivé požární
odolnosti v souvislosti s typem profilů CW a osovými roztečemi mezi
nimi. Jsou zde také uvedeny rozteče upevňovacích bodů pro kotvení
stěn do nosných nebo podpůrných konstrukcí po obvodu. Na druhé straně jsou uvedené jednotlivé skladby stěn s tloušťkou a typem
opláštění pro klasifikované požární odolnosti. V tabulce je uveden i typ
izolace, který je nutné použít pro požadovanou požární odolnost.
10. Zcela nové jsou maximální výšky příček v závislosti na požární odolnosti. Příčky nad 4 m výšky jsou momentálně definovány pouze s protipožárními deskami typu DF dle ČSN EN 520, tj. Knauf RED Piano, RED
GREEN, Diamant, Topas, Massivbauplatte RED, Massivbauplatte RED
GREEN, Silentboard, Safeboard, Thermoboard, Thermoboard Plus.
11. Doplněny jsou skladby příček pro kina.
12. Změněna je klasifikace detailu připojení příček na trapézový plech
na 30, 60 a 90 minut.
13. Obklady ocelových sloupů a nosníků sádrokartonovými deskami RED
Piano nyní mají příznivější tloušťky.
14. Zcela nové jsou konstrukce Vermiboard, jež se hodí pro obklady karbonových lamel, vzduchotechnického potrubí bez plechu, potrubí pro
odvod tepla a kouře a kabelové kanály.
15. Rovněž zcela nově jsou v katalogu požární omítky na bázi sádry (Vermiplaster) a cementu (Sibaterm).
16. Nezanedbatelné je, že se členění i úprava katalogu shodují s provedením německým a rakouským, což usnadňuje orientaci při případné
práci našich firem v zahraničí. Zde však musím podotknout, že hodnoty
v jednotlivých katalozích jsou shodné nebo velmi podobné, ale je třeba
se vždy striktně řídit požárním katalogem dané země a také v dané
zemi materiál kupovat.
A na závěr důležitá poznámka: Netvořili jsme nový katalog 2018
pro předvádění, ale pro zjednodušení vaší práce. Tak ať nám to jde
od ruky! P
Miroslav Nyč
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Produkty Knauf

Akustika plná hravosti, napětí
i funkčnosti aneb domino
na podhledu – Knauf Cleaneo RE
V klidných vodách prostorové akustiky objevil se velký vír. Doslova i obrazně. Knauf
na své nové akustické desce Cleaneo RE rozhýbal děrování a dal mu podobu nestejně
velkých obdélníků, které jsou nepravidelně, ale akusticky nesmírně účinně rozmístěny. Výsledkem je symbióza designu a funkčnosti. Ruce spojující kvalitní design s vysokou akustickou účinností.

Zcela nová kvalita spáry!
Jedinečná UFF hrana
zvyšuje pevnost spáry
a zrychluje její zatmelení.
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Není to náhoda. Nový design byl vyvinut samotnými architekty, konkrétně interiérovým
architektem a designérem prof. Rudolfem Schrickerem z ateliéru Schricker v německém
Coburgu. Nové děrování dostalo do vínku i vynikající technickou hodnotu. Jde o nepravidelné děrování s děrovaným podílem 13,6 %, a tak je nový design nejen zajímavý, ale
na nepravidelné děrování i nebývale akusticky pohltivý.
Další novinku naleznete na hranách. Nová deska je vybavena zcela novou hranou UFF,
která se v současnosti zavádí u všech ostatních děrovaných desek Knauf. Hrana UFF
nabízí zcela novou kvalitu spáry a výrazné zjednodušení při montáži.
V kombinaci s tmelem Knauf Uniflott zvyšuje její tvar pevnost spáry a výrazně zjednodušuje a zrychluje zatmelení. Ke zvýšení pevnosti přispívá i to, že je spára již z výroby
penetrována, což snižuje nebezpečí sprahnutí tmelu. Tvar spáry rovněž oproti hraně SK
snižuje riziko poškození při manipulaci s deskou.
Montáž zrychluje i sesazování desek bez montážní pomůcky (u SK hran pomůcka
fixovala vzdálenost děrování ve spárách). Desky se k sobě sesadí vždy modrým pruhem

k červenému, srovnají se směrově podle okrajů desky a tvar hrany zajistí shodnou osovou
vzdálenost děrování jako v ploše desky.
Vítanou pomůckou při montáži je i speciální špachtle na tmelení děrovaných desek. Spára
se zatmelí Uniflottem, nechá ze zavadnout, a poté se touto skloněnou špachtlí seřízne.
Výřez v ní zajistí mírný přebytek tmelu ve spáře, který kompenzuje mírné smrštění tmelu při
vysychání, Poté se spára již jen lehce přebrousí.
Desky jsou nadále standardně recepturovány s Cleaneo efektem, tedy schopností desky
odstraňovat z ovzduší zápach (cigaretový kouř, pachy z kuchyně atd,) i škodlivé látky
typu formaldehyd, emise ze změkčovadel v oblečení, retardéry hoření z nábytku i oblečení atd.) P
Miroslav Nyč
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Goldband Finish
– hotová finální celoplošná stěrka
Investoři dnes vyhledávají dokonalost a kvalitu i v detailu. Zajímá je především hladký a opticky sladěný povrch, zejména pokud je interiér navržen s ohledem na působení světla. Proto jsou tady specializované produkty řady Knauf PERFECT SURFACES. Podrobněji nyní představíme výhody pastózního
polymerního tmelu Goldband Finish.

ü
ü
ü

Goldband Finish je hotový bílý pastózní tmel
na bázi polymerního pojiva určený pro tenkovrstvé celoplošné vyrovnání a vyhlazení
povrchů stěn a stropů v kvalitě Q2, Q3 a Q4.
Je možné jej použít prakticky na jakýkoliv
podklad v suchém interiéru, zejména na stěny ze sádrokartonu, betonu, ale i na sádrové
omítky, jádrové omítky či cementové omítky
apod. Je vhodný na vizuální sjednocení
povrchu. Vzhledem k tomu, že jde o materiál
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s jemnou frakcí, lze s ním vyrovnávat jen
drobné nerovnosti (0–2 mm). Pokud jsou nerovnosti větší než 2 mm, je možné aplikovat
druhou vrstvu, nebo s předstihem vyrovnat
podklad tmelem Knauf Uniflott či Q2 Super.
Předností je jednoduchost aplikace, dlouhý
čas pro zpracování a snadná brousitelnost.
Brousí se klasickým sádrokartonářským
brouskem zrnitosti 80–100 (150–240 pro
dokonale hladký povrch).

Jednoduchá aplikace Goldband Finish na připravený
podklad

Možnost aplikace válčkem

Snadné nanášení válečkem na stěnu

Mokré broušení – po krátkém zaschnutí se plocha
namočí a rozfilcuje

Mokré broušení – struktura po rozfilcování před
vyhlazením povrchu

Brousí se klasickým sádrokartonovým brouskem

SNADNO SE BROUSÍ
IDEÁLNÍ NA STROPY
RYCHLÁ PRÁCE

Mokré broušení – WET SANDING
Goldband Finish umožňuje použít metodu
tzv. mokrého broušení (WET SANDING),
což je technologický postup, při kterém se
tmel nejprve natáhne na stěnu, následně se
nechá krátce zaschnout a pak se namočí
a rozfilcuje. Délka zaschnutí je odvislá

od okolních podmínek a savosti podkladu.
V průměru jde o cca 20 minut. Po rozfilcování se plocha nechá opět krátce „zavadnout“, aby se finálně vyhladila širokým
hladítkem. Účelem této metody je úplné
vyrovnání povrchů bez jakýchkoliv převisů
materiálu. V tomto případě se nemusí tmelená plocha brousit, a přesto je dosaženo
perfektního vzhledu.
Snadné nanášení válečkem
Výhodu představuje možnost nanášet
Goldband Finish pomocí klasického
malířského válečku. Tmel se před aplikací
nejprve promíchá vrtačkou při současném
ředění vodou (max. 5–10 % objemového
množství). Tím doslova zvláční a může
se aplikovat na stěnu. Povrch plochy se
potom „stáhne“ a v případě potřeby vyhladí
nerezovým hladítkem. Goldband Finish je

takto možné použít i na vyhlazení starých
maleb. Barva se samozřejmě musí nejprve
seškrábat a před nanášením tmelu se
podklad penetruje Knauf TIEFENGRUND
(hloubkovou penetrací). Penetrace se
nechá do druhého dne zaschnout a pak se
stěna přetmelí Goldband Finish. V případě
aplikace na beton, cementové či vápenocementové omítky se vyzrálý a vyschlý
podklad rovněž penetruje Knauf TIEFENGRUND (hloubkovou penetrací).
Informace ke zpracování
Goldband Finish zasychá zhruba po dvou
až 24 hodinách, záleží na podkladu, teplotě, proudění vzduchu a vlhkosti v místnosti.
Dodává se v plastových nádobách o hmotnosti 3, 8 a 18 kg. Zpracování by mělo
probíhat při teplotách mezi 10 a 25 °C.
Spotřeba materiálu se pohybuje okolo

1,5 kg/1 m2/1 mm tloušťky vrstvy. Čerstvě
natažený Goldband Finish je třeba chránit před průvanem, mrazem a rychlým
vyschnutím. Pro finální malbu na tmelený
povrch se doporučuje použít disperzní
barvy.
Výhoda strojního nanášení
Pro zpracovatelské firmy je důležité, že
Goldband Finish lze aplikovat také strojně
pomocí přístroje Knauf PFT SWING.
Strojní nanášení je vysoce efektivní, hospodárné i méně fyzicky náročné. Snadno
se tak realizují velké plochy, proto tento
způsob často dostává přednost při realizaci větších staveb, jako jsou bytové domy,
administrativní budovy atd. P
Richard Kroupa, Vladimír Váňa,
Ivan Sklenář, foto Ivan Sklenář
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Protipožární nástřik Vermiplaster
rozšířil oblast použití

O

Nejčastější aplikace Vermiplasteru
je ochrana ocelové konstrukce
Nejčastější aplikace Vermiplasteru je ochrana ocelové konstrukce
Typickou zakázkou byla stavba Agrotec Hustopeče. Ocelová nosná
konstrukce tvořená z otevřených válcovaných profilů opatřená
základním antikorozním nátěrem. Na takto připravenou konstrukci
se přímo nanáší nástřik Vermiplaster. Nevyžaduje se žádná speciální penetrace nebo adhezní můstek. Zakázku realizovala firma
EKOHAS s.r.o.

Páteří každé stavby je nosná konstrukce, kterou je proti požáru nutné ochránit po dobu, jež je potřebná pro evakuaci osob a příjezdu záchranných složek. V roce 2014 uvedla firma Knauf jako doplněk
k deskám protipožární sádrový nástřik Vermiplaster pro široké použití v požární ochraně, a to včetně
ocelových sloupů a nosníků. Byl to tak trochu krok do neznáma, protože stavební trh na tento způsob
požární ochrany není zdaleka tak zvyklý jako třeba na sádrokartonové desky. O to více nás těší, že si
od svého zavedení Vermiplaster získal své zákazníky, kteří si tuto jednoduchou variantu protipožární ochrany oblíbili a pravidelně se na nás obracejí s novými zakázkami. Díky velkému zájmu o tento
produkt jsme rozšířili oblast jeho použití. Nově je možné Vermiplaster použít na protipožární ochranu
železobetonových stropních dutinových panelů. Pojďme se v tomto článku v krátkosti podívat na pár
zajímavých referencí nástřiku Vermiplaster, a poděkovat tím zpracovatelským firmám za spolupráci.

Rekonstrukce interiérů
administrativní budovy C, Brno
Zde se ochrana ocelových sloupů pomocí nástřiku Vermiplaster investorovi zakázky velice hodila. Vzhledem k umístění sloupů těsně
u fasády ze sendvičových panelů, byla jiná varianta ochrany sloupů
prakticky nemožná. Realizační firma Mlénský, s. r. o., zde provedla
cca 80 tun nástřiku ve velice dobré kvalitě a za poměrně krátkou
dobu. Požární odolnost R 90 minut.

Jedním z velice častých dotazů ohledně
ochrany konstrukcí pomocí nástřiku je
jeho pohledovost a uhlazení povrchu
Samotné hlazení povrchu Vermiplasteru je poměrně složité, nicméně je možné jeho povrch opatřit finální sádrovou omítkou. Obě varianty povrchové úpravy si firma Baustav, a. s., vyzkoušela na akci
Polyfunkční dům, Jungmannovo náměstí, Praha.
Na obrázku můžete vidět jak uhlazení samotného nástřiku, tak
opatření povrchu nástřiku finální omítkou.

Rekonstrukce objektu 103
v areálu Svit Zlín
Areál ŠKODA Plzeň, Budova 33
Na této velice zajímavé zakázce šlo o ochranu ocelové konstrukce
světlíků. Zakázku realizovala firma KLIKA-BP, a. s., která musela
vyřešit problém očištění konstrukce a její ochranu ve výšce 16 metrů.
Ocelová konstrukce byla několikrát očištěna od prachu a mastnoty.
Následně se zde zpracovalo 60 tun Knauf Vermiplaster a díky zkušenostem realizační firmy proběhla zakázka bez nejmenších problémů.
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Pro ochranu železobetonového stropu byl vybrán nástřik Vermiplaster pro požadovanou vysokou požární odolnost stropní
konstrukce REI 180 minut a kvůli nízké světlé výšce stropů. Navíc
zůstane konstrukce po aplikaci nástřiku pohledová. Tloušťka nástřiku, díky které bylo docíleno potřebné odolnosti železobetonových
stropů, byla 11 mm. Zúročily se zde také dlouholeté zkušenosti
aplikační firmy Bednář stavební firma, s. r. o., s nanášením strojních
omítek. Kvalita i vzhled nástřiku jsou ukázkové.

Není možné zde vyjmenovat všechny stavby, kde byl Vermiplaster použit, a všechny firmy, které již mají nějaké zkušenosti
s aplikací. Velké díky patří všem, kdo s ním pracují.
Knauf Vermiplaster je speciální omítka na bázi sádry určená
ke zvýšení požární odolnosti ocelové a železobetonové konstrukce. Aplikace nástřiku je strojní a probíhá například pomocí
strojů PFT G4 nebo G5. Pomocí nástřiků Knauf Vermiplaster
lze docílit výsledné požární odolnosti 120 minut u ocelové
konstrukce a až 240 minut u železobetonové konstrukce. Mezi
hlavní výhody patří právě vysoká požární odolnost, nízká hmotnost (zatížení konstrukce cca 7 kg/m2/10 mm), dále rychlost
aplikace, ochrana tvarově složitých konstrukcí a v neposlední řadě také dlouhá životnost. Vermiplaster je bezúdržbový
nástřik. Odzkoušená životnost činí minimálně 25 let. Nástřik
je svým složením určený do interiéru a je vhodný prakticky
do všech typů staveb.P
Miroslav Nyč
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Odvážná architektura, kvalitní materiály,
nadčasová technologická řešení a dokonalé
služby – to je V TOWER v Praze

na mechanické poškození povrchu a mají
výborné akustické parametry. Kvalitě se
zde věnuje opravdu velká pozornost. V celé
bytové části objektu nenaleznete na povrchu stěn horší sádrokartonovou desku než
Knauf Diamant.

Mít doma klid
a soukromí je jedním
z hlavních požadavků
pohodlného bydlení

Podoba V TOWER, unikátního 104 metry vysokého bytového komplexu ve tvaru písmene
V, je návrhem předního českého architekta Radana Hubičky a jeho ateliéru. Realizaci
projektu zajišťuje developer PSJ INVEST, a. s., a hlavním cílem je dát Praze zcela novou
úroveň rezidenčního bydlení. Dům je výjimečný nejen svým vzhledem, ale hlavně technickým provedením a precizností, s níž je postaven. Přestože se stavba nachází v těsné
blízkosti skupiny nejvyšších budov v Praze, nebude sloužit jako další administrativní budova nebo hotel, ale výhradně jako bytový komplex s nadstandardním zázemím.

Vše bylo navrhováno s jediným cílem: nabídnout novým
vlastníkům vysokou kvalitu bydlení se vším, co k tomu
patří. Počínaje volbou kvalitních materiálů a jejich
zpracováním a konče technologickým vybavením. Je
to v tomto směru jedinečný projekt, protože žádná jiná
bytová budova u nás neposkytne srovnatelnou kombinaci vybavenosti, pohodlí, designu, domyšlenosti detailů,
technických řešení a služeb hotelového typu. V TOWER
Prague je jako první rezidenční projekt v Evropě držitelem certifikátu LEED PLATINUM, který má nejpřísnější
požadavky na vztah k životnímu prostředí, komfortu
bydlení a efektivnosti provozu.
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Výjimečná budova, výjimečné
materiály, výjimečná kvalita
Takové je z pohledu výrobce Knauf heslo skupiny, která
tuto budovu postavila. Bytová výstavba pochopitelně řeší
jiné detaily a požadavky než výstavba kanceláří. Na členění dispozic uvnitř jednotlivých bytových jednotek byly
použity sádrokartonové příčky, ale s tím nejlepším sádrokartonem, jaký lze v současné době k podobným účelům
vyrobit, tedy s deskami Knauf Diamant. Je to proto,
že jsou díky zvýšené gramáži a kvalitě vrstev kartonu
ze všech sádrokartonových desek nejméně náchylné

1 Knauf předsazená stěna
Ve druhé vrstvě záklopů všech vertikálních
konstrukcí nenajdete jinou desku než Diamant.
Všechny byly kladeny na celou výšku místnosti.
Důvodem bylo maximální odstranění spár, eliminace vzniku prasklin a dosažení co nejlepšího
konečného vizuálního efektu. Rastry kotvených
předsazených stěn byly na kotevních prvcích
dilatovány od betonového podkladu za účelem
odstranění hladiny kročejového hluku.
2 Knauf frézovaná hrana Diamant – detail
Varianta frézovaného rohu snese větší mechanickou zátěž a při jejím poškození je pak i snáze
opravitelná.
3 Finální povrchová úprava v kvalitě Q4

Akustika je další důležitá otázka, která se
na celém domě řešila. Díky tomu, že nosnou konstrukcí je betonový monolit, museli
se projektanti vypořádat s omezením hladiny kročejového hluku, protože ten se nese
po betonové konstrukci velice snadno a následná opatření nebývají vždy uspokojivá.
To je další důvod, proč byly použity desky
Knauf Diamant, a to i na předsazených stěnách uvnitř bytů, kde kryjí betonové prvky,
které by mohly přenášet vibrace a hluk
z vedlejších prostor. Předsazené stěny
s deskami Knauf Diamant jsou i na mezibytových příčkách, které byly vyzděny
z keramických, nebo liaporových bloků.
Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti se
ještě před tyto vyzděné konstrukce zhotovily předsazené stěny, pružně přikotvené
přes akustické závěsy, aby neprůzvučnost
mezi byty výrazně překračovala akustickou
normu, jejíž požadavek je Rw = 53 dB.
Ne zcela běžná je také úprava rohů
na všech sádrokartonových konstrukcích,
a to frézování. Mechanickou zkouškou přímo na stavbě se zjišťovalo, zda je pevnější
proti mechanickému poškození klasický
Al roh natmelený na sádrokartonových
deskách, nebo vyfrézovaný roh na desce
Diamant se zvýšenou tvrdostí jádra a povrchovou tvrdostí. Zjistilo se, že varianta
frézovaného rohu snese větší mechanickou
zátěž a při poškození je pak i snáze opravitelná. Proto se v rámci celého objektu
přistoupilo k použití frézovaných rohů, které
se pak vyrábějí u externí firmy mimo stavbu, a dovážejí se na ni již hotové a přímo
se šroubují na hrany konstrukcí. S tím je
nepřímo spojena také metoda tmelení, která není prováděna standardním způsobem,
ale za pomoci disperzních tmelů a papírových výztužných pásek, které v kombinaci
právě s disperzními tmely, k tomuto účelu
vyrobenými, vykazují nejvyšší možnou
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pevnost a soudržnost s povrchem desky.
Kvůli estetickému vjemu byly ze svislých
konstrukcí zcela odstraněny řezané spáry,
a tak se na záklopy příček a předsazených
stěn používají desky s výškou na celou
světlost místností a tmelí se pouze svislé
spáry. Všechny příčky jsou pak kluzně
uloženy, aby na jejich rovinnost nemělo vliv
sedání stavby a dotvarování betonu.

Topení i chlazení
ve speciálních podhledech
ze sádrokartonových desek
Knauf Thermoboard Plus
Interiér stavby však nejsou pouze příčky
a předsazené stěny, tvoří jej i podhledy.
Ty jsou na této stavbě výjimečné tím, že je
v nich nainstalován systém topení a chlazení. Médium pro přednost tepla a chladu je
vedeno v kapilárním systému, který doléhá
na desky záklopu podhledů a předává
jim svou energii. Aby tato předávka tepla,
případně chladu, byla dostatečně efektivní,
byly zde použity desky Knauf THERMOBOARD Plus, což jsou speciální sádrokartonové desky s příměsí grafitu, a se zvýšenou
tepelnou vodivostí λ ≥0,45 W/(m.K). Montují
se šroubováním na standardní rastr pro
sádrokartonové podhledy, na kterém byla
předtím provedena příprava v podobě
osazení kapilárního systému a umístěna
izolace, aby byl výkon nosného média
předáván pokud možno do vodivých desek,
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a ne do stropního meziprostoru. V podhledech jsou zakomponovány také niky pro
osvětlení, které se vyráběly rovněž frézováním desek, aby byly způsob provedení
a s ním spojená kvalita povrchu stejné, jako
na stěnách.
Abychom si s firmou AQT Pipe (dodavatel
chladicích rohoží) ověřili výkonové parametry podhledů s deskami Knauf THERMOBOARD Plus, byl celý tento systém
testován na UCEEB ČVUT v Buštěhradě
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc., a jeho tým).
Výsledky byly více než přesvědčivé. Výkon
systému (okolo 65 W/m2 u chlazení a kolem
80 W/m2 u vytápění) je obdobný jako při
aplikaci chladicích (topných) systémů
do omítky.
Podhledy budou podobně jako příčky
a předsazené stěny vytmeleny v kvalitě
povrchu Q4, což znamená, že plochy budou celoplošně přetmeleny a přebroušeny,
aby nebyly viditelné spoje desek a pohledová plocha byla kompaktní. Po aplikaci
stěrky, přebroušení bruskou a vymalování
je celkový dojem z kvality povrchů skoro
povznášející. Takto upravenou místnost
ze sádrokartonu budete v Praze hledat
asi marně. Dokonalejší povrch na stěnách
nenajdete ani v Národním divadle.
V tomto směru byl slogan „Výjimečná kvalita“ opravdu naplněn. P
Milan Švůgr
Foto Ivan Sklenář
Vizualizace PSJ Invest, a. s.

5
4 Systém topení a chlazení ve stropních podhledech Knauf se speciálními deskami
5 Knauf Thermoboard Plus
Médium pro přenos tepla a chladu je vedeno v kapilárním systému, který doléhá na desky
záklopu podhledů a předává jim svou energii. Aby tato předávka tepla, případně chladu, byla
dostatečně efektivní, jsou zde použité speciální desky Knauf Thermoboard Plus.
6 Finální povrchová úprava v kvalitě Q4

V TOWER
Investor

PSJ INVEST, a. s.

Architekt

Architektonický atelier Radan Hubička, s. r. o.

Materiály Knauf

Knauf Diamant, Knauf FILL&FINISH Light, výztužná
páska KURT, Knauf Thermoboard Plus
6
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Děrované desky Knauf Cleaneo přispěly k výraznému designovému a estetickém vzhledu prostor Petrof Gallery.
Podhledy z desek Knauf Cleaneo byly navrženy s ohledem na optimální dobu dozvuku v daném prostoru.

Akustické desky Knauf Cleaneo
– souznění hudby a materiálů
Rodinná firma Petrof je v současné době největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě, což potvrzuje více než 630 tisíc nástrojů Petrof vyrobených od roku 1864,
kdy Antonín Petrof postavil svůj první klavír. V současnosti je cílem společnosti PETROF,
vedle výroby a prodeje hudebních nástrojů, také rozvoj kultury a podpora hudebního
vzdělávání. Proto vznikl projekt, který má podpořit kulturní dědictví a vyzvednout hodnoty slavné české rodiny PETROF. Jedná se o moderní obchodní a kulturní centrum
PETROF Gallery, které bylo koncem roku 2017 slavnostně otevřeno přímo v areálu továrny v Hradci Králové.
Rekonstrukcí již nepoužívané výrobní haly vznikla na celkové ploše 1 600 m2 nejen prodejna hudebních nástrojů
a showroom pro zákazníky, ale i prodejní galerie se stylovou kavárnou pro výstavy a prodej předmětů z oblasti
výtvarného umění, fotografie, moderního umění, apod.
Moderní prostředí podpořené industriálním vzhledem
původní výrobní haly navíc dává vyniknout vzhledu
a dekoru vystavených nástrojů. Showroom PETROF
je s plochou 800 m2 největší ve střední Evropě. Jeho
interiér je navržen tak, aby soustředil pozornost zákazníka na vystavované nástroje a zároveň vyhověl vysokým
nárokům na dobrou akustiku prostoru.
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Strop jako umělecké dílo
s deskami Knauf Cleaneo
Speciální sádrokartonové děrované akustické desky
Knauf Cleaneo Akustik podstatně zlepšují prostorovou
akustiku místností. Přínosem je i efekt vylepšení kvality
vzduchu uvnitř objektu, protože obsahují speciální sádru
s příměsí Zeolith (přírodní hlinitokřemičitan vulkanického
původu), který rozkládá případné škodlivé látky katalyticky
na vodu a oxid uhličitý. Podhled tak není pouze výrazným
estetickým prvkem, ale zajišťuje také akustickou pohodu
a výrazně přispívá k vylepšení ovzduší v interiéru budov.

Desky jsou nabízeny s různým typem děrování, v případě Petrof Gallery byly použity desky
Knauf Cleaneo Akustik s rozptýleným děrováním (12/20/35) v podhledech stylové kavárny,
na chodbách a v zázemí objektu. Šlo o podhled zavěšený na profilech CD+UD s tloušťkou
desky 12,5 mm se spodní dvojitou vrstvou. Celková plocha těchto podhledů činila cca 200
m2. Kromě podhledů s Cleaneo deskami byly v rámci stavby realizovány také sádrokartonové příčky o tloušťce 150 mm s profily CW + UW 75 (3 x A 12,5 mm TI 60 mm), které oddělují
koncertní sál od kavárny. Dále jsou zde konstrukce předsazených stěn W 626-I s profily
CW+UW 50 s deskami 2 x H2 12,5 mm bez TI EI 15. Další sádrokartonové konstrukce
posloužily k opláštění světlíků s použitím protipožární desky Knauf RED Piano a samozřejmě k obkladům vzduchotechniky, vody, topení a dalších instalací. Suchá výstavba trvala
tři měsíce a stejně jako firma věří v kvalitu svých výrobků, vsadila při stavbě na kvalitu
a šikovnost českých dodavatelů. Jedním z nich byla firma Montáž suchých staveb Ladislav
Matějů z Náchoda, jež v rámci stavby Petrof Gallery realizovala suchou výstavbu, a která
dlouhodobě staví na spolupráci s firmou Knauf. P
Ivan Sklenář,
foto Jaroslav Appeltauer

Petrof Gallery
Adresa

Hradec Králové

Investor

Petrof, s. r. o.

Generální dodavatel

Stating, s. r. o.

Zpracovatel materiálů Knauf

Montáž suchých staveb Ladislav Matějů

Dodavatel materiálů Knauf

Stavebniny Náchod, Zdeněk Kozák, s. r. o.

Použité materiály Knauf

Knauf Cleaneo Akustik, Knauf Red Piano, Knauf White,
Knauf Green

Délka stavby

2017
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Deska Knauf TOPAS
ve fasádě dřevostavby
O tom, že sádrokartonová deska TOPAS je zajímavým, možná ještě ne tolik používaným materiálem, ale má velký potenciál a přináší
nemalé výhody zejména pro zpracovatele, jsme se přesvědčili u novostavby rodinného domku nedaleko Hradce Králové. Jde o difúzně uzavřenou dřevostavbu, kterou realizovala firma Vladimír Mrštný,
suchá výstavba. Dřevostavba byla postavena s pomocí kompletního
systému Knauf, ve kterém převažovaly právě desky Knauf TOPAS.
Podlahová plocha domku s elektrickým podlahovým vytápěním činí
přes 103 m2 . Jednou z výhod, které jistě osloví celou řadu potenciálních investorů, je cena domu na klíč. Včetně základové desky se
vešla do 3 milionů korun.

1
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TOPAS do interiéru a nyní i pro použití
v exteriéru
Deska Knauf TOPAS je speciální sádrokartonová plášťová deska s kontrolovanou
hmotností, s vysokou pevností jádra, protipožární, impregnovaná se sníženou absorbcí vody H2 a vyšší odolností povrchu.
Kromě velmi snadné manipulace na stavbě,
je také jednoduše zpracovatelná. Původně
se deska Knauf TOPAS používala díky své
pevnosti zejména v interiérech, například
tam, kde bylo potřeba zavěsit nějaké těžké
předměty, například kuchyňskou linku.
Od loňského roku má však deska TOPAS
certifikaci pro použití v exteriéru, a lze ji
tedy použít i jako výztužnou desku v dřevostavbách. A tím se dostáváme zpět k našemu rodinnému domku, u kterého byla
deska TOPAS použita v opláštění fasády.
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Konstrukční řešení stěn u dřevostavby
„Na prvním domě, dodám, že to byl můj
vlastní, jsme si vyzkoušeli, jak se s deskou
Knauf TOPAS výborně pracuje. Tím, jak je
lehká, ale dostatečně pevná, je bezkonkurenční. Pracnost je daleko menší, na řezání
nepotřebujete speciální stroj, prostě se s ní
velmi dobře dělá,“ řekl nám v této souvislosti pan Vladimír Mrštný, který v použití
desek TOPAS vidí velký potenciál.
Nosná obvodová stěna fasády dřevostavby
je složena (z vnitřku): deska TOPAS 12,5 mm
je připevněna na KVH hranol 60/40 mm
(instalační předstěna s rozvodem instalací), následuje parotěsná zábrana, tepelná
izolace Knauf Naturoll 035 tloušťky 160 mm,
znovu navazuje opláštění deskou TOPAS,
na kterou je přímo aplikovaná vrstva tepelné
izolace EPS 70 F tloušťky 160 mm, a vše

6
1 Stavba využila celý systém produktů Knauf
včetně tmelů, stěrek atp.
2 Detail nosné vnitřní stěny
3 Zajímavý design detail vytváří v kuchyni
sádrokartonový podhled z desek Knauf White
se zabudovaným osvětlením.

4 Na stěny z desek Knauf TOPAS lze zavěšovat
i těžší předměty jako jsou kuchyňské skříňky
a poličky, nebo vestavět netradiční hodiny.
5 Nosné vnitřní i vnější stěny jsou oboustranně
opláštěné deskami TOPAS. Na podhled byly
použité desky White.
6 Na obrázku jsou jasně rozpoznatelné žluté
desky TOPAS na nosné stěně a bílé desky White
v podhledu kuchyně

je zakončeno silikonovou točenou omítkou
1,5 mm silnou. Celková tloušťka nosné obvodové stěny je tedy 40 cm. Vnitřní nosné stěny
jsou konstruovány podobným způsobem,
ale samozřejmě chybí EPS izolace a omítka.
Naopak vnitřní nenosné příčky o tloušťce
125 mm jsou zhotoveny ze sádrokartonových desek Knauf White. V koupelně, kde je
stabilní vlhkost, byly zase použity impregnované desky Knauf GREEN (12,5 mm).
Na běžné podhledy v kuchyni a na chodbách se opět využily standardní desky Knauf
White o tloušťce 12,5 mm. Strop, například
v obývacím pokoji, je řešen jako měkký lehký
s deskami Knauf White na CU a CD profilech
s izolací a parotěsnou zábranou. Díky poměrně silné izolaci v interiérových příčkách
(8 cm) nebylo v případě tohoto domu zapotřebí řešit speciálně akustiku. Protože firma

pana Mrštného již delší dobu spolupracuje
s firmou Knauf v oblasti suché výstavby, používá celý systém Knauf včetně profilů, tmelů
a potřebných penetrací. Všechny desky jsou
tmeleny stěrkovou hmotou Knauf Uniflott.
Rychlost byla stěžejní
U podobných rodinných domů, jakou je
dřevostavba z Hradce Králové, je podle
slov pana Mrštného důležitá rychlost
stavby, kvalita použitých materiálů, pečlivá
příprava a to, že se nic nepodcení. Domek
je tedy osazen například okny s trojskly, střešní krytinou Bramac, elektrickým
podlahovým vytápěním apod. Z hlediska
tepelné spotřeby domu jsou zkušenosti
z první zimy víc než pozitivní. P
Ivan Sklenář, foto autor
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Vodní dílo Jevišovice u Znojma
další ukázka variability Knauf TS 425
Vodní dílo Jevišovice je nejstarší moravskou přehradou a zároveň jednou z nejstarších
přehrad ve střední Evropě. Do provozu byla uvedena v roce 1897 a díky svému technickému řešení, provedení a době vzniku se stala objektem středoevropského významu. Byla
vyhlášena technickou památkou a v roce 1958 zapsána do státního seznamu nemovitých
kulturních památek. Oprava spárování vzdušného líce hráze je další ukázkou variability
materiálu Knauf TS 425. Přestože jsou tyto materiály určeny především na sanace betonových mostů, lze je s výhodou použít i například pro spárování kamenných přehrad.

2

3

4

Hráz je gravitační, zděná z rulových a ruložulových
balvanů. V půdorysu je zakřivená v mírném oblouku
proti vodě s poloměrem křivosti 240 m. Výška hráze
nade dnem činí 13,8 m, délka koruny je 122 m a objem
nádrže cca 0,55 mil. m3. Kromě hlavního účelu, jímž je
ochrana před povodněmi, zajišťuje vodní dílo Jevišovice
zachování minimálního průtoku v toku. Významné je
také rekreační využití nádrže, provozování letních sportů
a rybářství.
Oprava vzdušného líce hráze VD Jevišovice spočívala zejména v očištění a přespárování kamenné stěny
hráze. Nejdříve bylo mechanicky odstraněno původní
nesoudržné spárování na hloubku cca 10 cm, následovalo navlhčení a strojní aplikace Knauf TS 425. Rychlost
postupu byla cca 200 m2 za den. Zaškolení pro práci se
strojem PFT G4 zajistila společnost Knauf za pomoci
aplikačních techniků Knauf z Brna.
Jako spárovací materiál byla vybrána torkretová reprofilační maltová směs Knauf TS 425, která je určená pro
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ochranu a opravy betonových konstrukcí vystavených
statickému a dynamickému namáhání. Přestože je
materiál Knauf TS 425 určen především na celoplošné
sanace betonu v tloušťce cca 8–25 mm, lze ho použít
i ke spárování kamenných konstrukcí. Tuto variabilitu
umožňuje zejména malé smrštění a taktéž minimální
vodopropustnost tohoto materiálu. Směs také splnila
přísné projekční požadavky, především přídržnosti,
a požadované parametry spárovacího materiálu:
pevnost v tlaku: > 25 MPa
tah za ohybu:
> 5,5 MPa
přídržnost:
> 2,5 N/mm2
modul pružnosti: > 2,5 GPa
Dále tento materiál splňuje požadavky na extrémní
obrus, a tedy prostředí XM3 dle ČSN EN 206-1, a získal
ocenění Sanační výrobek roku 2014 udělovaný SSBK. P
Jiří Tahal, foto autor

5

1
1 Oprava spárování vzdušného líce přehrady
– půdorysně v oblouku cca 1000 m2
2 Omitaci stroj PFT G4 a pytlovany material
Knauf TS 425 byl při opravě umístěn
na koruně hráze

Vodní dílo Jevišovice u Znojma
Investor

Povodí Moravy, s. p.

Projektant

Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce

4 Detail odstranění původního nesoudržného
spárování na hloubku cca 10 cm a částečného
nového vyspárování Knauf TS 425

GD a zpracovatel

Vaše stavby – engineering, s. r. o.

Stavebniny

STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o., Znojmo

5 Hotová vyspárovaná kamenná stěna
vodního díla

Dodaný materiál

Pytlovaný Knauf TS 425, cca 25 tun, tedy spotřeba
cca 25 kg/m2

3 Strojní zpracování pomocí stroje PFT G4
(cca 200 m2 denně)
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Genius loci Malého Versailles
Nedaleko centra Karlových Varů, a přitom uprostřed zeleně, stojí nově zrekonstruovaný
hotel s restaurací známý jako Malé Versailles. Historie stejnojmenné restaurace sahá až
do konce 18. století a dlužno dodat, že svého času patřila k nejoblíbenějším ve městě. Zub
času se však postaral o to, že její sláva postupně upadala, až na sklonku minulého století
úplně vyhasla. Nyní se však život do pěkně zrekonstruovaného objektu znovu navrací.
3

2
1

Zahradní restaurace později známá jako Malé Versailles
se původně jmenovala Cihelna, protože v místě, kde se
nachází, od roku 1759 cihelna skutečně stála. Ovšem
už kolem roku 1780 byla její část přestavěna na hostinský sál s pěkným zahradním areálem. Byť se zde ještě
do konce 19. století cihly vyráběly, do popředí se stále
více dostávala právě restaurace, kterou si obyvatelé
Karlových Varů velmi oblíbili. A nejen oni – roku 1820
hostinec Malé Versailles navštívil dokonce i německý básník J. W. Goethe. Postupem času byl původně
pozdně barokní objekt upravován a rozšiřován. První
rozsahlá rekonstrukce chátrajícího objektu proběhla v letech 1995–1996, ale už to nebylo ono a místní
přestali restauraci navštěvovat. K zásadnímu kroku
došlo v letech 2015–2016, kdy bylo Malé Versailles
kompletně přebudováno na základě projektu architekta
Otty Kašparovského ze studia Massimo Design, s. r. o.
Vydařená rekonstrukce dokonce získala titul Stavba roku
Karlovarského kraje 2017. Podle Otty Kašparovského je
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to díky tomu, že se podařilo zachovat genius loci. Obyvatelé Karlových Varů tak zase mají důvod se do restaurace vracet.

Suchá výstavba Knauf
Cílem projektu bylo zprostředkovat návštěvníkům hotelu
nebo restaurace příjemně strávené chvíle v objektu, který nebude působit okázale, ale naopak útulně. Inspiraci
architekt Kašparovský nalezl ve skandinávské architektuře, což se promítlo do minimalistického designu interiéru, kterému vévodí přírodní barvy a materiály. Velký
prostor dostalo dřevo, které má opravdový punc historie
– pochází totiž ze starých rozebraných chalup a statků. Prakticky vše ostatní je nové, třebaže s nádechem
patiny. V interiéru lze nalézt například hrázdění, trámy
i efekt opadané omítky, ale to vše bylo vytvořeno uměle.
I zvenku působí fasáda budovy příjemně jednoduše
a vše je harmonicky sladěné. Bylo také nutné zvýšit
světlost půdního prostoru, aby v něm mohly vzniknout

1 Malé Versailles bylo
kdysi nejoblíbenější
restaurací
v Karlových Varech,
nyní se život
do pěkného interiéru
navrací.
2 Pohled na stropní
konstrukci recepce
hotelu
3 Interiér inspirovaný
skandinávskou
architekturou působí
příjemně.
4 Pokoje byly vybudované pomocí
konstrukcí ze sádrokartonových desek
Knauf RED Piano,
s vylepšenými akustickými a protipožárními vlastnostmi.

4

moderní hotelové pokoje. Původní tedy
zůstaly jen dvě stěny a podstatnou část
nového interiéru pomohla vybudovat suchá
výstavba Knauf.

2v1 – Knauf RED Piano
Pokoje byly vytvořeny pomocí sádrokartonových desek Knauf. Jelikož každá místnost
musí být samostatným požárním úsekem,
byly k tomu použity desky Knauf RED Piano.
Díky dvojitému opláštění příček (celková
tloušťka stěny včetně izolace činí 150 mm)
pokoje vyhovují rovněž akusticky. Inovativní
deska Knauf RED Piano má vylepšené akustické vlastnosti, takže u realizované příčky
W112 vykazuje útlum hluku RW 59 dB, což
odpovídá zhruba 240 mm masivní omítnuté konstrukce. Opláštění bylo provedeno
12,5 mm silnými deskami. Stejným typem
desek jsou řešeny samonosné protipožární stropy v pokojích i na chodbách. Jde
o podhledy typu D112, K131 a D131. Desky

Knauf RED Piano v opláštění podkrovních
prostor měly rovněž za úkol vylepšit akustické vlastnosti konstrukce. Na komunikačním
koridoru a v dalších prostorách byly použity
předsazené stěny W623 a nenosné W112
a W111. Ze sádrokartonových desek jsou
konstruovány také podhledy na chodbě,
v recepci (desky Knauf White) i na schodištích (opět RED Piano pro dodržení požární
odolnosti). V koupelnách a na veřejných

toaletách byly aplikovány impregnované
12,5 mm silné desky Knauf Green, které
jsou vhodné do vlhkých prostor.
Přestože je celý vnitřek hotelu a restaurace
vytvořen nově, je patrné, že se v projektu
Malého Versailles s citem snoubila historie
s moderními materiály. P
Ivan Sklenář, foto autor
a archiv Otty Kašparovského

Rekonstrukce Malé Versailles
Architekt

Otto Kašparovský, Massimo Design, s. r. o.

Generální dodavatel

Stasko Plus, s. r. o.

Zpracovatel materiálů Knauf

Westmont, s. r. o.

Délka stavby

11/2015–10/2016
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Systémy Knauf jsou zvenku i zevnitř
Litevské národní knihovny ve Vilniusu
Národním bohatstvím každého státu jsou bezesporu jeho historie, tradice a kulturní
dědictví. V České republice je uchovává například překrásné Klementinum, v Litvě je
to Litevská národní knihovna Martynas Mažvydas, pojmenovaná po autorovi první litevsky psané tištěné knihy. Tato národní kulturní památka prošla v letech 2008–2016
rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž náklady dosáhly téměř 26 milionů €, a 2. září 2016 byla
opět slavnostně otevřena pro veřejnost.

Při rekonstrukci bylo nutné přijít s obzvláště nestandardními a kreativními řešeními. Na jedné straně byl požadavek na zachování původního historického vzhledu
budovy, na straně druhé měla být knihovna proměněna
na moderní objekt s estetickým a vysoce funkčním
interiérem vybaveným nejmodernějšími technologiemi
a službami.
Významným dodavatelem materiálů pro tuto rekonstrukci byla litevská společnost UAB Knauf, která dodávala
sádrokartonové systémy pro rekonstrukci interiéru, a pomohla tak zajistit pro knihovnu tolik potřebný akustický
komfort vnitřních prostor. Chloubou dodávek se však
stala celá fasáda, jež byla realizována pomocí uceleného systému omítek. Patřila k nim i povrchová pastózní
omítka Knauf Butz s vymývaným povrchovým efektem,
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která byla podle původní barevnosti nastavována přímo
ve výrobním závodě v Německu. Vzhledem k narušenému podkladnímu zdivu byla zvolena skladba s lehčenou
vápenocementovou omítkou Knauf LUP 222, která je určena především na tepelněizolační cihly, liaporové zdivo,
pórobeton a vápenopískové cihly. V tomto konkrétním
případě byla aplikována na nosič omítky, tzv. Putzträger,
přičemž povrch omítky byl vyztužen pomocí armovací
tkaniny aplikované do speciální bílé stěrky Knauf Lustro.
Na plochy fasády, která naopak vyžadovala vyšší odolnost proti vandalismu a vlhkosti, byla použita betonová
stěrka Knauf UP 310. Pro povrchovou úpravu fasády,
schodiště a chodby byla zvolena moderní speciální
povrchová žulová úprava Knauf Butz, jež je odolná proti
vlhkosti, poškrábání a nárazu. Barevné tónování bylo

1

2

3

4

1
2

Aplikace Knauf
LUP 222 na podkladní nosič
omítky a zpevnění
povrchu pomocí
speciální omítky
Knauf Lustro

3
4

Povrchová struktura omítkového
systému fasády
a detail povrchu
omítky Knauf
LUP 222

vytvořeno speciálně pro tento projekt, aby
se co nejvíce obnovily vzhled a zbarvení
původní fasády.
Pro interiér, kde k hlavním požadavkům
kromě velké akustické izolace patřily také
pevnost a požární odolnost, byly vybrány
do konstrukcí suché výstavby jako nejvhodnější extrémně odolné impregnované
sádrokartonové desky (DFH2IR) Knauf
Blue. Na podlahy byly použity sádrovláknité
desky Knauf Brio, které zlepšují akustickou
izolaci, kročejový útlum a navíc zajišťují
i požární bezpečnost. Designové podhledy na stropech knihovny a konferenčního
sálu jsou z akustických děrovaných desek

Knauf Cleaneo, které se vedle zlepšení zvukově izolačních vlastností nabízejí i efekt
čištění vzduchu a vylepšují kvalitu ovzduší
v místnosti. K vytvoření exkluzivních dekorativních částí interiéru byly využity vysoce
kvalitní sádrokartonové desky Knauf
Design se speciální povrchovou úpravou.
„Tento projekt byl skutečně výjimečný.
Byla to opravdová tvůrčí práce i vzdělávání
v oboru současně. Na začátku byla situace
vážná, sádra se na mnoha místech odlupovala ze stěn a dlouhé období dešťů a mrazů
způsobilo škody na velké části zdiva. Potřebovali jsme proto komplexní řešení pro
podklady s různým stupněm poškození,

které navíc budou odolnější vůči vlhkosti
a fyzickému poškození. Mohli jsme vybírat
z široké škály materiálů Knauf, všechno
šlo dobře a dosáhli jsme opravdu dobrých
výsledků,“ říká Valdas Mozūras, technický
poradce firmy Knauf, který se stavbě věnoval po celou dobu rekonstrukce.
Poznámka: Některé z materiálů použitých
při rekonstrukci Litevské národní knihovny,
včetně uvedeného fasádního omítkového
systému Knauf, nejsou na českém trhu
standardně dostupné, lze je však na vyžádání objednat. P
Rūta Rukavičiūtė,
Valdas Mozuras, Vladimír Váňa
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Produkty Knauf

Modernizace nákupního centra Aupark
Bratislava, člena skupiny Unibail-Rodamco

O

Při rekonstrukci byla použita i sádrová protipožární omítka Knauf Vermiplaster, která je určena k ochraně ocelových a železobetonových nosníků a sloupů, dále k ochraně železobetonových stropů a železobetonových stěn a v neposlední řadě železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem.

Jedno z největších nákupních center Bratislavy prošlo kompletní rekonstrukcí. Cílem
byl jednak redesign prostorů, ale také usnadnění pohybu a orientace zákazníků v nákupním centru. Současně měla revitalizace Auparku Bratislava, člena skupiny Unibail-Rodamco, zvýšit pohodlí zákazníků při trávení jejich času v nákupním centru. Design,
nazývaný také urban chic, je kombinací dřeva, kovových prvků a mramorové dlažby.
Celá rekonstrukce je laděna do přírodních barev, zejména do odstínů šedé a hnědé
v kombinaci s bílou.

Největší změny jsou viditelné v atriu nákupního centra,
kde přibyly nové eskalátory, panoramatický výtah a fontána, která se stala dominantou prostoru. Modernizací
prošly i toalety, díky čemuž se zvýšila jejich kapacita, ale
současně nyní nabízejí i nové služby, například čištění
bot či pitné fontánky.
Viditelnou součástí nových prostor jsou designové, ale
i funkčně řešené stropy, které vznikly prostřednictvím
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firmy EasyBoard, jež se zabývá výrobou sádrokartonových prefabrikátů. Oliver Popík, jednatel společnosti
EasyBoard, v rozhovoru uvedl: „Jedním z hlavních prvků
konceptu nového designu bylo použití obloukových prefabrikátů na stropech hlavních promenád. Nákupní centrum tak působí moderně, svěže a velmi originálně.“ P

Rekonstrukce Aupark Bratislava
Adresa

Bratislava

Architekt

Saguez & Partners + Jančina Architekti

Realizace sádrokartonu

Arakis, s. r. o.

Sádrokartonové prefabrikáty

EasyBoard, s. r. o.

Použité materiál

Vermiplaster, GKB, GKF – Red Piano

Zuzana Farkašová
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Knauf partneři

Stavebniny PRO-DOMA stále rostou
Trh stavebnin v posledních letech mění svou tvář. Kulturu prodeje stavebních hmot
významně ovlivnily tři velké řetězce. Co do počtu prodejen má největší prodejní síť
v České republice společnost PRO-DOMA. Firma založená v roce 1990 v současnosti
disponuje 135 prodejnami, k nimž patří i 52 partnerských prodejen, a zaměstnává kolem 850 lidí. Prakticky od samého začátku spolupracuje se společností Knauf, a tak
jsme si zajeli popovídat s obchodním ředitelem PRO-DOMA Danielem Křížkem a marketingovým ředitelem Janem Minářem.

2

Pane Křížku, jak byste charakterizoval vztah vaší
firmy s Knaufem?
Zpočátku byla spolupráce pozvolná a spíše na regionální úrovni, dnes je více globální a řízená. Dynamika
našeho růstu nás v posledních letech dostala do pozice
klíčového hráče na trhu a v tomto případě platí, že velcí
musejí pracovat s velkými. Jinak to nejde.
Je pro vás, co se Knaufu týče, stěžejním
sortimentem suchá výstavba?
Každá firma má nějakou charakteristiku nebo produkt,
který vás napadne takzvaně na první dobrou. Pro nás
je Knauf synonymem suché výstavby, i když moc dobře
víme, jak je jeho portfolio produktů široké. V našem
sortimentu od něj tudíž máme také maltoviny, stavební
chemii a další produkty.
Daří se zákazníkům úspěšně prezentovat nové
produkty Knauf?
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3

mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi,
necelý kilometr od Štěrboholské spojky. Je
tudíž ideálně dostupná ze všech směrů, jak
z centra, tak třeba z D10 či D11. Od většiny
prodejních míst se liší krytou nakládkou
zboží, což je aktuální moderní trend, který
chceme našim zákazníkům dopřát. Zvyšujeme tím významně komfort prodeje.

1

Podle mého názoru dělá Knauf prezentaci novinek dobře
a současně s citem, protože zákazníky nepřehlcuje zbytečnými novinkami. Je to tak akorát vyvážené.

1 Navštivte novou
prodejnu PRODOMA v Dolních
Počernicích

Co je pro vás při výběru partnerů nejdůležitější?
Řekl bych, že nejdůležitější je vůle ke spolupráci. Kde je
vůle, je i energie a ochota pracovat. To ostatní vždycky
přijde. U Knaufu nacházíme nejen chuť a energii, ale
také zkušenost, přehled a profesionalitu.

2 Najdete tam
3 široký výběr
sádrokartonových
desek Knauf,
sádrové tmely
a stěrky, omítky
a další materiály ze
sortimentu Knauf.

V čem se podle vás lišíte od konkurence?
Velká výhoda podle mého názoru spočívá v počtu
prodejních míst, máme ale také trochu jiné pojetí
obchodu založené hlavně na lidskosti. Nejsme korporátní společnost, naše firma má osobitého ducha, který
svou lidskou tváří zákazníky oslovuje. Samozřejmě
si je také hýčkáme, nabízíme jim různé marketingové
aktivity, incentivní programy apod. Top aktivitou je
bonusový program založený na sbírání bodů za nákupy

provedené v určitém časovém úseku,
které pak lze proměnit v prémii uvedenou
v katalogu odměn. Máme celý komplex
podpůrných činností, které zákazníkům
můžeme nabídnout.
Forma prodeje stavebních hmot se
hodně změnila, což je ostatně znát
i na vašich prodejnách. Jaká nás podle
vás čeká budoucnost?
Osobně se domnívám, že nic není konečné.
Všechno se rozvíjí a posouvá neuvěřitelně
rychle vpřed, i když distribuce stavebních
hmot se k novým technologiím dostává
později než v jiných oborech. U nás je to
stále o vztahovém byznysu a o potkávání
se s lidmi. Nemyslím si, že by v krátké době
došlo k nějaké zásadní změně, že by se
například hlavní část prodeje přesunula

do oblasti on-line apod. V našem oboru
jsou kamenné prodejny stále důležité.
Nová pobočka PRO-DOMA v Dolních
Počernicích
Dalším přírůstkem do početného portfolia společnosti PRO-DOMA je nově
otevřená prodejna stavebnin v Dolních
Počernicích. Její celková prodejní plocha
činí kolem 10 500 m2, což je pro představu stejná plocha, jakou zabere 15 fotbalových hřišť. Nové prostory nám ukázal
ředitel pražského regionu Daniel Bielich.
Proč jste novou prodejnu otevřeli právě
v Dolních Počernicích a čím se budete
chtít odlišit od ostatních?
Nová prodejna, která patří mezi naše
největší, se nachází na Českobrodské ulici

Jaký budete mít v prodejně sortiment
a mohou se zákazníci těšit na nějaké
specifické služby? Najdou zde také
sortiment Knauf?
Odpověď najdeme v mottu naší společnosti:
Pro váš dům cokoliv. Sortiment stavebních
materiálů odpovídá potřebám každého stavitele, a to jak ze soukromé sféry, tak z řad
stavebních firem. Chcete-li stavět dům, rádi
vám dodáme vše od betonu do základů až
po kliku ke vstupním dveřím. Široká nabídka
služeb zahrnuje například míchání fasádních
omítek, vnitřních barev i nátěrů, půjčovnu
stavební mechanizace a vzorkovnu zahradní architektury. Spolupráci s firmou Knauf
jsme zahájili už před otevřením prodejny.
Ve skladovém sortimentu máme širokou
nabídku sádrokartonových desek včetně
DIAMANTU, dále sádrové stěrky, omítky,
minerální podhledy atd.
Jak se vám podařilo v době nedostatku
pracovníků naplnit stav?
To byl jeden z nejtěžších úkolů. V dnešní
době je o kvalitní pracovníky opravdu velký
zájem. V PRO-DOMA máme osvědčenou
cestu doporučení nových zaměstnanců skrze zaměstnance stávající. Ti nám
na základě vlastních zkušeností s prací
v naší společnosti doporučují své známé
či kamarády, a tak se naše řady daří stále
více rozšiřovat.
Děkujeme za rozhovor.

P

Ivan Sklenář, foto autor
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STAVO HK – nejdůležitější
ze všeho je kvalitní příprava

nesjíždí. My ale stejně všechno obkládáme na speciální sponky a klínky Raimondi
a máme s tím úspěch. Podlahy jsou perfektně rovné, nikde nic nevyskakuje. Spony
a klíny rovněž zabraňují dodatečnému sesedání tmelu při procesu zrání. Třeba v autosalonech, kde se používají velké a často
lesklé dlaždice a je tam hodně světla, by
jakákoliv nerovnost byla okamžitě vidět.
Na opravdu velké formáty je to nutnost.

5

Společnost STAVO HK se specializuje zejména na obkladačské práce, ale zabývá se
také rekonstrukcemi koupelen, montážemi sádrokartonu a dalšími stavebními pracemi. Na začátku 90. let podnikal Pavel Šrámek sám, dnes má pod sebou čtyři party
obkladačů a realizuje zakázky po celé republice – jeden den v Ústí nad Labem a druhý
třeba v Hodoníně. Kvalitou a rychlostí práce si vydobyl renomé hlavně mezi prodejci
automobilů. Do jeho sbírky realizovaných autosalonů patří více než 35 prodejen Škoda, ale i autosalony VW, Audi, Mercedes, BMW nebo například Mazda. Pan Šrámek,
stále jako fyzická osoba, začal v minulém roce spolupracovat s firmou Knauf v oblasti
lepidel a spárovacích hmot, a tak jsme jej požádali o rozhovor.

Jaké používáte spárovací hmoty,
případně penetrace či hydroizolace,
když děláte například koupelny?
Zásadně nejsem zastáncem toho, abychom míchali materiály od té či oné firmy.
Vždy realizujeme celou zakázku s jednou
značkou stavební chemie. Když používáme lepidla firmy Knauf, použijeme také její
spárovací hmoty, penetraci i hydroizolaci,
systémové pásky apod. Máme-li k dispozici celý systém, je podle mého názoru
lepší využít jeho výhody, protože pro pár
korun nám nestojí za to řešit později nějaké
problémy.

4

1

Proč jste začal používat výrobky Knauf?
Oslovil mne obchodní zástupce firmy Knauf pan Liška
a dal mi vzorky na vyzkoušení. Nejsem ten typ člověka,
který mění dodavatele jen tak ze dne na den, a nedělám
to ani kvůli investorovi, nicméně vzorky jsme vyzkoušeli a byli jsme s nimi spokojeni. Nechal jsem si tedy
poslat všechny potřebné certifikáty a Knauf nám nabídl
opravdu nadstandardní servis. Od loňského podzimu
jsme s lepidly Knauf realizovali tři větší stavby a nemám
jedinou připomínku. Bonusem pro nás je, že se lepidla
vyrábějí v Praze a jsou na skladě, takže nečekáme, když
něco rychle potřebujeme. Stává se, že někdy musíme používat jiná speciální lepidla, například při lepení
na sklo, kov, OSB desky apod., na lepení standardních
obkladů a dlažeb včetně velkých formátů jsou ovšem
produkty Knauf výborné.
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Co je pro vás jako obkladače z pohledu kvality
lepidel nejdůležitější?
Velmi často děláme velké plochy, například showroomy
nebo autosalony, a tak je pro nás důležité, aby podlaha,
kterou jeden den položíme, byla druhý den pochozí,
abychom mohli pokračovat. Důležitá je samozřejmě také
zpracovatelnost, protože když si rozmícháte lepidlo,
ještě chvíli trvá, než si připravíte obklady, a tak vám
lepidlo nemůže během 10 minut začít zasychat. Dobrá
zpracovatelnost se projeví hlavně v náročnějších podmínkách, třeba když je 20 stupňů nad nulou nebo když
fouká vítr. Kdyby lepidlo začalo zasychat, sníží se jeho
přídržnost, což je špatně. Každému investorovi říkáme,
že dlažba snese plné zatížení až po 21 dnech. Už se
nám ale stalo, že jsme v pátek autosalon dodělali, a když
jsme šli v pondělí něco dolepit, už tam stála auta. To

1 Rekonstrukce balneo
provozu v Lázních
Bělohrad
2 Na chodbách interiéru lázní byla položena
nová dlažba.
3 Detail pokládky dlažby s použitím lepidla
Knauf Flexkleber
4 Velkoformátová
dlažba v novém
showroomu OlfinCar
5 Mezi stavby realizované s materiály
Knauf patří i nová
prodejna DEK STAVEBNINY v Hradci
Králové.

jsem se tenkrát pořádně zapotil, ale je fakt,
že z realizovaných autosalonů ještě neměli
žádnou reklamaci.
Používáte celý systém Knauf, nebo jen
jeho část?
Používám všechny výrobky, celý systém.
Základní lepidlo Easykleber je podle mne
ideální pro obklady na stěny do velikosti
30 x 60 cm. Na podlahy bereme nejčastěji Flexkleber, který se hodí prakticky
do všech interiérů i exteriérů a má minimální skluz. Když opravdu spěcháme, tak
použijeme Flexkleber Schnell. Flexkleber
je hodně pružný a dobře se s ním pracuje.
Když přilepíte obklad na zeď, prakticky

V čem je podle vás kouzlo vašeho
úspěchu?
Vzhledem k tomu, že jsem na začátku
všechno dělal sám a dnes kolem sebe
mám jen kvalitní lidi, hned tak někdo mě
nepřeveze. Vždy mám v autě montérky,
a když je potřeba, vezmu si je a pustím se
do práce. Svým klukům pokaždé říkám:
dělejte vše tak, jako by to byl váš dům.
Nespěchám na ně a dbám na zodpovědný
přístup k zákazníkovi, který musí být 100%
spokojený. Velmi důležitá je také příprava. Vždy si nejprve projdu výkresy, vše si
rozkreslím a proměřím laserem, případné
nesrovnalosti řeším se zákazníkem či s architekty. Když moji lidé přijdou na stavbu,
přesně vědí, co mají dělat a jak. Dlužno
dodat, že jsme nikdy neměli žádnou reklamu, zákazníci si nás vždycky našli sami,
většinou na doporučení.
Trvá stále trend velkých formátů?
Ano. Děláme třeba dům, kde je v obytné
místnosti dlažba 90 x 90 a v koupelně
obklad 50 x 100 cm. Novinkou je nárůst
obliby tzv. ultraslimů, což jsou dlaždice
3–6 mm silné, které se dělají i ve formátu
1 x 3 metry. Montáž takového formátu je
daleko náročnější a vyžaduje speciální

O

nářadí včetně speciální řezačky. Na školení v Itálii nám říkali, že jde o tlak ze strany
EU, aby se ušetřilo. Když naložíte na kamion tenkou dlažbu, zákonitě jí odvezete víc. Zaplatí to ale zákazník, protože
dlažba a následně i pokládka vyjdou dráž.
Tyhle formáty by bez opravdu kvalitního
lepidla nebylo vůbec možné pokládat. Je
náročné s nimi pracovat, řezat je, přenášet
apod. Přitom jedna dlaždice stojí třeba
i 6000 Kč. Všichni proto jezdíme na pravidelná školení a zkoušíme nové materiály
i technologie.
Když srovnáte italské obklady například
s německými, jaký je v nich rozdíl?
Je to jako v autech. Italové mají krásná
sportovní auta, ale jsou poruchová. Němci
mají kvalitní střep, ale v designu zaostávají.
Když realizujete například koupelnu
rodinného domu, radíte investorovi
s výběrem materiálů?
My se hlavně snažíme dělat všechno
poctivě. Dnes je třeba trendem podlahové
vytápění a na podlahách obvykle bývá anhydrit. Vždy proto zavoláme technika, který
v podkladu vysekne díru, odebere a zváží
vzorek, a tím změří přesnou CM zbytkovou vlhkost, která by měla být maximálně
0,5 %. Když není, s pokládkou nezačneme,
přes to nejede vlak. Byli bychom sami proti
sobě, protože když vlhkost v podkladu
dlažbou uzavřete, nemá kam jít. A protože se síran vápenatý v čerstvém stavu
nesnese s cementem, mohlo by časem
dojít k destrukci dlažby. Kontaktní vrstva
samozřejmě vždycky musí být penetrovaná
nebo opatřená hydroizolací. Moje zásada
zkrátka je nic nepodcenit.
Které stavby jste v nedávné době
realizovali s materiály Knauf?
Byla to například nová prodejna DEK
stavebnin v Hradci Králové, rekonstrukce
balneo provozu hotelu Grand v Lázních
Bělohrad a autosalon ojetých vozů OlfinCar
v Choustníkově Hradišti.
Děkujeme za rozhovor.

P

Ivan Sklenář
Foto archiv STAVO HK
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Montáž suchých staveb Ladislav Matějů, s. r. o.
Ladislav Matějů začal se suchou výstavbou v roce 1995 nejprve jako zaměstnanec a o dva roky později už
jako samostatná jednotka. Zpočátku se jeho firma věnovala zejména rekonstrukcím podkroví, postupem
času však přibývaly další zakázky, například realizace minerálních podhledů, suchých podlah, sádrokartonových podhledů, samostatných sádrokartonových konstrukcí v komerčních stavbách apod. Prakticky
všechny zakázky byly založeny na spolupráci se společností Stavebniny Náchod – Zdeněk Kozák, jež se
orientovala především na prodej stavebních materiálů a systémů Knauf. Proto je také firma pana Matějů
se značkou Knauf úzce spjata.
2

3

1

Používáte ucelené systémy Knauf, nebo jen některé
produkty? A jak to lidé ve vašem regionu akceptují?
Asi jako všude i v našem regionu máme zákazníky, kteří
nehledí na cenu a zajímá je pouze výsledek a kvalita.
Na druhou stranu pro mnoho zadavatelů je cena důležitá. Někteří nejprve osloví jiného dodavatele s levnějším provedením a pak spláčou nad výdělkem a chtějí,
abychom vše napravili. Pokud máme možnost vysvětlit
investorovi výhody a důvody, proč použít systém Knauf,
obvykle nám dá za pravdu. My se zase potřebujeme
spolehnout na kvalitu a technickou podporu na stavbě
a tu nám technici společnosti Knauf a pana Bernarda
z firmy Kozák Náchod poskytují. Najdou se určitě i materiály Knauf, na které nedáme dopustit, a pokud nás
investor nutí dělat s jiným produktem, tak ho odmítneme. Zcela určitě k nim patří tmely.
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Jak jste se podíleli na stavbě Petrof Gallery?
Stalo se tak díky loňské spolupráci s firmou Stating,
která pro společnost Wikov MGI v Hronově realizovala
kompletní rekonstrukci čtyřpatrové administrativní budovy včetně jídelny. Tento projekt zahrnoval množství
akustických podhledů s deskami Knauf Cleaneo, konkrétně více než 600 m2. Zvoleny byly jak kvůli estetice,
která je v administrativních budovách rovněž důležitá,
tak především kvůli akustice. Jelikož v tomto objektu
převládá systém open space kanceláří, bylo zapotřebí
utlumit vnitřní hluk a poskytnout zaměstnancům odpovídající pracovní komfort. Jako další referenci bych
ještě vzpomněl jednu zajímavou stavbu, kterou jsme
ve spolupráci s firmou Průmstav Náchod realizovali pro
společnost Ivo Ulich & Kliky a dveřní kování v Dobrušce. Šlo o podhledy a příčky s neviditelnými zárubněmi.

1 Rekonstruovaná administrativní budova
společnosti Wikow.
Akustické desky
Knauf Cleaneo se
vhodně uplatní v kancelářích typu open
space.

O

Je podle vás realizace podhledů
s deskami Cleaneo Akustik v něčem
technicky zajímavá?
V případě Cleaneo podhledů je zapotřebí být při realizaci poměrně opatrný
a precizní, protože desky se skládají
v určitém směru. Je nutné uvažovat
o jejich orientaci, zda mají být instalovány celoplošně ode zdi ke zdi, nebo je
v konstrukci nějaký lem apod. Cleaneo
desky se rovněž netmelí páskováním
jako standardní sádrokartonové desky.
Spára spoje se vyplní tmelem z aplikační pistole a pak je ji třeba vybrousit
a znovu přetmelit, přičemž tmel musí být
plastický. Podobně precizně je nutné
postupovat u šroubů, kterými se desky
připevňují ke konstrukci. Zásadní také je,
aby bylo před instalací desek hotovo co
nejvíce procesů souvisejících s otřesy,
vlhkostí a prouděním vzduchu, protože
to by mohlo později přinést problémy
v pružných spojích a u následné malby
by vynikly i malinké nerovnosti. Na nátěr podhledu doporučuji použít váleček
a kvalitní interiérové barvy. Po prvním
nátěru je dobré povrch desek zkontrolovat a v případě potřeby přetmelit a přebrousit. Teprve pak lze aplikovat druhý
nebo již finální nátěr. Jelikož je u Cleaneo
desek důležité i pohledové hledisko, musí
být práce na těchto konstrukcích skutečně pečlivá, byť je to časově náročnější.
My si velmi pozorně hlídáme také logistiku, protože nechceme, aby nám desky
na stavbě vlivem vlhkosti nekontrolovatelně „pracovaly“, což by mohlo přinést
problémy při vysychání stavby.
Vypadá to, že vás takové instalace
baví, že jsou to zajímavé zakázky…
Mám rád věci, které vypadají zajímavě,
což může být i pěkné podkroví s nějakým nápadem. Na začátku je třeba holá
půda, ale jakmile je hotovo, vstoupíte
do krásného podkroví a zalije vás světlo.
Když výsledek naší práce vypadá pěkně,
jsme spokojeni. Baví nás to asi i víc než
nekonečné plochy kanceláří. Na druhou
stranu zajímavé mohou být i komerční
prostory, třeba jako Petrof Gallery.

2 Detail stropu – Knauf
Cleaneo s rozptýleným kulatým
děrováním (hvězdná
obloha).
3 Zpočátku se firma
4 věnovala zejména
rekonstrukci podkroví
rodinných domů.

Děkujeme za rozhovor.
4

P

Ivan Sklenář,
foto Ladislav Matějů
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Knauf již počtrnácté partnerem
závodu PALESTRA KBELSKÁ 10
V sobotu 3. března 2018 proběhl v Praze
9-Kbelích již 32. ročník silničního běžeckého
závodu PALESTRA KBELSKÁ 10. Je to jeden
z prvních běžeckých závodů v nové sezóně
silničních běhů, který se tradičně běží první
březnovou sobotu. Závod je Akademickým
mistrovstvím České republiky v silničním
běhu na 10 km certifikované trati a i v letošním roce je zařazen do projektu Českého
olympijského výboru Česko sportuje. Zároveň
je hostujícím závodem seriálu Tři pro zdraví.
Před startem hlavního závodu proběhly
pod obloukem Knauf v Centrálním parku

ve Kbelích dětské běhy, kde se v šesti kategoriích představilo téměř sto dětí. Podobně
jako v loňském roce se nezapomnělo ani
na speciální projekt pro děti s postižením
v kategorii Divocí koně. V celém areálu
probíhal bohatý doprovodný program. Svůj
stánek tam měl i Knauf, který se aktivně
zapojil i do dětského programu. V rámci prezentace představil svůj akustický
projekt – BUDKU TICHO, kam bylo možné
vstoupit a na vlastní uši se přesvědčit o vynikajících akustických vlastnostech sádrokartonových desek Knauf. I letos probíhala

na Facebooku Knauf soutěž o startovní
čísla zdarma. Na každého, který zúčastnil
soutěže #bezimsknaufem Vyfoť svoje startovní číslo a získej dárek, čekala ve stánku
Knauf odměna. Vylosovaní výherci si mohli
vybrat ze sportovního vybavení.
Ani mrazivé klima běžce neodradilo.
Za účasti ČT Sport a nadšeného povzbuzování přihlížejících vyběhla přesně ve 12:30
hodin masa běžců na trať deseti- a pětikilometrového hlavního závodu a zcela zaplnila
přilehlou ulici. V rámci Akademického MČR
závod na 10 km vyběhl na trať i olympijský
vítěz Ondřej Synek. Po závodě rozdával
s úsměvem autogramy ve stánku pořadatele PALESTRA a při slavnostním vyhlášení
předával medaile a ceny vítězům v jednotlivých kategoriích juniorů i dospělých. P
Foto Petr Váňa
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Knauf Saison Opening 2018
Společnost Knauf slavnostně otevřela letošní stavební
sezónu již tradičně divadelním představením. Své partnery pozvala do Divadla bez zábradlí na divácky velmi
úspěšnou hru Bernarda Slada „Každý rok ve stejnou
dobu“. V režii Jiřího Menzela excelovali v hlavních rolích
Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Vtipná, chytrá
a místy dojemná divadelní hra pojednává o osudovém
setkání dvou lidí, kdy on je ženatý, ona vdaná a jako
mladí se náhodou seznámili v malém hotýlku. od té
doby se pravidelně scházejí jednou za rok a tráví spolu
víkend. Na své tajné schůzky se oba těší, povídají si při
nich i o svých manželstvích, o rodinách i o práci. Jak
stárnou, každý rok se oba mění, ale jejich vzájemná láska a vášeň přetrvávají. Tato brilantní komedie již oslovila
diváky na celém světě, takže i nyní odcházeli všichni
spokojení a přítomné ženy navíc i s krásnou růží. P

Odborná školení Knauf

Všechny přítomné přivítal jednatel společnosti Knauf Praha
pan Darius Meskuotis.

Také letos proběhla od ledna do března v budově Knauf Akademie v Praze Kbelích a v Brně řada školení a certifikací. Zahájilo je klasicky základní školení
Systémy suché výstavby pro zaměstnance realizačních firem zabývajících se
montáží sádrokartonu a ostatních variant suché výstavby. V letošním roce na něj
volně navázalo speciální školení zaměřené podrobně na Suché podlahy Knauf.
Velký zájem byl o prakticky zaměřené školení Strojní zpracování sádrových
omítek Knauf, kde si účastníci mohli, pod dohledem instruktorů Knauf, osobně
vyzkoušet strojní omítání včetně finálního zpracování sádrových omítek a seznámit
se podrobněji se s výrobky a novinkami z řady tmelů a stěrek Knauf Perfect Surfaces. Silnou účast měla i řada školení zaměřená na sanace betonových konstrukcí
Materiály pro opravu betonových konstrukcí – Knauf Tiefbau Sanierung. P

Připravujeme národní kolo Knauf Junior TROPHY 2018!
Termín českého národního kola soutěže Knauf Junior TROPHY 2018,
kterou pořádá Knauf Praha spol. s r.o., se letos bude konat ve čtvrtek
26. dubna 2018, v areálu Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, 197 00
Praha 9-Kbely. Soutěže se mohou zúčastnit učňové a žáci odborných
škol, kteří se vzdělávají v oblasti suché výstavby. Přihlásit se mohou
dvoučlenné týmy z oboru, hoši i dívky, základní podmínkou účasti je
věk do 21 let. Výherci českého národního kola Knauf Junior TROPHY
2018 se zúčastní mezinárodního finále soutěže, které se bude konat
5.–8. června 2018 ve Slovinsku. P
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DŮVĚŘUJ KNAUFU, ZAJISTÍ BEZPEČÍ.
Komplexní řešení pro pasivní požární ochranu budov.
Když dojde k požáru, záleží na každé vteřině.
Pokud chcete zvýšit bezpečnost osob a objektů, důvěřujte
nové řadě protipožární ochrany značky Knauf FIREWIN.

www.knauf.cz

