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Ráj, nádherný ráj
máme za sebou více než polovinu
roku a zdá se, že nebude vůbec
špatný. To, že horečné tempo výstavby v současnosti panuje v celé
republice, asi nikoho nepřekvapuje,
neméně lákavé je ale i to, že absence
existenčních starostí lidí podnikajících
ve stavebnictví podporuje kreativitu
a různorodost projektů, díky čemuž
zároveň nebývale roste jejich kvalita.
Zákazníci ve všech segmentech jsou
bohatší, mohou si dovolit nešetřit
na každé maličkosti a naopak si
splnit alespoň část svých představ,
pokud tedy ne všechny. To vše se
dotýká i naší firmy, neboť poptávka
po, řekněme, lehce nadstandardních řešeních či výrobcích, ať již jde
o funkční desky či třeba sádrové
omítky, roste. Ještě více nás těší,
že produkty ze sádry, a to desky
i omítky, se staly výrazným prostředkem individualizace interiéru, stejně
důležitým, jako je lokalita stavby, její
osobitý tvar a ztvárnění fasády pro její
exteriér. Naše produkty se tak podílejí nejen na funkčnosti budovy, ale
stávají se také výrazným nástrojem
tvorby samotné architektury. Koneckonců o tom vypovídají nejlépe sa-
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ZESILTE TICHO!

motné stavby, uveřejňované i v tomto
časopise. Optimisticky se jeví rovněž
budoucnost. Na celém trhu vlivem
minulého útlumu chybí nebývale
velké množství bytů, ale kupodivu
i moderních administrativních budov,
jejichž výstavba se teprve rozjíždí. Nic
tedy nenasvědčuje tomu, že by před
námi měla být zamračená obloha.
Moc se mi v této souvislosti líbilo
prohlášení bývalého guvernéra ČNB
Miroslava Singera, že jsme si v uplynulých krizových letech tolik zvykli
na špatné časy, že jsme zapomněli,
že po nich nějaký čas vládnou zase
ty dobré. To jediné, co nám tak může
přinášet vrásky na čele, je, že o kvalitního řemeslníka nezakopneme,
respektive nezakopneme o žádného,
ale i to lze brát z té lepší stránky. Ti
všichni, pod jejichž rukama se naše
představy stávají realitou, jsou náhle
nebývale vysoká cenina. I to je nakonec pro náš obor docela dobře.
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Zbývá si tedy vzájemně popřát, aby
nás síly získané během letních veder
na podzim rychle neopustily a vedle
práce jsme si užili i barevný podzim
plný zesíleného ticha.

Zesilte ticho!
Sádrokartony Knauf tlumí hluk
lépe než zdivo!
Zatočte s ozvěnou!
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Zasílání magazínu Knaufstyl je podmíněno Vaším
souhlasem. Pokud již o zasílání nemáte zájem,
napište nám krátkou zprávu na info@knauf.cz.

Tento časopis není
financován z prostředků
Evropské unie, ale z poctivě
vydělaných peněz.
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ZESILTE TICHO!
Sádrokartonové konstrukce Knauf nabízejí v oblasti stavební
akustiky špičkové vlastnosti dalece přesahující požadavky normy.

ZESILTE TICHO!
Akustický komfort Knauf

V současné průmyslové společnosti nás hluk obklopuje čím dál tím více, a běžný člověk
je tak vystaven nežádoucím zvukům prakticky neustále. Úleva by měla přijít za zavřenými
dveřmi našich bytů, což nebývá pravidlem. Někteří budoucí majitelé bytů a domů se dnes
již nezajímají pouze o užitnou plochu a počet místností. Zajímá je také, jestli náhodou neuslyší sousedy dupat nad hlavou, jestli z vedlejšího domu nezaslechnou štěkat psy, a některé
dokonce zajímá i to, jestli si budou moci v obývacím pokoji dopřát kvalitní poslech hudby
a nebudou se při tom vzájemně rušit. Developeři si stále více uvědomují, že zákazníkům
již nestačí pouze základní předepsané normové požadavky. Požadují vyšší míru komfortu
i bezpečnosti, než je předepsáno normami.

Nový komunikační koncept firmy Knauf
pod názvem ZESILTE TICHO! předkládá
řešení v podobě konstrukcí suché
výstavby, které v oblasti akustiky nabízejí
špičkové vlastnosti.

MIN

dB MAX

OBJEVTE VÝJIMEČNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
SÁDROKARTONOVÝCH DESEK KNAUF

OBJEVTE VÝJIMEČNÉ
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
SÁDROKARTONOVÝCH DESEK KNAUF

Zvukovou izolaci v budovách a místnostech účinně a s vyšším komfortem vyřeší konstrukce příček, předsazených stěn a podhledů ze sádrokartonu. Akustické sádrokartonové desky SILENTBOARD, DIAMANT a RED PIANO lze různě kombinovat, volit si šířku profilů, a tím docílit takových výsledků zvukových parametrů, které budou přesně vyhovovat
představám, požadavkům i cenovým možnostem zákazníků.
Oblast prostorové akustiky nabízí kombinaci funkčnosti a estetiky v podobě akustických
děrovaných sádrokartonových desek CLEANEO, které při použití na stropě či stěnách dokážou hluk velice účinně pohlcovat a prostor výrazně esteticky zkrášlit.

dB

Otevřete si nový
prospekt, který
obsahuje souhrnný přehled systémových
řešení zvukové izolace i prostorové
akustiky.

Na YouTube.com najdete nová videa, která vám prostřednictvím krátkých i dlouhých filmů jednoduše vysvětlí, jak funguje zvuková izolace nebo prostorová akustika.

Speciální mikrostránky www.zesilteticho.cz poskytují rychlý přehled akustických
desek Knauf a jejich předností. Můžete si sami vyzkoušet, jak jednotlivé typy sádrokartonových desek Knauf umějí zvuk utlumit nebo regulovat. Stránky obsahují i všechny podstatné dokumenty a technické listy produktů a systémů Knauf z oblasti řešení akustiky.

Jak funguje zvuková izolace?
Zjistěte za 60 vteřin.
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Jak funguje akustika?
Zjistěte za 60 vteřin.
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RED PIANO

DIAMANT

SÁDROKARTONY KNAUF
TLUMÍ HLUK LÉPE NEŽ ZDIVO!
…a jako bonus poskytují více
užitného prostoru
Chcete-li svému domu efektivně poskytnout klid, nemusíte používat tlusté zdi. Zvuková izolace je u konstrukcí příček se sádrokartonovými deskami nesrovnatelně lepší než u standardních zdí
o stejné tloušťce. Masivní stěnu byste museli zdvojit, aby dosáhla
stejných akustických hodnot jako příčka ze sádrokartonu.
Kromě toho se inteligentní konstrukce vyhýbají zvukovým mostům, a tím i přenosu zdrojů hluku. Standardně používané příčky z pórobetonových tvárnic nebo cihel tak musejí
vykazovat minimální tloušťku 25 cm, aby jen stěží dosáhly hranice 53 dB, což je normou
stanovená minimální hodnota zvukové neprůzvučnosti mezibytových příček. Z praxe víme,
že tato hodnota nedostačuje, a hlasitou televizi od sousedů tak zřejmě uslyšíte.

SILENTBOARD
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Sádrokartonové systémy Knauf fungují
na principu HMOTA–PRUŽINA, tedy dvouvrstvého systému, který hluk z vedlejší
místnosti účinně pohlcuje. Totéž platí i pro
zdroje hluku mimo vaše vlastní „čtyři stěny“, takže nechtěné zvuky ze sousedního
bytu nebo schodiště zůstávají tam, kde zůZvuková
ochrana,ochrana,
která nastavuje
která na
stat mají: venku. I při renovaci Zvuková
stávajících
lepší standardy
lepší standardy
masivních zdí mají sádrokartony Knauf
trumf: instalací předsazené stěny na obvodové zdivo se zvuková izolace výrazně
zlepší, záleží na typu použité konstrukce
a desek.
Přeborníkem na zvukovou ochranu je
deska Knauf SILENTBOARD, která při
tloušťce stěny pouhých 10 cm poskytuje
zvukovou ochranu 67 dB! Vynikajících
akustických hodnot dosahuje i multifunkční
Chcete-li
Chcete-li
svému svému
domu efektivně
domu efektivně
poskytnout
poskytnout
Kromě toho
Kromě
setoho
inteligentní
se inteligentní
konstrukce
konstrukce
vyhýbají
vyhýbají
předsazené
předsazené
stěny
na
stěny
obvodové
na obvodové
zdivo se
zdivo se
deska
Knauf
DIAMANT.
Její
tvrdost
klid, nemusíte
klid, nemusíte
už v dnešní
už v dnešní
době používat
době používat
zvukovým
zvukovým
mostům,mostům,
a tím i přenosu
a tímai přenosu
zdrojů
hluku.
zdrojů
hluku.
zvuková
zvuková
izolace
izolace
výrazně
výrazně
zlepší.
zlepší.
tuhost je 3x vyšší než u pórobetonových
ZVUKOVÁ
ŠPIČKOVÁ
tlusté zdi.
tlustéSádrokartonové
zdi. Sádrokartonové
systémysystémy
sníží sníží
Totéž platí
Totéži pro
platízdroje
i pro zdroje
hluku
mimo
hluku
mimo
„vaše
stěn
a„vaše
snese
zatížení až 65 kg! Vstupenkou
Dvojitě opláštěná
Dvojitě opláštěná
sádrokartonová
sádrokartonová
stěna Knauf
stěna Knauf
výrazněvýrazně
hluk mezi
hlukjednotlivými
mezi jednotlivými
místnostmi
místnostmi
na vlastní
na čtyři
vlastní
stěny“.
čtyři stěny“.
Takže nechtěné
Takže nechtěné
zvuky ze
zvuky ze
OCHRANA
na koncert ticha je deska RED PIANO,
základě
základě
dodržování
dodržování
principu
principu
PRUžINA
PRUžINA
– sousedního
– sousedního
bytu nebo
bytuschodiště
nebo schodiště
zůstávají
zůstávají
jež nabízí spolehlivou zvukovou ochranu
HMOTA.
HMOTA.
Opláštěním
Opláštěním
stěn sádrokartonovými
stěn sádrokartonovými
tam, kde
tam,
zůstat
kde mají:
zůstatvenku.
mají: venku.
za
příznivou
cenu.
deskami
deskami
Knauf Diamant
Knauf Diamant
dosáhnete
dosáhnete
sníženísnížení
Dokonce
Dokonce
i při renovaci
i při renovaci
stávajících
stávajících
masivních
masivních

ZvukOvá
ZvukOvá
OCHrAnA,
OCHrAnA,
kTErá
kTErá
nASTAvuJE
nASTAvuJE
LEPŠí
LEPŠí
STAnDArDy
STAnDArDy

VSTUPENKA
NA KONCERT TICHA

VŠESTRANNÁ DESKA
PRO TICHÉ STĚNY

hluku až
hluku
o 74aždB.
o 74 dB.

zdí hrajízdí
sádrokartony
hrají sádrokartony
Knauf trumf:
KnaufInstalací
trumf: Instalací

Zvuková
Zvuková
izolace
izolace
ve
srovnání
ve srovnání
(např.
(např.
mezipokojová
mezipokojová
stěna)stěna)
HLAVNÍ
VÝHODY
SÁDROKARTONOVÝCH

SYSTÉMŮ KNAUF:

Lehká sádrokartonová
Lehká sádrokartonová
konstrukce
konstrukce
MasivníMasivní
zdivo zdivo
~ 80 dB~ 80 dB 20,6 dB20,6 dB
> Maximální
> Maximální
zvukovázvuková
izolaceizolace
s min. tloušťs min. tloušť-> Požadavky
> Požadavky
jsou realizovatelné
jsou realizovatelné
částečně
částečně
kou a nízkou
kou a nízkou
hmotností
hmotností
dvouvrstvou
dvouvrstvou
konstrukcí,
konstrukcí,
s velkous velkou
tloušť- tloušť-W112 W112
Tloušťka:Tloušťka:
100 mm 100 mm
Zvuková
Prostorová
Lehká
Individuální
> Nepřenáší
> Nepřenáší
zvuk dozvuk
hlavní
do konstrukce
hlavní konstrukce kou stěny
kouastěny
vysokou
a vysokou
hmotností
hmotností
= 59,4 dB
Rw = 59,4RwdB
izolace
akustika
konstrukce
design
Skladba:
Skladba:
profil
CW
profil
50
CW
50
> Redukuje
> Redukuje
vedlejšívedlejší
přenosové
přenosové
cesty cesty > Zvukově
> Zvukově
prostupná
prostupná
konstrukce,
konstrukce,
náchylná
náchylná
Opláštění:
Opláštění:
2 x 12,52mm
x 12,5
Diamant
mm Diamant
na chyby
na při
chyby
provádění
při provádění
Izolace: 40
Izolace:
mm minerální
40 mm minerální
vlna
vlna
> Tloušťka
> Tloušťka
stěny jestěny
o 30%
je ovětší
30%
s podstatně
větší s podstatně
Podle typu
Podle
konstrukce
typu konstrukce
lze dosáhnout
lze dosáhnout
zvukové zvukové
nižší zvukovou
nižší zvukovou
ochranou
ochranou
izolace 73
izolace
dB (W115).
73 dB (W115).Komfortní
Více
Rychlá
Variabilita
a zdravé
užitného
a snadná
prostoru
klima
prostoru
montáž
KAždý
KAždý
CeNTImeTr
CeNTImeTr
Se POČíTá
Se POČíTá
W112 W112
OmítnutéOmítnuté
zdivo zdivo
Tenký design
Tenký design
- zejména
- zejména
v čistém
v čistém
obytném
obytném
Hmotnost:
Hmotnost:
55 kg/m²55 kg/m²
Hmotnost:
Hmotnost:
122 kg/m²
122 kg/m²
prostoru
prostoru
– je velkým
– je velkým
plus. Pomocí
plus. Pomocí
sádro- sádroTloušťka:
Tloušťka:
100 mm
100 mm
Tloušťka:
Tloušťka:
130 mm
130 mm
kartonových
kartonových
systémůsystémů
Knauf Knauf
vytvoříte
vytvoříte
pro- proRw = 59RdB
Rw = 42RdB
w = 59 dB
w = 42 dB
Pomocí
sádrokartonových
systémů
Knauf vytvoříte prostor až o 3 % větší než u masivních
Skladba:
Skladba:
profil CW
profil
50
CW 50
stor ažstor
o třiaž
procenta
o tři procenta
větší než
větší
u masivních
než u masivních
Opláštění:
Opláštění:
2 x Kromě
12,52mm
x 12,5
Diamant
mm Diamant
zdí.
toho
lze využít každý metr stěny: vestavěné skřínězdí.
lzeKromě
integrovat
stejně
snadno
zdí. Kromě
toho lze
toho
použít
lze použít
každý každý
metr metr
Izolace: Izolace:
40 mm minerální
40 mm minerální
vlna
vlna

Každý centimetr se počítá

Použití sádrokartonových konstrukcí je mnohem
jednodušší a není třeba stavět tlustší zdi.

jako vodovodní potrubí, topná tělesa a další stavební techniku.
Přivestavěné
srovnání
užitné
plochy
stěny:
stěny:
vestavěné
skříně
lze
skříně
integrovat
lze integrovat
stejně stejně

snadno
snadno
jako vodovodní
jako vodovodní
potrubí,
potrubí,
topná topná
využitelného
prostoru.
vzorového
bytu plochy
poskytují
vnitřní
stěny
více než 2 m2 dodatečně
Srovnání
Srovnání
užitnéužitné
plochy
na vzorovém
na vzorovém
bytě
bytě
Vnitřní stěny
Vnitřní
zestěny
sádrokartonu
ze sádrokartonu
poskytujíposkytují
více než
více
2 m²
neždodatečného
2 m² dodatečného
využitelného
využitelného
prostoru.prostoru.

Ložnice Ložnice
13,34 m2 13,34 m2

Dětský pokoj
Dětský pokoj Obývací pokoj
Obývací
/ Jídelna
pokoj / Jídelna
12,27 m2 12,27 m2
31,12 m2 31,12 m2

KoupelnaKoupelna
5,03 m2 5,03 m2

Podívejte se
na podrobné video, jak
funguje zvuková izolace.
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Chodba Chodba
8,09 m2 8,09 m2
Komora Komora
2,72 m2 2,72 m2

WC
WC
2,26 m2 2,26 m2

2
Užitná plocha
Užitná sádrokartonové
plocha sádrokartonové
konstrukce:
konstrukce:
74,83 m74,83
m2
(Vnitřní stěny:
(Vnitřnísystém
stěny:W112,
systém W112,
profily CW50
profily aCW50
2x12,5
a 2x12,5
sádrokarton)
sádrokarton)

tělesa atělesa
dalšíastavební
další stavební
techniku.
techniku.

Ložnice Ložnice
13,25 m2 13,25 m2

Dětský pokoj
Dětský pokojObývací pokoj
Obývací
/ Jídelna
pokoj / Jídelna
12,12 m2 12,12 m2
30,51 m2 30,51 m2

KoupelnaKoupelna
4,99 m2 4,99 m2
Chodba Chodba
7,71 m2 7,71 m2
Komora Komora
WC
WC
2,41 m2 2,41 m2
1,97 m2 1,97 m2

2
Užitná plocha
Užitná za
plocha
použití
za zdiva:
použití72,44
zdiva:m72,44
m2
(Vnitřní stěny:
(Vnitřnízdivo
stěny:tl.12
zdivo
cm)tl.12 cm)
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ZATOČTE S OZVĚNOU!
Rušit nás může nejen hluk z okolí. Námi vydávaný zvuk se často
jako ozvěna odráží od stěn či stropů, a pokud hovoří víc lidí najednou, neslyšíme vlastního slova.
Tento problém se vyskytuje nejvíce ve shromažďovacích prostorech, restauracích, na pracovištích, ale i v bytech – kvůli velmi populárnímu propojení kuchyňské, jídelní a obytné
části. Význam prostorové akustiky roste i ve školách, školních učebnách, nebo dokonce
v mateřských školkách. Vzhledem k tomu, že učení na školách – zejména v prvních ročnících vzdělávání – závisí do značné míry na ústní komunikaci, často špatná akustika učeben
významně přispívá k tvorbě nežádoucího šumu, a tím i k neporozumění ze strany studentů.

Systémy suché výstavby

D12.cz
Technický list

Každý prostor má svá specifika
a potřebuje vlastní řešení
Ta, která se týkají prostorové akustiky, mají za cíl upravit „ozvěnu“ v místnosti tak, aby
maximálně vyhovovala potřebám pro její využití. Například v koncertním sále je zapotřebí
dlouhá doba dozvuku, aby se zvuk nástrojů náležitě rozezněl. Při použití místnosti pro
vzdělávací účely však člověk potřebuje kratší dobu dozvuku a velmi dobrou srozumitelnost řeči.

Podrobnosti o akustických sádrokartonových podhledech
najdete v novém
technickém listu
Knauf D12.

09/2018

Knauf Cleaneo akustické podhledy
D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy
D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy

NOVĚ

■ Doplněné samonosné akustické podhledy
■ Nová hrana UFF
■ Nový typ děrování RE

Pro tyto účely nabízí Knauf širokou paletu sádrokartonových
děrovaných desek Knauf CLEANEO, které dokážou při použití na stropech či stěnách upravit dobu dozvuku podle potřeb
a požadavků investora.
Vedle akustického účinku jsou děrované desky díky přísadě Zeolith schopny úspěšně
rozkládat škodlivé látky v ovzduší interiéru, jako jsou cigaretový kouř, pachy z kuchyně,
zápach formaldehydu apod. Vytvořené stěny a podhledy jsou vizuálně bezesparé,
s různým typem a účinností děrování – kulaté, čtvercové, štěrbinové a rozptýlené
v mnoha variantách. Díky tomu mohou být vytvořeny designové stropní podhledové nebo stěnové konstrukce, jež jsou stejně individuální jako prostory, které zdobí.

Akustické děrované desky Knauf se s úspěchem používají v řadě objektů po celé
České republice i v zahraničí a jejich účinek i vizuální přednosti si můžete prohlédnout na mikrostránkách zesilteticho.cz nebo některý z projektů osobně navštívit.

Jak nejlépe vyzrát na prostorovou
akustiku, ukáže naše video.
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Stavba s vizí budoucnosti
Pražská čtvrť Pankrác je dnes jednou z dynamicky se rozvíjejících lokalit hlavního města a právem
patří mezi nejžádanější místa pro kancelářské a obytné prostory v Praze. Pozornosti by proto neměla
uniknout ani nová administrativní budova TRIMARAN PRAHA, která skýtá mnoho zajímavého pro milovníky umění i moderního funkčního vzhledu, jakož i příznivce udržitelného stavění. Její součástí je
i moderní multifunkční CUBEX CENTRUM PRAHA, které služby objektu vhodně rozšiřuje a doplňuje.
I když interiér CUBEX CENTRA PRAHA navrhl jiný architekt než projekt TRIMARAN PRAHA, vytvářejí
spolu jedinečný harmonický a funkční celek.

Nová originální administrativní budova TRIMARAN PRAHA působí zvenku
tak trochu funkcionalistickým či retro
dojmem, zvláště ve srovnání s okolními
vysokými budovami s celoskleněnými
fasádami. Ale tím je vlastně jedinečná.
Byla cíleně plánována jako objekt šetrný
k životnímu prostředí a aspiruje na získání nejvyšší kategorie LEED PLATINUM
certifikátu.
Až vás prostoupí první dojem, zvedněte
hlavu a podívejte se na unikátní, masivní
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vahadlo na střeše, které vynáší stropy
jednotlivých „trupů“ budovy. Při pohledu
shora nebo ze správného úhlu pak pochopíte název TRIMARAN, protože budova je
skutečně navržena jako třítrupová. Sleduje
tvar písmena E, které tvoří tři křídla propojená příčným traktem. Zelené střechy dvou
atrií mezi jednotlivými křídly tak tvoří nejen
příjemnou oázu, ale zvyšují i podíl zelených ploch ve městě. Zároveň jsou krásně
upravenou odpočinkovou zónou pro klienty
objektu.

Vstoupíme-li dovnitř, obklopí nás čisté bílé
linie zpestřené lokálními barevnými prvky.
Je nesmírně příjemné, že sádrokarton
Knauf se zde v rukách architektů, kteří se
na stavbě podíleli, nestal jen funkčním, ale
i významným designovým a uměleckým
prvkem v interiéru.
O akustickou pohodu se zde starají děrované akustické desky Knauf Cleaneo na stropech, osvětlení foyer je esteticky začleněno
do sádrokartonových vzhledových prvků
pod stropem nebo v podhledech.

Kancelářské prostory splňují požadavky třídy
AA pro moderní kanceláře.
Otevřená atria mezi křídly budovy slouží jako
zelené relaxační zóny.
Do sádrokartonových stěn jsou plasticky
vestavěny polstrované odpočinkové niky
ve výrazných barvách, které kontrastují
s bílošedou barvou stěn a stropů.
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V prvním patře TRIMARAN PRAHA se nachází multifunkční CUBEX
CENTRUM PRAHA. Díky unikátnosti a variabilitě jeho interiérů je
vhodné pro širokou plejádu akcí od firemních prezentací, konferencí či menších setkání až po koncerty.

O

závěsným bodům s extrémně vysokou nosností ve stropě je možnost zavěšení vozu
i přímo uprostřed sálu.

Kvalitní odhlučnění
hlavního sálu s akustickými
konstrukcemi Knauf
Nás těší, že to vše odděluje od okolních
prostor výkonná sádrokartonová akustická
stěna W145 Diwa která má kvůli výšce CW
profily spojené speciálními MW spojkami.
Opláštění je jak jinak než masivní, z každé
strany Knauf RED Piano 15 + 15 + 18 mm.
Vzduchová neprůzvučnost činí 70 dB.
Důvody pro její použití byly dva. Tím prvním
byla nízká hmotnost ve srovnání s betonem, druhým kvalitní odhlučnění přilehlých
kancelářských prostor od akcí v sále.
O akustiku stropů se stará podhled Knauf
D112 s dvojitým opláštěním deskami Knauf
DIAMANT.

Pozornost je věnována
každému detailu

Architektonické pojetí interiéru
odkazuje na český kubismus
Název CUBEX i jeho logo jsou inspirovány
českým kubismem a celý prostor vyplňují
prvky připomínající tento světově unikátní
architektonický styl. Od prolamovaných
ploch na zdech a konstrukcí stropních podhledů přes jedinečně koncipované barové
a registrační pulty až po detaily a dekorace
v tomto stylu.
Na rozdíl od přilehlých prostor je multifunkční sál založen na maximální jednoduchosti. Vyjma stropu jsou všude jen hladké
nečleněné bílé stěny, na první pohled nic,
na čem by déle ulpěl zrak. Jeho kouzlo
však leží jinde a začíná právě pohledem
na strop. Tam je totiž osvětlení ukryté
do prvků mřížky, která je volnou obdobou
prolamovaných ploch stěn. Osvětlení zabudované v lištách může měnit barvu podle
požadavku klienta.
Celé kouzlo multifunkčního prostoru je
postaveno na individuálně programova-
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telné audiovizuální technice, která začíná
již ve vstupní hale a vede vás světelnými
efekty přes foyer přímo do sálu, kde show
pokračuje. Promítat se dá na všechny čtyři
stěny pomocí samostatně vytvořených
scénářů. Sál má tak téměř neomezené
možnosti individuálního grafického, resp.
audiovizuálního projevu.

Dokonale proměnlivé prostředí
Vytvořit prostředí podle přání klienta umožňují unikátní technologie. Pomocí Konceptu Chameleon lze prostor před vstupy
do hlavního sálu, strop sálu i osvětlení
lemující schody do 1. patra nasvítit do libovolné barvy.
Media Wall je unikátní projekční prostor
s velikostí 102 m2. Zde si klienti mohou promítat téměř jakýkoliv obsah. Od ambientního pozadí akce přes propagaci firemního
brandu až po přenos ze sálu nebo externích živých mediálních zdrojů.
Specialitou centra je i možnost výstavy
automobilů v hlavním sále a foyer. Díky

Kubistické prvky objevíte prakticky všude.
Od dekorací či navigačního systému až
po drobnosti, jako jsou skleničky na míru.
Většinou také není běžné věnovat zvláštní
architektonickou pozornost toaletám, ale
ani to tady neplatí. Po otevření dveří vás
překvapí precizní řady designových umyvadel kubistických tvarů.

325 metrů dlouhé osvětlení hlavního sálu
skryté do tvarově odpovídajících lišt
umožňuje zbarvit prostor sálu do barvy podle
přání klienta.
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Funkční estetika díky
sádrokartonovým deskám KNAUF
Celá budova TRIMARAN PRAHA včetně prostor CUBEX CENTRA PRAHA je obrazem
současnosti a vizí budoucnosti. Jednoduchého, vzdušného, a přitom funkčního designu, mnoha neotřelých vizuálních i technických nápadů a nepřeberných možností změny
vzhledu pomocí audiovizuálních úsporných digitálních technologií.
Sádrokartonové konstrukce suché výstavby Knauf se výrazně podílejí na tom, že celkově
prostory působí moderně, čistě a vysoce funkčně. Pro zalomené kubistické plochy se
sádrokarton ukázal jako ideální materiál. Neplní tady totiž jen ryze účelovou roli, ale stal
se v rukou architektů i důležitým designovým a uměleckým prvkem, který výrazně dotvořil charakter interiéru tohoto nového objektu.
Celkem se spotřebovalo cca 1100 m2 akustických děrovaných desek Knauf CLEANEO,
2500 m2 akustických sádrokartonových desek Knauf DIAMANT a 14 500 m2 standardních
desek Knauf WHITE, impregnovaných desek Knauf GREEN a speciálních sádrokartonových desek se zvýšenými protipožárními a akustickými vlastnostmi Knauf RED Piano. P
Miroslav Nyč
Foto Jaroslav Appeltauer

Na chodbách a v předsálí jsou
navrženy zvukově pohltivé
podhledy s akustickými
děrovanými deskami Knauf
CLEANEO, které přispívají
k akustické pohodě v daném
prostoru. Ke zvukové izolaci
konstrukce stropu byl použit
podhled, který kombinuje
vzduchovou neprůzvučnost
a zvukovou pohltivost.
Neprůzvučnost je v podhledu
zajištěna dvojitým opláštěním
deskami Knauf DIAMANT,
pohltivost pak opět deskami
Knauf CLEANEO.

TRIMARAN a CUBEX CENTRUM Praha

Plochy stěn s originálními kubistickými tvary se stínovými spárami zvýrazněnými kombinací šedé a bílé. Do sádrokartonových stěn jsou vestavěny pohodlné
odpočinkové niky ve výrazných barvách. Kubistické prvky lze nalézt i v prolamovaných plochách podhledů. Osvětlení foyer je zabudováno do sádrokartonových
designových prvků pod stropem nebo v podhledech.
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Investor

HARRO DEVELOPMENT PRAHA, s. r. o.,
dceřiná společnost S+B GRUPPE AG

Generální dodavatel

S+B Plan & Bau Prag, spol. s r. o.

Architekt
Projekt TRIMARAN PRAHA

Architekt Prof. Dipl.-Ing. Ernst Hoffmann, Rakousko
Mag. Arch. Martin Tröthan, Rakousko

Architekt
CUBEX CENTRUM Praha

4a architekti, s. r. o.
Ing. arch. Peter Hudák, Česká republika
Ing. arch. Jan Burček, Česká republika
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Na kočku z Coventry
září podhledy Knauf
Luxusní britské vozy mají za sebou impozantní historii protkanou mnoha sportovními i komerčními úspěchy, které jsou dobře známé i na českém trhu. Na jaře letošního roku společnost DEKOM SYSTEM, s. r. o.,
renomovaný prodejce luxusních vozů ve východních Čechách, otevřela
nové prodejní a servisní centrum těchto vozů v Hradci Králové. Nový
autosalon splňuje nejpřísnější požadavky na moderní a kvalitní prodejní
a servisní místo pro značky Jaguar a Land Rover. Tato skutečnost byla
oceněna plaketou, kterou z rukou zástupců importu Ivo Řeháka a Radka Plichty převzali majitelé Ing. Roman Švadlenka a Ing. Jiří Seifert.

Celý projekt probíhal pod přísným dohledem ze strany automobilky. Na stavbě byly
použity pouze prémiové materiály a technologie od předních světových výrobců
a vše bylo podřízeno jedinému: dodržet
maximální kvalitu provedení. Nový autosalon tak své návštěvníky okouzlí vzdušností,
luxusním vybavením a britskou noblesou.
Kromě showroomu nabízí i moderní zázemí
autorizovaného servisu, největší kouzlo
tomuto místu ale samozřejmě dodávají
atraktivní vozy značek Jaguar a Land Rover. Stavbu realizovala hradecká stavební
společnost STAKO, s. r. o., podle projektu
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pardubické projekční kanceláře PRODIN,
a. s. Společnost Knauf se na ní také podílela, a to hned v několika rovinách – jednak
prvky suché výstavby, která byla provedena firmou Gipstav z Hradce Králové, a dále
pokládkou dlažeb, kterou uskutečnila firma
Stavomont 05, s. r. o.

Nové prodejní centrum
Jaguar Land Rover v Hradci
Králové splňuje nejpřísnější
požadavky výrobce luxusních
vozů. Interiér byl řešen
kompletně v systému suché
výstavby Knauf.

Jedinečnou atmosféru vytvářejí
světelné rampy ze sádrokartonu Knauf
Pro prezentaci vozů v autosalonech je
ideální otevřený prostor, v němž na pozadí skla, světla a vhodně zvolených barev
zářivé vozy zaujmou na první pohled.

Dlažba v dekoru dřeva
odpovídá elegantnímu
dřevěnému obkladu.

Originální světelné rampy
v sádrokartonových
podhledech Knauf

Pro vytvoření tohoto dojmu, ve spojení
s funkčním zázemím, je nejjednodušší
využít právě systémy suché výstavby,
které prostor spolehlivě dotvoří. V případě
autosalonu Jaguar Land Rover v Hradci
Králové byly ze sádrokartonových desek
Knauf vytvořeny všechny příčky a podhledy nejen v showroomu, ale i v předávací
místnosti a v zázemí autosalonu. Každého
návštěvníka určitě upoutají světlé barvy
kontrastující s motivem dřevěného obkladu
a množstvím světla, jehož bylo dosaženo
s pomocí elegantních světelných ramp.
Podle majitele firmy Gipstav Martina

Poláčka byly do podhledů ze sádrokartonu integrovány shora i zespodu světelné led pásky, které vytvářejí jedinečný
světelný efekt a požadovanou atmosféru.
Při designu, který působí svým pojetím
až přímočaře jednoduše, si návštěvník
složitost podhledů na první pohled ani neuvědomí. V předávací místnosti vozů byly
z desek Knauf vytvořeny atypické šikmé
stěny se zajímavým přechodem do stropu. K realizaci suché výstavby byl použit
kompletní systém Knauf, sádrokartonové
desky, profily i tmely. Celkem se spotřebovalo 2000 m2 desek a jejich povrch byl
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celoplošně vytmelen do kvality Q3 tmelem
Knauf Uniflott.

Dlažba v celém objektu byla
lepena flexibilním mrazuvzdorným
lepidlem Knauf Flexkleber,
vhodným pro podlahovou plochu
s vysokým zatížením.
Světelné pásky jsou instalovány
shora i zdola na hrany podhledu
ze sádrokartonu Knauf White.
Podsvícením vzniká jedinečný
světelný efekt.
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Na velkoformátovou dlažbu jedině
Knauf Flexkleber
Podlaha autosalonu je opatřena velkoformátovou dlažbou ve světlém odstínu,
která designově ladí s interiérem. V celém
objektu se nachází zhruba 800 m2 dlažby,
jež byla kompletně lepena cementovým
flexibilním mrazuvzdorným lepidlem Knauf
Flexkleber s nízkým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí. Receptura tohoto

O

lepidla byla speciálně vyvíjena ve spolupráci s profesionálními kladečskými firmami
a získává stále větší oblibu hlavně pro
snadnou zpracovatelnost, zvýšenou přídržnost k podkladu a schopnost přizpůsobit
se požadavkům zpracovatelů. Lepidlo je
vhodné do interiéru i exteriéru a je schopné
odolávat vysokému mechanickému i termickému zatížení, což je nejen v případě
autosalonů velké plus. P
Ivan Sklenář, Anatolij Frečka
Foto Jaroslav Appeltauer

Jaguar Land Rover Hradec Králové
Adresa

Bří Štefanů 272/37a, 500 03 Hradec Králové

Investor

DEKOM SYSTEM, s. r. o.

Generální dodavatel

STAKO, s. r. o.

Projektant

PRODIN, a. s.

Zpracovatel materiálů Knauf

Gipstav, s. r. o., a Stavomont 05, s. r. o.

Použité materiály Knauf

Knauf WHITE, Knauf Uniflott, Knauf Tekutá
hydroizolace, Knauf Flexkleber

Délka stavby

06/2017–03/2018
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Sádrové omítky
do interiéru prostě patří
Přestože bytová výstavba podle statistik pokulhává za poptávkou,
staví se stále zajímavější projekty. Příkladem může být Rezidence
Františkov v Ostravě, která spojuje typické přednosti pohodlného
venkovského domu se všemi výhodami bydlení přímo v centru města. Charakteristické jsou pro ni přesné linie, hladké plochy, jednoduché tvary a kvalitní materiály. Rezidence byla postavena jako nízkoenergetický dům a získala mimo jiné cenu odborné poroty za Realitní
projekt roku 2017 v regionu Moravskoslezský kraj. Generálním dodavatelem stavby byla firma BYSTROŇ Group, a. s., z Ostravy.

Jako má Praha Malou Stranu, Brno Kraví
horu, Londýn Notting Hill, Los Angeles
Beverly Hills, tak Ostrava má Hladnovský kopec. Rezidenční čtvrť si díky nízké
zástavbě a absenci panelových domů
dodnes dokázala uchovat specifickou
atmosféru, hodně zeleně a venkovský ráz.
Právě zde byla na jižním svahu vybudována Rezidence Františkov s pěti viladomy,
ve kterých je uspořádáno 42 bytů. Zatímco
exteriér objektů charakterizuje architektura
jednoduchých tvarů, interiéry jsou navrženy
s důrazem na prostor, světlo, klid a pohodlné bydlení. A k tomu, mimo jiné, přispívají
i vnitřní sádrové omítky Knauf.

Sádrové omítky podtrhují
výjimečnost interiéru
Do interiéru jsou sádrové omítky Knauf
nejen vhodné, ony tam prostě patří.
Široké možnosti použití sádry vyplývají ze
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specifických vlastností tohoto materiálu.
V prvé řadě je sádra zdravotně nezávadná,
má pH neutrální, ale především je schopna
sama regulovat vlhkost v interiérech. Sádrová omítka dokáže zvýšenou vzdušnou
vlhkost v místnosti absorbovat a později
opět uvolnit do ovzduší. Tím pomáhá udržovat v dané místnosti příjemné mikroklima, a přispívá tak i ke zdravějšímu bydlení.
To je velmi výhodné zejména v případě
alergických potíží.
Rovněž pro investora má hned několik bonusových argumentů. Patří k nim především
rychlost provedení, zajímavá cena, bezproblémové opravy a hladký povrch stěn,
v současnosti ze strany zákazníků tolik žádaný. Při správném provedení vynikne jejich
precizně hladký povrch právě v interiérech,
kde sluneční světlo hraje tak důležitou roli.
Sádrové omítky jsou na rozdíl od klasických
vápenocementových omítek jednovrstvé

Nové bydlení v Ostravě spojuje výhody venkovského domu s bydlením
v centru města.
Světlo hrálo v architektonickém
návrhu velkou roli stejně jako použité
materiály. Konstrukce předsazených
stěn a podhledů vylepšují akustický
komfort místností a sádrové omítky
Knauf dotvářejí přesné linie a hladké
plochy stěn.

a nanášejí se většinou strojně v jednom
pracovním sledu. Pokud to povrch dovoluje,
lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách
s minimálním odpadem. Lze je použít pouze
v interiéru, kde relativní vzdušná vlhkost
dlouhodobě nepřekračuje 70 %. Zajímavá
je ještě doba vyschnutí, která je ve srovnání
s vápenocementovými omítkami poloviční
(cca 10 až 14 dní v letním období).
Aplikace sádrových omítek Knauf v Rezidenci Františkov probíhala strojně pomocí
omítacího stroje PFT G4 a celkem bylo použito 66 tun sádrové omítky Knauf MP 75 L.

V interiéru byla použita
i suchá výstavba Knauf
Protože k luxusu patří neodmyslitelně také
klid, byly v bytech za účelem akustických
úprav instalovány také sádrokartonové
předsazené stěny. „Jejich konstrukce
vyžadovala použít desky Knauf RED Piano,

které mají vylepšené akustické vlastnosti,“ uvedl v této souvislosti Pavel Mittner
z firmy Baustoff Metall Ostrava, která
sádrokartonové konstrukce realizovala.
Dvojité opláštění deskami 12,5 mm přináší
zlepšení indexu vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti o 20 dB. Na těchto
konstrukcích se spotřebovalo kolem 833 m2

desek RED Piano. Na podhledy v bytech
byly použity sádrokartonové desky Knauf
WHITE a do koupelen speciální impregnované desky Knauf GREEN, odolné proti
vlhku. Povrchy desek byly tmeleny tradičně
Knauf Uniflott. P
Ivan Sklenář, foto autor
a archiv investora

Rezidence Františkov
Místo stavby

Ostrava

Investor

VYHLÍDKA FRANTIŠKOV, s. r. o.

Projektant

INPROS FM

Generální dodavatel stavby

BYSTROŇ Group, a. s.

Zpracovatel materiálů Knauf

BYSTROŇ Group, a. s., Baustoff Metall Ostrava

Použité materiály Knauf

Knauf MP 75L, Knauf WHITE, Knauf RED Piano,
Knauf GREEN, Knauf Uniflott
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Nový terminál pardubického letiště
je pojmenovaný po Janu Kašparovi
Legendární pilot a průkopník českého letectví Jan Kašpar se symbolicky vrátil do Pardubic v názvu nového civilního terminálu pardubického letiště, který byl pro cestující
otevřen koncem ledna 2018. Jeho výstavba začala v červnu 2016 a přišla zhruba na čtvrt
miliardy korun. Finanční zdroje na výstavbu nového terminálu zajistili akcionáři provozovatele letiště, společnosti East Bohemian Airport (EBA), tedy město Pardubice, které
vlastní dvě třetiny akcií, a Pardubický kraj coby třetinový vlastník. Dodavatelem stavby
bylo sdružení firem STRABAG, a. s., a Chládek & Tintěra, Pardubice, a. s. Suchou výstavbu interiéru z materiálů Knauf realizovala ML-TECH, s. r. o.
Český inženýr a průkopník české aviatiky Jan Kašpar je nejznámějším z prvních českých
leteckých konstruktérů a pilotů. Proslavil se zejména svými průkopnickými dálkovými
lety. První úspěšný let provedl před více než sto lety, konkrétně 16. dubna 1910, kdy
proletěl dráhu 2 km ve výši 20–25 metrů. Let Pardubice–Velká Chuchle, který jej proslavil, uskutečnil 13. května 1911, kdy překonal za 92 minut ve výšce asi 800 m vzdálenost 121 km. Letoun, kterým své první lety uskutečnil, daroval v roce 1913 tehdejšímu
Technickému muzeu Království českého (nyní Národní technické muzeum v Praze), kde
je dodnes součástí stálé expozice. Pojmenování nového moderního civilního terminálu je
odpovídající a výstižná připomínka tohoto pardubického rodáka.

Nová odbavovací hala, na kterou pardubické letiště čekalo řadu let, byla pro jeho další rozvoj nutností. Nový civilní
terminál si nehraje na nic, čím není. Je to jednoduchá,
moderní a hlavně vysoce funkční stavba, která z přepravního i bezpečnostního hlediska odpovídá moderním
standardům letišť v schengenském prostoru. Nabízí
cestujícím moderní pohodlné zázemí i doplňkové služby,
adekvátní tomuto typu objektu. Pardubické mezinárodní
civilní letiště se stalo členem Airport Council International
Europe, asociace sdružující na 500 letišť ze 45 evropských zemí.
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Deska Knauf TOPAS jako
stabilizující prvek interiéru
Nová budova je z velké části prosklená, cestující tak
zcela jistě ocení zajímavý pohled přímo na vzletovou
a přistávací dráhu. Interiér nového terminálu je členěn sádrokartonovými příčkami v různých výškových
úrovních na prostor pro pasažéry a na technické zázemí.
Najdeme zde nejen klasickou výšku stěny, ale i stěny
vysoké 6 metrů. Všechny jsou konstruovány typově jako
příčky s kovovou podkonstrukcí Knauf W112 s dvojitým

opláštěním deskami Knauf TOPAS
12,5 mm. Tato speciální sádrokartonová
deska s vysokou tuhostí jádra je určena
pro příčky a předsazené či šachtové stěny,
u kterých se vyžaduje vysoká únosnost pro
zavěšené předměty prostřednictvím hmoždinek. Podle ČSN EN 520 je specifikována
jako plášťová deska s kontrolovanou hmotností, protipožární, impregnovaná, s vysokou pevností jádra i povrchu (DEFH2IR).
V případě letištního terminálu v Pardubicích
požadoval investor vyšší únosnost stěn,
aby na ně mohl upevnit těžší předměty,
jako jsou například reklamní a světelné
tabule (billboardy, informační tabule) apod.
Pro tyto účely je deska Knauf TOPAS ideálním, efektivním i vhodným ekonomickým
řešením. Celkem se na stavbě terminálu
spotřebovalo těchto speciálních „pevných“

sádrokartonových desek více než 2000 m2.
Konstrukce Knauf W112 zahrnovala i systémové profily Knauf. U vysokých příček,
v tomto případě až 6 metrů, bylo nutné
provést napojení u stropu tzv. kluzným
uložením. Desky suché výstavby byly
celoplošně vytmeleny do kvality Q2 tmelem
Knauf Uniflott.
Pro konstrukce suché výstavby a některé
podhledy v administrativní části zázemí letiště, byly použity standardní sádrokartonové
desky Knauf WHITE, které splňují předepsanou požární odolnost 60 minut. V prostorech s předpokladem vyšší vlhkosti byly
konstrukce realizovány pomocí impregnovaných sádrokartonových desek Knauf
GREEN (celkem více než 1000 m2). P
Ivan Sklenář, Ivana Harangozová
Foto Jaroslav Appeltauer

Nový terminál pardubického letiště
Investor

East Bohemian Airport

Generální dodavatel stavby

STRABAG, a. s., Chládek & Tintěra, Pardubice, a. s.

Zpracovatel materiálů Knauf

ML-TECH, s. r. o.

Použité materiály Knauf

Knauf TOPAS, Knauf WHITE, Knauf Uniflott
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Při rekonstrukci vsadili
na odolný VIDIWALL

90 let nepřetržitého
provozu, který narušily
jen světové války

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod oslavila letos již 90 let nepřetržitého provozu. Je
to příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou a vysoce nadregionální působností, přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. V posledních letech prochází areál
nemocnice rozsáhlými úpravami, v rámci nichž se postupně opravují budovy pavilonů.

Důležitá byla pevnost
a odolnost

V současné době takovou kompletní rekonstrukcí prochází
pavilon číslo 5, který by měl od začátku července letošního roku sloužit k léčbě pacientů se závislostí na alkoholu.
Generálním dodavatelem stavby je firma Stavointeriér,
s. r. o., z Havlíčkova Brodu. „V areálu nemocnice jsme
již realizovali rekonstrukci čtyř pavilonů, tento je v pořadí
pátý, přičemž je rozjednán další,“ vysvětluje v této souvislosti ředitel společnosti Ivan Landa. „V podstatě se jedná
o kompletní renovaci všech rozvodů, topení, omítek, podlah, elektroinstalací, stropů, střechy, fasády a samozřejmě
i oken a vnitřního uspořádání,“ dodává.
Stavointeriér, s. r. o., je firma s dvacetiletou historií
a kapacitou čtyřiceti kmenových zaměstnanců. Orientuje se zejména na větší stavby komerčního charakteru,
státní zakázky atp. Má za sebou například rekonstrukci
Horáckého divadla v Jihlavě, několik škol, hotely Palace
a Imperial v Praze a samozřejmě několik již zmíněných
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pavilonů Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Firma má vlastní truhlárnu, zámečníky, montážníky
exteriérových žaluzií a další. „Na suchou výstavbu si
najímáme subdodavatele, například Martina Petra, který
realizoval zmíněný 5. pavilon nemocnice, a obvykle
pracujeme s materiály Knauf, a to v rámci spolupráce se
stavebninami Izomat,“ vysvětluje Ivan Landa.
Martin Petr se zabývá výhradně suchou výstavbou. Zkušenosti nasbíral během šestnáctileté praxe a v současné
době zaměstnává šest pracovníků. Jako zpracovatel
vystřídal několik výrobců, ale nyní pracuje s materiály
Knauf. „Knauf nám dal kvalitní technickou podporu
a dobré obchodní podmínky a podle mého názoru získává v regionu stále větší prestiž. Je to dáno určitě i tím,
že velmi rychle reaguje na podněty a otázky týkající se
technického řešení na stavbách, což je pro nás důležité,“
uvedl v rozhovoru Martin Petr.

O

Třípatrová budova 5. pavilonu stojí uprostřed zeleně a působí příjemným, snad až
lázeňským dojmem, což bude pro budoucí pacienty určitě přínosné. Každé patro
objektu je jinak barevné a vše působí svěže.
S pomocí stavebních systémů Knauf se
realizovaly prakticky všechny příčky mezi
jednotlivými pokoji a také mezi chodbou
a pokoji. V prostorách jsou rovněž provedeny sádrokartonové závěsné podhledy
s protipožární funkcí. Aby příčky byly pevné
a nebylo je možné ze strany pacientů žádným způsobem narušit, poničit nebo dokonce probourat, byly v konstrukcích použity
sádrovláknité desky Knauf VIDIWALL, které
jsou odolné proti mechanickému poškození.

Díky své vysoké objemové hmotnosti se
příčky z těchto desek vyznačují lepšími protipožárními i akustickými parametry, takže
zároveň nabízejí v tomto prostředí tolik potřebný akustický komfort. Zpracováno bylo
celkem 3650 m2 desek Knauf VIDIWALL.
Příčky jsou konstruovány pomocí ocelových
profilů Knauf UW 100 a CW 100 s dvojitým opláštěním deskou Knauf VIDIWALL.
Na první desku z každé strany, VIDIWALL
o tloušťce 10 mm, se po vytmelení instalovala druhá deska VIDIWALL tloušťky
12,5 mm. Spoje byly přelepeny papírovými,
případně skelnými páskami (při zvýšeném
požadavku na požární ochranu) a přetmeleny materiály Knauf Uniflott a Knauf Fill
& Finish Light. Na podhledy byly použity
standardní desky Knauf WHITE. P
Ivan Sklenář, foto autor

Rekonstrukce 5. pavilonu Psychiatrické nemocnice
Místo stavby

Havlíčkův Brod

Generální dodavatel

Stavointeriér, s. r. o.

Projektant

Stavotherm – projekce, s. r. o.

Zpracovatel materiálů Knauf

Martin Petr

Použité materiály Knauf

Knauf VIDIWALL, Knauf WHITE, Knauf Fill & Finish
Light, Knauf Uniflott

Délka stavby

2016–2018

Psychiatrie jako samostatný medicínský
obor se od svých počátků v našich zemích
rozvíjela na bázi českého psychiatrického
ústavnictví, samozřejmě především pod
vedením pražských ústavů. Rozhodujícím
datem je 1. listopad 1790, kdy byl v Praze
otevřen tzv. Tollhaus jako první samostatné psychiatrické lůžkové zařízení.
Nicméně k „bouřlivému rozvoji“ a budování dalších ústavů na našem území došlo
až ve druhé polovině 19. století a začátkem 20. století. Sněm Království českého
uložil v roce 1906 Zemskému správnímu
výboru v Čechách p
 okračovat v přípravných pracích na vybudování dvou dalších
ústavů pro choromyslné na venkově.
Proto se obecní zastupitelstvo v tehdejším
Německém Brodě usneslo, že se bude
ucházet o možnost, aby jeden ze dvou
zamýšlených ústavů byl umístěn v jejich
městě. Projekt však oddálila první světová
válka a k zahájení stavby nakonec došlo
až v roce 1920. Po částečném dokončení
měl ústav osm pavilonů pro muže, sedm
pro ženy a administrativní budovu s hospodářským zázemím. Za oficiální otevření
objektu pod názvem Zemský ústav pro
choromyslné v Německém Brodě je považován 21. květen 1928, kdy byl přijat první
pacient. Plný provoz ústavu byl zahájen
v únoru 1934. Ve své době patřil mezi nejmodernější zařízení nejen v našich zemích,
ale i ve střední Evropě.
Rok 1989 přinesl nové možnosti, ale i nové
podmínky pro další trvání léčebny. Byla
zahájena jednání s okresní nemocnicí
o návrat propůjčených pavilonů. V roce
1994 byl navrácen první z nich, další
následovaly a vedení nemocnice postupně
přistupovalo k jejich rekonstrukci.
Dnes Psychiatrická nemocnice Havlíčkův
Brod poskytuje akutní lůžkovou zdravotní péči v oboru psychiatrie a následnou
lůžkovou zdravotní péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie,
gerontopsychiatrie, návykové nemoci
a sexuologie. Je také poskytovatelem
ambulantní zdravotní péče a hospitalizovaným pacientům nabízí širokou škálu
rehabilitačních aktivit a služeb.
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Nové nákupní centrum v Prešově
V Prešově bylo otevřeno dvoupodlažní moderní regionální nákupní centrum s celkovou pronajímatelnou plochou 22 000 m2 . Vyrostlo v již existující obchodní zóně
na sídlišti Sekčov.

konstrukcí, které jsou u těchto typů staveb
velmi důležité. Jde především o systémy
příček W111 a W112 s požární odolností EI 30 až EI 90, dále pak předsazené
stěny W626 s požární odolností do EI 90.
Všechny konstrukce byly řešeny s použitím
minerální izolace.
V případě předsazených stěn s odolností
EI 90 byla skladba konstrukce ve vybraných úsecích chodeb realizována pomocí
desek Knauf RED Piano tloušťky 15 mm
a profilů CW 50.
V případě stropů a nejrůznějších podhledů bylo na stavbě použito velké množství
standardních sádrokartonových podhledů
bez požární odolnosti, které byly řešeny
zdvojenou konstrukcí nosných a montážních CD profilů spuštěných o 80 až 120 cm
na drátech s okem.
Povrchové úpravy sádrokartonových
konstrukcí byly realizovány do kvality
tmelení Q2 a mezi použitými materiály jsou
samozřejmě tmely Knauf – Uniflott a Q2
Super. P
Zuzana Farkašová
Foto Peter Mucko
Své místo si zde našly stovky obchodů, renomované
módní značky či nejrůznější restaurace, kavárničky atp.
Dominantou nákupního centra je otevřené centrální náměstí, které poskytuje prostor pro příležitostné kulturní
a veřejné akce, aktivity pro děti a mnoho jiných atrakcí
k načerpání dobré nálady či inspirace a strávení příjemných chvil s rodinou.
EPERIA Shopping Mall představuje první moderní nákupní centrum v Prešově. Tvoří ho dvě podlaží,
na kterých se nachází několik klidových zón se zelenou
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plochou. Součástí nákupních prostor jsou také informační pult, panoramatické výtahy a možnost parkování
pro 700 osobních automobilů. Předpokládaná denní návštěvnost se odhaduje na 12 000 lidí. EPERIA se rovněž
může pyšnit bezbariérovým přístupem a zázemím pro
cyklisty.

Použité materiály Knauf
Na tomto objektu se použily standardní systémy suché
výstavby včetně velkého množství protipožárních

Pohled na centrální
vstup nového nákupního centra a jeho
obchodní pasáže
s podsvětlenými podhledy ze sádrokartonu
Knauf WHITE.

U tohoto typu staveb je velmi důležitá ochrana před požárem, proto
je v objektu i velké množství příček
(Knauf W111 a W112) a předsazených stěn (Knauf W626) s požární
odolností EI 30 až EI 90.

EPERIA Shopping Mall
Adresa

Prešov

Generální dodavatel

OBERMEYER HELIKA, s. r. o.

Realizace

Dextram, s. r. o.

Použité materiály Knauf

Knauf RED Piano, Knauf WHITE, Knauf Q2
Super, Knauf Uniflott
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Knauf GOLDBAND Finish
je vhodný i pro strojní zpracování
Masarykova třída v severočeských Teplicích patří k nejrušnějším ve městě. Je plná
historických domů, hlavně činžáků z doby mezi dvěma světovými válkami. V jednom
z nich má sídlo firma Sádrové omítky, s. r. o., Vasyla Kryčfalušije. Vznikla teprve nedávno vedle společnosti Severočeské Projekty a Stavby, spol. s r. o. Důvodem jejího
založení byla hlavně rostoucí poptávka po sádrových omítkách, které tvoří hlavní část
dosud realizovaných zakázek firmy.

4

1

Při kompletní rekonstrukci třípatrového domu v Teplicích
firma Sádrové omítky využila možnosti strojní aplikace
pastózního tmelu Knauf GOLDBAND Finish. Důvodem
byly původní povrchy vnitřního uspořádání bytového
domu z rozdílných materiálů, jako například suchá výstavba, zčásti také vyzdívky z porobetonu a ve společných
prostorách vápenocementové omítky. Cílem bylo sjednotit
povrch všech těchto materiálů a dodat stěnám perfektně
hladký povrch, který je v tomto typu staveb a při rekonstrukcích obvykle požadován. V první fázi rekonstrukce
byl Knauf GOLDBAND Finish aplikován strojně na celkové
ploše cca 2000 m2. Ve druhé fázi, která se realizovala
v červnu, se GOLDBAND Finish aplikoval také strojně
na ploše cca 1500 m2 ve společných prostorách domu.
V čem vidíte zásadní výhodu GOLDBAND Finish?
Největší předností z hlediska zpracovatelské firmy je
skutečně snadná zpracovatelnost a hlavně rychlost.
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2

3

Například v případě tohoto bytového domu jsme realizovali zmíněných 2000 m2 za pouhých 10 dní. Díky
tomu můžeme dát zákazníkovi zajímavější cenu a dobře konkurovat stávajícím štukům. Podle mého názoru
a zkušeností, které jsme během krátké doby nabrali, je
pro sjednocení povrchu a perfektní vyhlazení nejlepší.
Delší dobu spolupracujeme s firmou Knauf, zejména
na zpracování lehčených sádrových omítek MP 75 L,
začali jsme používat i sádrové stěrky Knauf, a jakmile se
GOLDBAND Finish objevil v letošním roce na trhu, tak
jsme jej prakticky ihned vyzkoušeli.

1
2

To platí i pro tento dům, v němž se nachází
na stěnách několik rozdílných materiálů?
Zcela určitě. Pokud máme celkem rovné povrchy stěn,
pak je tento tmel ideální. Jelikož investor chtěl mít všude
hladký povrch, tak bylo toto řešení nejefektivnější, nejrychlejší a nejekonomičtější.

4

Kompletní rekonstrukce domu
zahrnovala i sjednocení původních
rozdílných povrchů
v interiéru do perfektně hladkých
stěn.

3
4
5

Jednotný vzhled
zajistilo použití
pastózního
tmelu Knauf
GOLDBAND
Finish. Důležitým
hlediskem byla
i jeho snadná
zpracovatelnost
a hlavně rychlost
aplikace díky
strojnímu nanášení.

V kolika vrstvách byl GOLDBAND Finish nanášen?
Aplikovali jsme jej ve dvou vrstvách, dohromady jsou
na stěnách zhruba 3 mm tohoto tmelu. První vrstva
v podstatě sjednotila povrchy na stěnách a druhá vše
vyhladila. Šlo to velmi dobře a rychle.
Neuvažovali jste v tomto případě o metodě mokrého
broušení?
Tmel jsme brousili na sucho. Podle mého názoru záleží
na tom, kdo tmel zpracovává. Pokud to člověk umí, není
problém použít klasické strojní broušení s odsáváním,
jako se používá u broušení sádrokartonových desek. My
jsme byli spokojeni s touto metodou i vzhledem k tomu,
že je GOLDBAND Finish velmi dobře a snadno brousitelný. Podle mého názoru jsou stěny perfektní. Byl se
tady například podívat jiný investor a už máme na základě této reference další zakázky. Technicky vzato je to
opravdu velmi dobrý materiál, se kterým se dobře dělá.

Vaše firma ale hlavně realizuje sádrové omítky…
Ano, jak jsem uvedl na začátku, poptávka po sádrových
omítkách neustále roste, a tak jsme založili samostatnou firmu. Nyní dokončujeme lázeňský dům v Teplicích,
kde jsou nejen sádrové omítky, ale i GOLDBAND Finish.
Dále nás čekají nové apartmány na Klínovci v Krušných
horách, sídlo jedné firmy v Klatovech, ale je toho daleko
více. Návaznost GOLDBAND Finish na sádrové omítky je podle mého názoru perfektní. A hlavně, u obou
materiálů hraje velkou roli právě již zmíněná rychlost
zpracování. P
Ivan Sklenář
Foto autor
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Knauf partneři

Vše je to o sádrových omítkách
Poptávka po sádrových omítkách se každým rokem zvyšuje a společnost Knauf se
na ní výrazně podílí. Přispěla nejen kvalitním produktem, ale také vyškolila celou řadu
specializovaných firem, které se dnes zabývají především realizací sádrových omítek.
A daří se jim. Patří k nim i jihlavská RADEPY.CZ, s. r. o., se sídlem v Telči, kde jsme se
setkali s jejím majitelem Radkem Pytlíkem.

3

Ze staveb vím, že na sádrovou omítku
se musí při realizaci pětkrát sáhnout. Je
to tak?
Přesně. Když nebudeme počítat, že ji
ještě musí dát někdo do mašiny. V zásadě
jde o pět základních kroků, ačkoliv záleží
na podmínkách. Třeba když není stěna
super rovná nebo když na její část svítí
slunce, je pravděpodobné, že těch kroků
bude víc.

1

Proč se specializujete právě na sádrové omítky?
Dostal jsem se k nim doslova náhodou, ačkoliv jsem
původem stavař, ale trochu z jiného oboru. Kamarád
mě v roce 2009 nalákal do stavebnin, kde jsem měl
na starost prodej stavebního materiálu včetně omítek.
Jednoho dne se na mě obrátil známý, že potřebuje
udělat v novém domě omítky, a ptal se, co bych mu
doporučil. Nabídl jsem mu sádrovou omítku, protože
se mi vždy líbily perfektně hladké zdi. On souhlasil, ale
za 14 dní volal, že nemůže sehnat řemeslníky, kteří by to
chtěli dělat. Ze svého předchozího působení na zahraničních stavbách jsem znal partu polských kluků, kteří
to uměli, a tak jsem se s nimi domluvil. Nakonec jsem
obnovil živnost, protože jsme s kamarádem v tomto
směru viděli velký potenciál. Začátky byly ovšem takové
nesmělé. První rok jsme udělali pět nebo šest rodinných
domů. Pak to začalo narůstat, nejdříve dvacet, pak třicet
a dnes jich v průměru děláme kolem 180 ročně. Od roku
2013 podnikáme jako společnost s ručením omezeným
a v podstatě jsme rodinná firma.
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V kolika lidech takový počet objektů realizujete a jde
jen o rodinné domy nebo i jiné stavby?
Zvládneme to s dvaceti stálými zaměstnanci. Spolupracuji stále se stejnými řemeslníky z Polska, kteří mají
se sádrovými omítkami výrazně delší zkušenosti. Je
to dáno i tím, že v Polsku jsou na tyhle omítky zvyklí,
tam vlastně cementové v interiéru snad ani nedělají.
Drtivá většina zakázek jsou nové rodinné domy, sem
tam i nějaká rekonstrukce. Komerční objekty v podstatě
neděláme. Obvykle spolupracujeme s místními firmami,
které stavějí tak pět až sedm rodinných domů ročně. Naším hlavním působištěm je pochopitelně Vysočina, ale
jezdíme i do okolí Prahy, Hradce Králové, Brna apod.
Kdy jste začali spolupracovat s firmou Knauf a proč
jste se tak rozhodli?
Spolupráce začala v roce 2013. Nebudu lhát, vyzkoušeli
jsme nejrůznější omítky od všech možných výrobců,
ale musím přiznat, že se sádrovými omítkami Knauf se
nám dělá nejlépe. Navíc jsme dostali od firmy výborné

2

4

1

Nejen rodinné
domy, ale i komerční objekty
patří do portfolia
firmy RADEPY.CZ.

2

Se sádrovou
omítkou vytvoříte
i originální zaoblené tvary.

3

Hladký povrch
sádrové omítky
ladí s dřevěným
obkladem a zvýrazňuje trámový
strop.

4

Strojní aplikace
sádrové omítky
znamená rychlost
i úsporu času.
Materiál má v celé
ploše v jeden čas
stejnou konzistenci.

podmínky a technickou podporu. Pro nás,
hlavně pro mé řemeslníky, je nanejvýš
důležité, že se můžeme spolehnout na to,
že materiály vykazují stálé vlastnosti. Když
si například nastavím průtok omítačky, tak
se mohu spolehnout, že takový zůstane
po celou dobu aplikace a nebudu jej muset
neustále měnit nebo regulovat. Navíc Knauf
naslouchá, když zavoláme, že je s něčím
problém. Řeší to a dá nám hned vědět, že
došlo k nápravě nebo korekci. Nejdůležitější
je ale skutečně stálost vlastností omítek. My
třeba na většině zakázek pracujeme s odlehčenou MP 75 L. Osobně se domnívám,
že tato omítka je pro rodinné domy lepší než
nelehčená. Vlastnosti má stejné, spotřeba je ale menší. Dává nám to větší smysl.
U velkých staveb se ovšem používá spíš nelehčená omítka, která je hutnější a těžší, což
přispívá k lepším akustickým vlastnostem.

Co je podle vás u sádrových omítek
stěžejní pro úspěch zakázky?
Obecně bývá největší problém připravenost
stavby. Velmi důležitá je proto obhlídka
místa a samozřejmě monitoring, protože
nikdy nejdu do realizace, není-li v objektu
předepsaná teplota a vlhkost. To bych byl
sám proti sobě. Zákazníkovi vždy předem
napíšu, co je potřeba na stavbě zajistit,
abychom vůbec mohli začít pracovat. Pak
je samozřejmě důležité zachovat správný
technologický postup. Klíčovou roli v něm
hraje penetrace, mimochodem také Knauf
Aufbrennsperre pro savé podklady a Betonkontakt pro podklady nesavé. Je důležité, abych se mohl spolehnout, že bude
perfektně fungovat podle druhu podkladu.
Penetrace je alfou i omegou celého zpracování. Musí být dobře připravená, naředěná
a udělaná. Proto používám zásadně Knauf.

Poptávka po sádrových omítkách
doposud rostla. Bude tento trend
nadále pokračovat?
Určitě. Třeba u rekonstrukcí dnes sádrová
omítka představuje jednoznačnou volbu, protože takovou tloušťku, jakou s ní
můžeme dělat, jiná omítka prostě neumí.
Klasická vápenocementová omítka – to
máte jednu vrstvu, čekáte, penetrujete, nanesete druhou vrstvu, čekáte a tak dále. Je
to časově náročnější a pracnější. Máme zakázky, kdy je část rekonstrukce v sádrové
omítce a zákazník po nás nakonec požaduje, abychom starou omítku přestěrkovali.
Líbí se mu nový hladký povrch. V dnešní
době zajímají zákazníky tři věci: samozřejmě cena, jež je ale obdobná, vzhled, který
je nesrovnatelně lepší u sádrové omítky,
a rychlost, která je opět bezkonkurenční
ve prospěch sádrové omítky. A to nemluvím
o vlastnostech, které přispívají k lepšímu
prostředí, a taky o faktu, že když potřebujete něco vyspravit, třeba když zapomenete
na jednu zásuvku, se sádrou je to snadné
a nikdo nic nepozná. To je velká deviza.
Děkuji za rozhovor.

P

Ivan Sklenář, foto archiv RADEPY.CZ
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Knauf Junior TROPHY 2018

O

KNAUF TOUR 2018 Vilnius

Soutěž pro dvoučlenné týmy z oboru suchá výstavba každoročně pořádá Knauf
Praha. Výherci národních kol z každé země postupují do mezinárodního finále. Letos
proběhlo české národní kolo soutěže Knauf Junior TROPHY 26. dubna v areálu Knauf
Praha-Kbely.

V letošním roce stejně jako vloni vyhráli
české kolo Knauf Junior TROPHY zástupci SPŠ stavební z Valašského Meziříčí.
První místo obhájil Marek Kokeš ve dvojici
s novým parťákem Davidem Šejnohou. Oba
reprezentovali Českou republiku na mezinárodním finále Knauf, které se konalo
5.–8. června ve Slovinsku. Lublaň přivítala
soutěžící z celkem 15 zemí Evropy i Asie.
V silné mezinárodní konkurenci se naši
zástupci umístili na 10. příčce. P

Pražský MTB pohár 2018 opět za účasti Knauf
Slunečný den přilákal v úterý 8. května
na start TOMKET Pražského MTB poháru
v Praze-Kbelích mnoho závodníků všech věkových i výkonnostních kategorií, od špuntů
až k veteránům. Závod žákyň, žáků, kadetek,
kadetů, juniorek a juniorů byl zároveň vyhlášen jako mistrovství Prahy horských kol pro
rok 2018 a nejlepší pražští mladí závodníci si
z Kbel mimo ceněného titulu odváželi také
poháry Pražského cyklistického svazu. Akce,
jíž byl i letos jedním z partnerů Knauf, se zúčastnilo celkem 371 jezdců a co je z pohledu
českého sportu a cyklistiky velmi potěšující,
180 jich bylo ve věku do 10 let!
Logo Knauf se objevilo i na startovních
číslech dospělých závodníků, kde byli hlavními favority v kategorii Muži Open + Elite
olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, zkušený
český reprezentant Jan Škarnitzl a osmý
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muž posledního mistrovství světa v maratonu
horských kol Matouš Ulman. Napínavý závod
nakonec nejlépe vyšel Janu Škarnitzlovi (Mitas Trek), který navzdory nepříjemnému pádu
zvítězil o několik sekund před Matoušem Ulmanem (Česká spořitelna/Accolade). Jaroslav
Kulhavý závod ve Kbelích nedokončil, a tak se
ze třetího místa mohl radovat týmový kolega
Jana Škarnitzla Josef Jelínek (Mitas Trek). P

Letos uspořádala společnost Knauf pro
své zpracovatele tradiční tematický zájezd,
tentokrát do Litvy, která je součástí trojstátí
souhrnně nazývaného Pobaltské republiky
a její hlavní město Vilnius se právem řadí
mezi nejkrásnější města severní Evropy.
Je to opravdový zážitek procházet se
dokonale zachovaným historickým centrem
starého města s téměř nedotčenou barokní
zástavbou a absencí moderních staveb.
Právem je tato lokalita zapsána na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Druhý den bylo dopoledne věnováno
návštěvě jedné z nejvýznamnějších litevských památek, ostrovního hradu Trakai,
a odpoledne prohlídce vybraných referenčních staveb. Z nich asi nejvýznamnější
byla budova Národní knihovny Martynas

Mažvydas. O kompletní rekonstrukci této
zajímavé národní kulturní památky, kde byly
ve velké míře použity materiály a systémy
Knauf, jsme podrobně psali v minulém
čísle magazínu Knaufstyl 01/2018. Perličkou na závěr byla zastávka v recesistické
republice Užupis, které se přezdívá litevský

Montmartre. Byla vyhlášena vilniuskými
umělci a bohémy na Apríla 1997. My jsme
měli štěstí a podařilo se nám tam v době
naší návštěvy zastihnout opravdu význačnou osobnost. Památeční strom tam právě
sázel čestný člen této komunity, duchovní
vůdce Tibeťanů Dalajláma. P

K Aktuální informace snadno a rychle s QR kódem nebo na www.knauf.cz

Knauf Ceník 2018
aktuální verze

Knauf Požární katalog 2018
aktuální verze

Technický list W11cz 2018
aktuální verze
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Netradiční diamantová vinotéka
Známé rčení označuje víno za nápoj králů, ale to již dávno zdomácnělo mezi lidmi na všech
kontinentech. V Česku je sice za národní nápoj považováno pivo, vinné sklípky se však
běžně vyskytují i v Čechách, nejen na Moravě. A jeden netradiční, spojený se speciální
deskou Knauf DIAMANT, bychom vám chtěli představit. Co tedy mají víno a Diamant
společného? Odpověď najdeme ve vinném sklípku U Stebenky v srdci Českého ráje, který postavil a provozuje dlouholetý partner Knauf a milovník dobrého vína Martin Šikola.

vinného sklípku nepoznali, že se nedívají
na dřevo, ale na „DIAMANT“.

Ze sádrokartonu jde
udělat prakticky všechno

Na začátku nápadu byl nevyužitý svah, který nechal
Martin Šikola vyhloubit a zasadil do něj obrovské
betonové skruže z vodonepropustného betonu, které
vytvořily prostor nápadně podobný skutečnému
vinnému sklepu. Vyvstala otázka, jak a čím jej vybavit,
protože se musely udělat příčky, toaleta, stoly, světelná
rampa i vhodné police na vína. V každém správném
sklepě musí být určitá vlhkost a teplota, které jsou pro
víno důležité, ale pro různé materiály ne úplně ideální.
V první řadě každého napadne dřevo, Martin Šikola dal
ale netradičně přednost sádrokartonu. Dřevo se totiž
ukázalo jako poměrně drahé a časově náročné, na rozdíl od diamantové desky, která byla k dispozici okamžitě. Dalším důvodem byla i jeho dlouholetá zkušenost
se zpracováním sádrokartonu Knauf, kterou získal jako
majitel stavebnin a realizační firmy na konstrukce suché
výstavby STAVEBNINY TURNOV, s. r. o.
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Není to dřevo, je to DIAMANT
Základním materiálem pro celou vestavbu se tedy stala
speciální akustická sádrokartonová impregnovaná protipožární deska Knauf DIAMANT, a to hlavně kvůli jejím
vynikajícím vlastnostem. V tomto případě to byly především vysoká pevnost (tvrzený povrch a jádro) a odolnost
vůči vlhkosti. Některé z konstrukcí ve sklípku byly až třikrát opláštěné, zejména stoly, lavice nebo nosné police
na víno. Tak například stůl pro hosty se skládá ze spodní
desky, na které byla smontována konstrukce z CD a UD
profilů a vše bylo shora zaklopeno dvěma deskami
Knauf DIAMANT 12,5 mm. Do meziprostoru byla ještě
vložena minerální izolace, aby byla iluze i po zvukové
stránce dokonalá a nikdo ani poklepem na desku stolu
nepoznal, že není vyrobena z plného materiálu. Na těchto sádrokartonových konstrukcích pak byla vytvořena

Sklípek přivítá
návštěvníky příjemnou
terasou i originálním
interiérem.
Police na víno, stoly
i lavice – to vše je
Knauf DIAMANT.
Imitace dřeva vypadá
tak opravdově, že
hosté na první pohled
nepoznají, že se
nedívají na dřevo,
ale na upravený
sádrokarton.

speciální fládrovací omítkou imitace dřeva.
První vrstva omítky s hrubším zrnem se
nanesla pro zformování podkladu. Ve druhé
vrstvě velmi jemné fládrovací omítky se
následně vymodeloval dekor dřeva. Jako
pomocníci posloužily jednoduché nástroje (fládrovací váleček, šablona, brousek
na sádrokarton, houbička, kartáč, korkový
špunt na imitaci suků). Pak již vše záleželo
jen na kreativitě majitele. Nejdříve volba
odstínu lazurového nátěru na zvýraznění dekoru dřeva a na závěr se aplikovala
akrylátová disperze, aby byl povrch odolný
vůči škrábancům. Podle slov Martina Šikoly
trvala výroba jednoho stolu pouhé tři dny.
Ovšem výsledná iluze je dokonalá. Ani
místní řemeslníci při první návštěvě nového

„Co bylo nejtěžší? Celé to vymyslet a pak
vyměřit. Z řemeslné práce byl náročný obklad betonových stěn z pohledových cihel,
protože ten jsem dělal poprvé a kvůli množství obkladu bylo nutné vyspárovat téměř
4,5 km. Jen samotné spárování trvalo celý
měsíc,“ říká Martin Šikola. A hned dodává,
že ze sádrokartonu jde udělat prakticky
všechno. Setkává se s tím každý den
ve své práci a vinný sklípek, který budoval
přibližně rok, je toho nejlepším příkladem.
V současnosti zbývá ještě položit dlažbu.
Na podklad vyrovnaný nivelační stěrkou
bude přilepena flexibilním lepidlem Knauf
Flexkleber, které je určené do podobně
náročných prostor. Pak ještě zbývá dodělat
venkovní posezení a někdy v budoucnu
ubytování pro hosty ve svahu nad sklípkem.
O úspěchu tohoto poměrně netradičního
projektu svědčí nejen kladné reakce všech,
kteří již měli možnost sklípek navštívit, ale
i poptávka jednoho ze zákazníků, který se
zajímal o možnost vyrobit ve stejném stylu
interiér celé restaurace u našich sousedů
v Rakousku. P
Ivan Sklenář, foto autor
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ZESILTE TICHO!
s akustickými deskami Knauf

MIN

dB

dB

Objevte výjimečné akustické vlastnosti sádrokartonových desek Knauf.

Jedním z nejúčinnějších ale také nejlevnějších prostředků, jak redukovat hluk, je použití sádrokartonových desek KNAUF. Ty dokáží vyloučit hluk pronikající z místnosti
do místnosti, ale také výrazně omezit hluk vznikající v místnosti samotné.
www.zesilteticho.cz
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