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Vážení a milí čtenáři,
zdá se, že letošní zima si dala na čas,
což nám stavařům nevadí – vždy je
přece ještě spousta práce, která se
musí dokončit do prvních mrazů.
Tento rok byl pro stavebnictví, i přes
nedostatek pracovních sil a občas
i některého stavebního materiálu, bezesporu úspěšný a věřím, že jste také
s naší podporou na trhu obstáli.
Letošní rok byl i ve znamení oslav
stoletého výročí vzniku naší republiky. V porovnání s našimi předky,
kteří stavěli před sto lety, probíhá
dnes proces výstavby násobně
rychleji s pouhým zlomkem dříve
potřebných pracovníků. Pokrok je
obrovský. Před sto lety například
nikdo neřešil dnes tak diskutovanou
otázku akustiky. Možná proto, že
se podle zvyklosti stavělo z masivních materiálů a honosné budovy
byly plné koberců a závěsů, které
plnily funkci zvukových absorbérů.
Akustické požadavky současných
investorů, ale i uživatelů staveb jsou
diametrálně odlišné. Zdi musí být
co nejslabší – aby nezabíraly místo,
které je drahé. Dále musí být pokud
možno naprosto rovné a hladké, stejně tak podlaha. Koberce také zrovna
nejsou v módě, podobně jako těžké
závěsy a čalouněný nábytek. Proto
přijímáme výzvy a vymýšlíme nová

řešení, která jsou schopna uspokojit požadavky zákazníků. Vyrábíme
materiály s vlastnostmi, které dříve
nebyly běžné, vymýšlíme jejich nové
využití, aplikujeme je v praxi takovým
způsobem, že se po čase stanou
běžným standardem s jediným cílem
– zlepšit kvalitu bydlení.
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Určitě jste zaznamenali naši komunikační kampaň s názvem „Zesilte
ticho“, ve které budeme pokračovat
i v příštím roce. Jsme rádi, že se
systémy Knauf staly synonymem pro
akustická řešení ve Vašich projektech. Každý projekt je jiný, a to nás
baví – obraťte se proto s důvěrou
na naše obchodně-technické zástupce, kteří vám pomohou vybrat
vhodné skladby a materiály.
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Závěrem mi dovolte velice poděkovat
všem našim zákazníkům, zaměstnancům a podporovatelům suché
výstavby za spolupráci a dobré nápady. Za celý tým KNAUF vám přeji
krásné Vánoce a hodně šťastných
chvil v roce 2019.
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ZESILTE TICHO!

…a ponořte se do světa luxusní audiotechniky
v jedinečném Showroomu VOIX
Výjimečný zážitek si každý představuje jinak. Někdo s dobrým jídlem nebo pitím, někdo s krásnou ženou, jiný se zaposlouchá do podmanivé hudby. Pocit koncertního
sálu vytváří buď jeho návštěva, nebo vytvoření odpovídajících parametrů třeba přímo
doma v obývacím pokoji. Napadne vás, proč o tom píšeme, stačí si přece koupit audio
soustavu za pár tisícikorun. Je to však jen polovina pravdy. Ve chvíli, kdy si poslechnete hudbu při správném ozvučení, pochopíte, jak reálný může být váš domácí zážitek.
Na prestižní adrese v Dušní ulici v blízkosti Staroměstského náměstí jsme navštívili nově otevřený Showroom
VOIX, kde pocity koncertního sálu vytváří poslechem.
VOIX nabízí svým zákazníkům na ploše téměř 600 m2
luxusní audio a videotechniku nejlepších značek. Umí
navíc navrhnout interiéry vašeho bytu tak, aby byl zvuk
opravdu špičkový. Neboť váš koncert v obývacím pokoji
začíná právě správným návrhem dozvuku místnosti i její
kabeláží.
Showroom VOIX tvoří několik poslechových místností,
obývacích pokojů. Díky kombinaci vhodně zvolených
akustických desek Knauf tak zákazník v každé poslechové místnosti zažije jedinečnou a pokaždé trochu
odlišnou atmosféru. Jak známo, KNAUF disponuje
materiály pohltivými i odrazivými a podle vyjádření
obchodní a marketingové manažerky VOIX, Kateřiny
Trnkové, je třeba navrhnout tu správnou kombinaci obou
materiálů. „Příliš mnoho pohltivých materiálů maří výkon
reproduktorů, opak zase tvoří ozvěnu. Ani jedno není
žádoucí. Doba dozvuku by měla být v místnosti vyvážená, v poslechové místnosti by měla být v čase pod 0,5 s.
Nám s měřením pomáhal ten nejpovolanější z oboru,
pan Daniel Březina.“

Další velmi důležitou součástí křišťálově čistého zvuku
je kupodivu kabeláž a její příprava. Co se nevytvoří při
návrhu a v době výstavby, se později nedá prakticky dohnat. Rozdíly v přenosu zvuku z audio soustavy k reproduktorům mohou být díky kvalitě kabelů propastné. Pro
jejich vedení vytváří akustické konstrukce Knauf, které
zde byly použity, ideální podmínky. Navíc kombinují
možnost zvýšení zvukové izolace a zároveň pohltivosti.
Tedy kombinace třeba konstrukcí desek Knauf Diamant
nebo Silentboard s pohltivými děrovanými deskami Cleaneo. To vše při bezkonkurenčně nízké hmotnosti.
Ústředním článkem koncertního sálu je samotná audiosoustava. Jsou to hračičky pro normálního smrtelníka
nevídané, ale také neslýchané. Setkáte se zde jen s těmi
nejlepšími značkami ze světa profesionálního zvuku.
Slečna Trnková k tomu dodává: „Zákazníci mohou
v našem Showroomu zažít nepřeberné množství zážitků
a vjemů. Sestavy, které dokonale interpretují hudební i pěvecký přednes. Stačí jen zavřít oči a nechat se
vtáhnout svými smysly třeba přímo mezi symfonický
orchestr. V kině pak zákazníci doslova padnou z našeho
systému Dolby Atmos od společnosti Ocean Way, jejíž
reproduktory zde nastavoval sám zakladatel značky Allen
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Sides, známý pro svou spolupráci s největšími hudebními ikonami, jakými je třeba
i zesnulý král popu Michael Jackson.“
A čím je Showroom VOIX tak výjimečný?
„Vším! Velikostí, jedinečností, exklusivitou,
luxusem, zastoupenými značkami, individuálním přístupem, službami, a tak bych mohla
pokračovat dál,“ vysvětluje slečna Trnková.
„Nemáme konkurenci v České republice ani
v Evropě. Nabízíme high-endové značky, jakými jsou například Kharma, Dan D´Agostino
nebo Wilson Audio, ve světě velmi uznávané
zejména pro své perfektní zpracování a špičkovou kvalitu provedení i zvuku. Návštěvníkům nabízíme možnost cítit se výjimečně
a zažít to, co jim jinde nemohou zprostředkovat, ani kdyby chtěli. Zároveň dokážeme
pro klienty navrhnout kompletní řešení
od sestavení aparatury až po instalaci samotnou. Rovněž nabízíme v našem Showroomu VOIX i možnost odborného poradenství

v oblasti akustiky a designu. Pokud se tedy
klient rozhodne kompletně přepracovat poslechové prostory, či kino, jsme mu my i náš
vybraný tým odborníků plně k dispozici,“
říká obchodní a marketingová manažerka
VOIX, slečna Kateřina Trnková.
Výjimečnost jsme si okusili na vlastní kůži.
A je to skutečně požitek pro oči i uši. Protože obklopení hudbou tvořenou špičkovými
nástroji a šířící se perfektním prostředím
je stejně adrenalinový zážitek, jako skok
padákem nebo první polibek. Nakonec, líbá
vás múza. P
Miroslav Nyč, Jana Tulachová
Foto: Jaroslav Appeltauer

04

05

O

Stavby v ČR

Stavby v ČR

O

Nemocnice, kde slovo
pasivní má jiný význam
Fakultní nemocnice Olomouc má od letošního září nový moderní nemocniční objekt
II. interní kliniky, který byl navržen a postaven ve standardu pasivní budovy. Jedná se
o vůbec první stavbu tohoto typu v České republice. Fakultní nemocnice Olomouc patří
mezi největší zdravotnická zařízení v České republice a je součástí sítě devíti fakultních
nemocnic ve správě ministerstva zdravotnictví. Autorem projektu je firma Adam Rujbr
Architects. Generálním dodavatelem byla stavební firma OHL ŽS, a. s. Dodavatelem suché stavby byla společnost INTERMONT OLOMOUC, s.r.o., která použila výhradně materiály Knauf, které na stavbu dodaly firmy MPL TRADING, s.r.o., a WOODCOTE CZ, a.s.

Betonový skelet vyplněn
sádrokartonem

Půdorys Pavilonu II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie je ve tvaru U s jedním částečně zapuštěným podlažím,
čtyřmi nadzemními podlažími a s okolními objekty je propojen krytými mosty. Projekt je zajímavý nejen svou architekturou, ale především technickým a konstrukčním řešením, kde se uplatnila nejmodernější technika i technologie.
Energetická náročnost objektu je podstatně nižší než u jiných budov nemocnice. Pavilon za bezmála 400 milionů korun v maximální míře využívá denní světlo díky speciálně zešikmené úpravě ostění a fasády u většiny oken. Kontrastní
LED osvětlení usnadňuje orientaci i osobám s poruchou zraku. Nemalou roli sehrála také orientace objektu, která
je řešena tak, aby nedocházelo v chladnějších obdobích roku k tepelným ztrátám, a naopak v létě k nadměrnému
přehřívání. Zajímavostí je, že lékaři i sestry měli možnost se průběžně k projektu vyjadřovat tak, aby bylo dosaženo
maximální míry efektivity a praktičnosti při provozu pavilonu.
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Když společnost INTERMONT OLOMOUC
nastoupila na realizaci suché stavby, byl
hotový pouze betonový skelet. Jejich
úkolem bylo realizovat kompletní interiér
v jinak prázdném prostoru. Znamenalo to
postavit dle dispozičního návrhu všechny
příčky, stropy, předstěny a podhledy, takže
procházíme-li nyní jednotlivými chodbami
kliniky, je všude kolem nás sádrokarton.
Konstrukce suché výstavby Knauf W112
jsou všechny dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami Knauf WHITE. „Celkem
se v budově nachází více než 10.000 m2
příček, přičemž sádrokartonu se spotřebovalo přes 40.000 m2,“ potvrdil pan Petr
Vaclach ze společnosti Intermont Olomouc.
V místech s vyšším požadavkem na odolnost vůči vlhkosti byly použity impregnované desky Knauf GREEN a na hlavních
komunikačních chodbách byly, z důvodu
nebezpečí možného poškození, aplikovány
na vnější opláštění příček pevné a tvrdé
desky Knauf DIAMANT. Díky akustickým
vlastnostem konstrukce Knauf W112
nebylo nutné dále řešit hlukový útlum,
protože dvojité opláštění vytvořilo odpovídající podmínky pro práci lékařů na jedné
straně a zachování potřebného soukromí
pacientů na straně druhé. Většina podhledů areálu je řešena zavěšenou konstrukcí
D112 s jednoduchým opláštěním deskami
Knauf WHITE, mimo již zmíněných místností s vyšším vlhkostním zatížením, kde
byly použíty impregnované desky Knauf

GREEN. Na konstrukce šachtových stěn se
musely z důvodu požární odolnosti instalovat speciální protipožární desky Knauf RED
Piano tak, aby byla dodržena předepsaná
norma 120 minut.

Speciálně řešené detaily
z materiálů Knauf
Protipožární tématika se řešila i v prvním
podzemním podlaží, kde jsou tři místnosti
s předepsanou vyšší požární odolností
(konkrétně 120 minut). Jednalo se především o archivy. Stropy místností se nejprve
nastříkaly protipožární sádrovou omítkou
Knauf Vermiplaster v tloušťce 20 mm (plocha 120 m2) a následně zaklopily sádrokartonovým podhledem. Nástřik prováděla firma specializující se omítky – Konfal-omítky.
V prostorách jednotky intenzivní péče
v prvním a druhém nadzemním podlaží,
a také ve třetím a čtvrtém patře kliniky
v oddělení geriatrie, jsou instalované
chlazené stropy. Moderní technologie,
která šetrným způsobem a bez proudění
vzduchu v místnosti udrží potřebnou stabilní teplotu i v horkých dnech. Pro pacienty
a samozřejmě i nemocniční personál to
znamená vysoký uživatelský komfort, který
je navíc velmi šetrný pro všechny astmatiky
a alergiky. Pro „zaklopení“ chladicí technologie byly v podhledech použity speciální
sádrokartonové desky Knauf THERMOBOARD PLUS s příměsí grafitu, který má
za úkol zvýšit tepelnou vodivost.
Do druhého patra kliniky je situován
rentgen, místnost, která je obklopena
dalšími prostory pro obsluhující personál

07

O

Stavby v ČR

Stavby v ČR

O

a čekárnou pacientů. V tomto případě bylo
nutné na stavbu příček použít speciální
desky Knauf SAFEBOARD, které i bez olověných plechů spolehlivě odstíní rentgenové záření.
INTERMONT OLOMOUC
Zatím největší stavba, kterou jsme
realizovali
Firma podniká od roku 2007. Začínala
navrhováním a realizací interiérů a postupem času rozšířila působnost na suchou
výstavbu, která v poslední době stále více
převažuje. Vedle toho však realizuje a dodává dveřní systémy a veškerou stavební
truhlařinu. S firmou Knauf spolupracuje
od začátku. Petra Vaclacha jsme zastihli
těsně po kolaudaci novostavby pavilonu II.
interní kliniky gastroenterologie a geriatrie
v Olomouci, která se stala možná jeho
životním dílem.
Co bylo na této stavbě z vašeho pohledu
nejproblematičtější?
Ze začátku to byly hlavně podmínky,
protože počasí nám nepřálo. V zimě jsme
pracovali i při 5 °C. Hodně nám dala zabrat
logistika. Stačí si představit, že jsme sem
museli dostat přes 40.000 m2 sádrokartonových desek a další tisíce metrů konstrukčních profilů. Největším problémem
však bylo pokrýt tak velkou stavbu lidmi.
Všechny jiné projekty jsme museli odložit
a vše soustředit jen do Olomouce. Na začátku jsme pracovali v deseti lidech, ale
v průběhu nás bylo i okolo dvaceti.
Jaké to je, přijít mezi holé betonové
zdi a začít stavět z ničeho poměrně
rozsáhlý interiér?
Měl jsem tu partu tří chlapů. Otec a dva
synové. Oni postavili všechny konstrukce
a osadili všechny zárubně. Začali v květnu 2017 a skončili v září. Další parta lidí
prováděla opláštění, jiní tmelili atd. Byla to
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v podstatě taková průmyslová výroba. Zajímavé ale bylo, že nebyly prakticky žádné
změny. Já hlavně přemýšlel o tom, jak stavbu zrychlit a mým lidem práci zjednodušit.
Byla ta stavba technicky náročnější, než
je obvyklé?
Podle mého soudu se nijak nelišila od jiných realizací. Rozdíl byl jen v objemu
práce a možná, že byl přísnější a pečlivější stavební dozor. Technicky to ale bylo
hodně podobné. Pokud bylo zapotřebí
řešit nějaký problém, tak jsme měli rychlou
odbornou podporu ze strany Knauf.
Na všechny betonové stěny, které nebyly
obloženy sádrokartonovou konstrukcí, se
aplikovala sádrová lehčená omítka Knauf
MP 75 L. Cílem bylo sjednotit povrch stěn,
aby byly perfektně hladké a rovné a nebylo
poznat, kde končí stěna z betonu a začíná
sádrokarton. Před vlastním omítáním byly
stěny opatřeny penetrací Knauf Betokontakt (beton), nebo Knauf Hloubkovou penetrací (ke zpevnění savých podkladů). Pro
vyrovnání podkladu byla u některých stěn
aplikovaná univerzální tenkostěnná stěrka
Uniritmo (cca 40 tun).

KONFAL – OMÍTKY
Specializujeme se na provádění
strojních omítek již 15 let
Stavební firma Petra Konfala pro svoji práci
používá zásadně systémové řešení společnosti Knauf, to znamená včetně všech
typů penetrací, dále stěrky, tmely apod. Při
stavbě nového pavilonu II. interní kliniky
gastroenterologie a geriatrie prováděla
firma nástřik protipožární omítkou Vermiplaster a aplikaci sádrových omítek Knauf
MP 75 L, které firma spotřebovala v areálu
přes 40 tun.
Proč jste zvolili v případě kliniky
lehčenou sádrovou omítku
Knauf MP 75 L?
Byla to kombinace několika faktorů. Jednak cenová dostupnost a jednak snadná
zpracovatelnost. Protože betonový skelet
byl kvalitně udělaný, nebylo nutné realizovat větší tloušťky než 10, maximálně
15 mm, aby byla dodržena rovinatost. Proto
jsme doporučili MP 75 L. Pro sjednocení
nasákavosti povrchu betonových stěn jsme
samozřejmě použili interiérovou penetraci
Betokontakt.

Je patrné, že dáváte přednost
systémovému řešení…
Samozřejmě. Pokud výrobce vyvíjí výrobky
v návaznosti na druhé, pak je logické, že
budou společně nejlépe fungovat. My
máme systém Knauf vyzkoušený už mnoho
let. Přiznám se, že jsme také testovali konkurenční výrobky, ale nikdy to nebylo ono.
Hned jsme se vrátili k produktům Knauf. Se
sádrovými omítkami Knauf se nám jednoduše dělá nejlépe. Navíc v případě potřeby

máme jistotu dobré a pružné spolupráce
s technickým i obchodním oddělením
Knauf, což je pro nás také důležité.
Výsledkem kombinace výjimečného
projektu, moderních technologií i přístupu k řešení důležitých provozních nároků
je vysoce úsporná klinika, která přinesla
do zdravotnictví zcela nový standard srovnatelný jen s několika podobnými zařízeními ve světě. P
Foto Ivan Sklenář
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Místo stavby

Olomouc

Investor

Ministerstvo zdravotnictví ČR, FN Olomouc

Generální dodavatel

OHL ŽS, a. s.

Projektant

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel materiálů Knauf

INTERMONT OLOMOUC, s.r.o., Konfal-omítky

Dodavatel materiálů Knauf

MPL TRADING, s.r.o. a WOODCOTE CZ, a.s.

Použité materiály Knauf

Sádrokarton WHITE, GREEN, DIAMANT, RED Piano,
THERMOBOARD Plus, SAFEBOARD, MP75 L,
Vermiplaster Uniritmo, Rotband, Fill&Finish Light,
Hloubková penetrace, Betokontakt

Doba realizace

05/2017 – 09/2018
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Kouzelné místo
pro děti i rodiče
Nové multifunkční centrum v Letohradě přivítalo letos v září první návštěvníky. Oáza
pro děti se špičkovým konceptem, se jmenuje stejně jako slavný klokan ze známého
australského televizního seriálu. „Klokan s mládětem je pro nás symbolem matky
s dítětem, hravosti i radosti z pohybu a je hezké mít možnost připravit dětem vhodné
a inspirativní podmínky pro jejich zdravý a přirozený vývoj,“ říká o unikátním projektu jeho zakladatelka Marcela Kykalová.
SKiPi nabízí v první řadě možnost vzdělávání v dobře připraveném prostředí Montessori školky a jeslí. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně, respektuje se jeho tempo a potřebám dětí jsou pečlivě uzpůsobené
i pomůcky. „Chceme dětem nabídnout kvalitu a propracovaný Montessori pedagogický systém, který si naši
pedagogové osvojili v Montessori ČR při diplomových akreditovaných kursech,“ upřesňuje Marcela Kykalová.
Budova slouží i jako centrum volnočasových aktivit a zájmových kroužků pro děti.

Stavby v ČR
Rodiče určitě ocení dětský funpark,
kde jsou jednotlivé atrakce navrženy
tak, aby děti nejen bavily, ale pomáhaly
jim i zároveň rozvíjet pohybový potenciál. Pro nejmenší je tu Baby Funpark,
bezpečné objevitelské a kreativní
prostředí, přizpůsobené dětem ve věku
do 3 let. Pro starší je k dispozici multifunkční dětská herna s komplexním
pohybovým a relaxačním zázemím,
včetně 10 m vysoké lezecké stěny, která se řadí mezi největší v orlickoústeckém regionu. Příjemné posezení nabízí

O

restaurace plná zeleně nebo kavárna
Michael café s výbornou kvalitní kávou
a širokou nabídkou dezertů i slaných
svačin.
Objekt je kombinací veřejného prostoru
a místa určeného pro předškolní děti.
Architektura interiéru tedy musela
na jedné straně respektovat přísné normy
a předpisy, a na straně druhé nabídnout
atraktivní prostředí pro každého z návštěvníků. Důležitým kritériem byla také
akustická pohoda interiéru, ve které
sehrál sádrokarton významnou roli.
Největším přínosem se staly akustické
podhledy ze speciálních děrovaných
sádrokartonových desek Knauf Cleaneo. Generálním dodavatelem stavby
byla firma TESTA, s.r.o., realizovala firma
B & V GIPS EU, s.r.o. Architektonický
návrh je od Ing. Arch. Martina Misíka
ze studia IMP architekti.

Děrování nemusí být
vždy jen pravidelné
V rámci optického členění a designového
zpracování jednotlivých částí komplexu
byly v konstrukcích podhledů použity tři
rozdílné typy akustických děrovaných
desek Knauf Cleaneo. „Pro objekt školky
jsme na přání investora vybrali do konstrukce podhledu desku Knauf Cleaneo s rozptýleným kulatým děrováním
12/20/35 R a podílem kulatého děrování
9,8 %,“ vysvětluje Radomír Zářecký
z realizační firmy. „V areálu restaurace,
a částečně i ve školce, se použily nové
sádrokartonové desky Knauf Cleaneo RE.“ V případě těchto desek zaujme
zcela nový design. Podíl nepravidelného
děrování je u těchto desek vyšší (13,6 %),
s nepravidelnými nestejně velkými
obdélníky. Vypadají nejen originálně, ale
jsou i nebývale akusticky pohltivé. Vedle
vzhledu přináší deska i zcela novou hranu
UFF, která umožňuje snadné tmelení,
rychlou montáž bez sesazovací pomůcky
a v kombinaci s tmelem Knauf Uniflott
i vyšší pevnost spár.
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snížit nasákavost a sjednotit přilnavost
povrchů. „Preciznost byla skutečně nutná, protože od května do konce července,
kdy realizační práce probíhaly, panovaly
nebývale teplé až horké dny. Podkladový
materiál měl vysokou teplotu a v případě,
že bychom jej 100% nepenetrovali, mohlo
by docházet k předčasnému a nesouměrnému vysychání omítky. Znamená
to, že by se nevytvářel potřebný homogenní a pevný film mezi oběma materiály.
Jednalo se především o povrchy z pórobetonu, který je velmi nasákavý. V jeho
případě jsme použili penetraci Knauf
Aufbrennsperre,“ vysvětloval Petr Matějíček. „U nesavého betonu jsme naopak
museli pro zvýšení přilnavosti omítky
použít Knauf Betokontakt“.
„Hlavním problémem této stavby bylo
vypořádat se s termíny, ale chtěl bych
v tomto kontextu vyzdvihnout perfektní spolupráci s generálním dodavatel,
firmou TESTA s.r.o., díky které se vše
nakonec s úspěchem podařilo,“ dodává
Petr Matějíček.
Cílem moderní architektury je naplno
využít potenciál současných materiálů
a sádrokarton je toho ukázkovým příkladem. Díky němu lze realizovat zajímavé
originální projekty jako je tento. P
Do prostoru sportovního centra byl
vybrán tradičnější typ děrované desky
Knauf Cleaneo s blokovým štěrbinovým
děrováním 12/25 B5 a širším způsobem
lemování okrajů. V konstrukcích suché
výstavby bylo použito kompletní systémové řešení Knauf včetně profilů a potřebného příslušenství. Z důvodu zlepšení
akustických parametrů byla u podhledů
sportovního centra použita zhuštěná
rozteč CD profilů na 30 cm.
V zázemí areálu i u recepce najdeme další
konstrukce ze sádrokartonu, tentokráte
se standardními deskami Knauf WHITE.
Ve vstupním prostoru upoutají pozornost
výškově odstupňované sádrokartonové
podhledy ve tvaru vlny. Zajímavý architektonický prvek doplňuje „zelená“ stěna
s živými rostlinami. Kombinace bílých pohledů a přírodního dřeva v celém areálu
pozitivně kontrastuje s barevnými prvky
interiéru a vytváří tak velmi příjemný dojem. Precizně provedené podhledy jsou
vhodně doplněny účinným osvětlením.
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Sádrové omítky pro
sjednocení a hladký
finální povrch interiéru
Základní stavba byla vytvořena montovaným betonovým skeletem, který byl
doplněn vyzdívkami, takže bylo nutné
sjednotit různé podklady do finální podoby sádrovými omítkami Knauf. Ty se
do moderní architektury dobře hodí nejen
svým dokonale hladkým povrchem, ale
zejména funkčností, protože díky svým
vlastnostem přispívají i k vytvoření příjemného klima v interiéru. „Pro realizaci
jsme použili sádrovou omítku MP 75,
protože ze zkušeností, které dlouhodobě
máme, se nám nejvíce osvědčila a moji
lidé s ní rádi pracují,“ vysvětloval v této
souvislosti Petr Matějíček z prováděcí
firmy 2M PARTS, s.r.o. Kvůli rozdílným
podkladům s odlišnými vlastnostmi bylo
zapotřebí všechny povrchy před aplikací
omítek velmi pečlivě penetrovat, s cílem

Foto Jaroslav Appeltauer

SKiPi
Místo stavby

Letohrad

Investor

Soukromý

Generální dodavatel

TESTA, s.r.o.

Projektant

Ing. Arch. Martin Misík, IMP architekti

Zpracovatel materiálů Knauf

B&V Gips, s.r.o., 2M PARTS, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Cleaneo, Cleaneo RE, WHITE, GREEN, MP 75,
Aufbrennsperre, Betokontakt

Délka stavby

11 měsíců
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Interiéry v novém designu
zaměřené na pohodlí klientů
Česká spořitelna modernizuje a upravuje svou pobočkovou síť po celé České republice. Nový design byl
navržen studiem K4 Architects & Engineers ve spolupráci s rakouskými architekty z architektonické kanceláře INNOCAD Architektur v roce 2016. Od té doby byl již tento jednotný styl aplikován při realizaci či
rekonstrukci několika poboček, například v Praze, Hradci Králové apod. Jedním z nejnovějších objektů je
i pobočka na Sofijském náměstí v Praze 4, otevřená v září letošního roku.

Nový design poboček
České spořitelny
Nový interiér příjemně překvapí již při vstupu do pobočky. Oproti dřívějším stísněným
místnostem se návštěvníkovi otevírá velký
prosvětlený prostor s pohodlnými sedačkami a půlkulatou recepcí uprostřed s živou
nasvětlenou zelenou stěnou. Interiér je navržený pro maximální pohodlí klientů, proto
byla pečlivě řešena i stránka akustického
komfortu celého prostoru.

14

Akustické děrované desky
Knauf Cleaneo chrání
soukromí klientů
Bankovní sektor má z pochopitelných
důvodů zcela specifické vlastnosti a požadavky na řešení interiéru svých poboček
nejen z hlediska bezpečnosti, podstatné je
i zajištění klientského komfortu. Jdeme-li
vyřizovat finanční záležitosti, předpokládáme relativní klid a soukromí. Zejména

při větším množství lidí se hladina zvuku
v místnosti zvyšuje a současný trend
rychloúdržbových tvrdých povrchů a otevřených prostor, většinou bez textilních
doplňků, jen nahrává vzniku nežádoucích
ozvěn. Pokud není dobře vyřešena akustika
místnosti, buď neslyšíme vlastního slova,
nebo naopak ztrácíme možnost soukromého jednání. Vyřešit to lze jednoduše,
například instalací podhledů z děrovaných
akustických sádrokartonových desek
Knauf Cleaneo. Přispívají k absorpci hluku,

zkrácení doby dozvuku a současně pomáhají snižovat hladinu hluku v místnosti.
V případě pobočky na Sofijském náměstí
se jednalo o plochu 390 m2 ve výšce 3
metrů. Realizaci podhledu Knauf D112
provedla firma PBK-Mont. s.r.o., a jak říká
zástupce firmy, pan Jiří Pirkner, akustické
děrované desky Knauf Cleaneo 8/18 R byly
zvoleny, vedle svých nesporných akustických kvalit, i pro svůj zajímavý design.
V podhledu jsou integrovaná liniová LED
světla, která doplňují přirozené světlo zvenčí. Nad zavěšeným stropem se nachází
vzduchotechnika a prakticky všechny sítě.
„Srovnávat stav před rekonstrukcí a nyní
v podstatě nelze, protože rozdíl je obrovský,
a to nejen prostorovým řešením interiéru,
ale i jak se tu všichni včetně klientů cítíme.
I nyní, když spolu mluvíme, slyšíte vše
perfektně a současně příjemně,“ říká v této
souvislosti Libor Kettner, který je za provoz
pobočky odpovědný. „Znám hodně našich
poboček, ale tato patří k nejmodernějším
a nejpovedenějším.“
Velkou výhodou akustických děrovaných desek Knauf s Cleaneo efektem je

i schopnost snižovat koncentraci škodlivých látek v interiéru. Obsažený Zeolith
dokáže rozložit látky typu formaldehyd,
benzol a různé zápachy na vodu a oxid
uhličitý. V podstatě čistí vzduch 24 hodin
denně, 365 dní v roce. Akustické děrované desky Knauf Cleaneo tak nejen zlepší
akustickou pohodu, ale navíc přispějí k vylepšení kvality vzduchu v každém interiéru.

Bezpečnost nelze
podcenit
Vnitřní prostor i zázemí pobočky je také postaveno systémem suché výstavby Knauf.
Příčky konstrukce W112 jsou dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami Knauf
White 12,5 mm, přičemž ze sortimentu
Knauf jsou i profily a tmely. „Používáme
celý systém, protože se nám to vyplatí.
Potřebujeme dodržet vysokou a stabilní
kvalitu, rychlost a nechceme se zabývat
zbytečnými reklamacemi,“ říká v této souvislosti Jiří Pirkner, jehož firma se podílela
na realizaci již celé řady moderních poboček České spořitelny. V konstrukcích suché
výstavby jsou také speciální protipožární

desky Knauf RED Piano, které pasivně
chrání elektrorozvaděče proti požáru.
V zázemí, v místnostech s předpokládanou
vyšší koncentrací vlhkosti jsou použity
impregnované desky Knauf GREEN. Oproti
standardním příčkám jsou tu ještě instalovány i bezpečnostní příčky s ochranou
proti vloupání nebo vniknutí nežádoucími
osobami. Společnost Knauf nabízí celou
škálu bezpečnostních konstrukcí, které plní
ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 nejen pro
bytovou výstavbu, ale hlavně pro stavby
s tzv. chráněným prostorem, jako jsou
pojišťovny, banky apod. V tomto případě
se jedná o Bezpečnostní příčku Knauf
W118 s deklarovanou bezpečnostní třídou
RC3, opláštěnou akustickou protipožární
impregnovanou sádrokartonovou deskou
Knauf Diamant (DFRHI2) se zvýšenou pevností jádra a tvrdostí povrchu.
Rekonstrukce pobočky České spořitelny
na Sofijském náměstí v Praze 4 byla hotova
za 4 týdny a od září letošního roku již plně
slouží klientům. P
Foto Ivan Sklenář

Rekonstrukce pobočky České spořitelny
Místo

Praha 4

Investor

Česká spořitelna a.s.

Projektant

K4 Architects & Engineers

Zpracovatel materiálů Knauf

PBK-Mont, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Desky Cleaneo, White, RED Piano, GREEN a Diamant

15

O

Stavby v ČR

Prostějovské království
míčových sportů
Moderní sportovní hala bude sloužit zejména mladým volejbalistům,
basketbalistům, tenistům a žákům prostějovských škol. Hala má klasifikaci extra, kterou mají v současnosti pouze tři haly v republice,
a splňuje všechny nejpřísnější podmínky, aby se zde mohl hrát volejbal nebo basketbal extraligové úrovně. Autorem architektonického
řešení stavby je Miroslav Pospíšil, projekt zpracoval atelier-r, s.r.o.,
Olomouc. Provoz byl zahájen za účasti ministra školství mládeže
a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátorky města Prostějova Aleny
Raškové.

Akustické desky Knauf Cleaneo
optimalizují šíření zvuku v interiéru
Speciálně navržený podhled ve vstupní
hale je vytvořen kombinací dvou typů
sádrokartonových desek – akustických děrovaných desek Knauf CLEANEO a desek
Knauf WHITE. Jejich střídáním se podařilo
navodit velmi reálný dojem kazetového 3D
stropu. V konstrukci podhledu převažují
designově zajímavé akustické děrované
desky Knauf CLEANEO. Strop byl nejprve
sestaven jako celek, a teprve poté v něm
byly prořezány drážky, které uvedený efekt
zvýraznily. Na první pohled jednoduchá záležitost však vyžadovala poměrně značnou
zručnost a zkušenost při montáži sádrokartonových konstrukcí. Akustické děrované
desky Knauf Cleaneo v tomto případě hrají
nejen estetickou roli, ale přispívají i k vylepšení prostorové akustiky poměrně otevřeného prostoru (cca 240 m2). Děrování desek
pohlcuje hluk vznikající v prostoru pod nimi
a snižuje emise hluku v interiéru. Akustické
desky byly použity také v administrativním
zázemí v prvním patře budovy. Do konferenční místnosti o rozloze 47 m2 byly
instalovány zavěšené ostrůvkové podhledy
z akustických děrovaných desek Knauf
CLEANEO. Nejen že jsou hezké na pohled
a zlepší akustiku prostoru pro pořádání jednání, prezentací nebo tiskových konferencí,
ale nezanedbatelný není ani jejich efekt
pro dlouhodobé vylepšení kvality vzduchu
v daném prostoru díky speciální příměsi
Zeolith.
Vermiplaster zvýšil požární odolnost
stropu
Protipožární omítka Knauf Vermiplaster
na bázi sádry je primárně určena pro
pasivní ochranu betonových, ocelových
a plechových konstrukcí v interiéru. Požární

odolnost se podle tloušťky nástřiku a typu
konstrukce pohybuje od 30 do 180 minut.
V Národním sportovním centru v Prostějově
byla touto protipožární omítkou opatřena
železobetonová konstrukce stropu vstupní
haly, kde bylo nutné dodržet předepsanou
požární odolnost 120 minut. Na finální
dokončení stropu byl použit již zmíněný
designový podhled ze sádrokartonových
desek Knauf WHITE a CLEANEO.
Kde ještě najdeme sádrokartonové
konstrukce?
V celém areálu bylo nutné vybudovat administrativní a sportovní zázemí, což znamenalo konstrukce příček, předstěn, podhledů
a opláštění šachet. Běžné příčky se, podle
slov jednatele INTERMONTU OLOMOUC,
s.r.o. pana Petra Vaclacha, konstruovaly
jako Knauf W112, v tomto případě s oboustranným dvojitým opláštěním deskami
Knauf WHITE. Celkem se na tyto příčky
spotřebovalo 1000 m2 sádrokartonových
desek. Nejen ve vstupní hale, ale také v administrativní části sportovního centra, rovněž v šatnách a v ostatních místnostech,
bylo zapotřebí instalovat standardní podhledy s osvětlením. Konstrukce podhledů
s jednoduchým opláštěním pokryly plochu
1500 m2. Výjimkou byly místnosti s vyšší
předpokládanou koncentrací vlhkosti, to
znamená veškeré sociální zařízení a sprchy
pro sportovce. Zde byly v konstrukcích
suché výstavby použity impregnované
desky Knauf GREEN. Z důvodu zajištění
odpovídající požární bezpečnosti lze nalézt
v konstrukcích šachtových stěn speciální
protipožární desky Knauf RED Piano. P
Foto Ivan Sklenář

Národní sportovní centrum Prostějov
Stavba vychází z jednoduchého kvádru, který je na jižní a západní straně „vybrán“, takže
ve výsledku obě tyto fasády vytváří jakýsi sešikmený „kšilt“, který kryje jihozápadní nároží
haly a chrání obě hlavní na celou výšku prosklené fasády a vstup do budovy před nepřízní
počasí. V prostorné prosvětlené hale, kde je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna
pro veřejnost, prostoru dominuje jí kombinace skla a minimalistické architektury a návštěvníky ihned zaujme nápaditým designem podhledu, sestaveným ze dvou typů sádrokartonových desek Knauf. Suchou výstavbu, pomocí které bylo vytvořeno zázemí sportovního
centra, zajišťovala olomoucká firma INTERMONT OLOMOUC, s.r.o.
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Provozovatel

Prostějov olympijský z.s.

Generální dodavatel

OHL ŽS, a. s.

Architektonické řešení

Miroslav Pospíšil

Zpracovatel projektu

atelier-r, s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf

INTERMONT OLOMOUC, s.r.o.

Dodavatel materiálů Knauf

MPL Trading, spol. s r.o.

Použité materiály Knauf

Knauf WHITE, GREEN, RED Piano, Cleaneo

Délka stavby

2016–2018
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Podpora NEKLIDu
na Klínovci
V poslední době lidé znovu objevují krásu Krušných hor. Za to, že
turistický ruch v poslední době významně vzrostl, vděčí nejen romantické přírodě, ale i velkým investicím do rozvoje infrastruktury.
Pod Klínovcem vyrostlo několik nových ubytovacích zařízení včetně
moderních bytových domů. Patří mezi ně i projekt společnosti Klínovec Real, s.r.o., která v malé obci Loučná pod Klínovcem postavila bytový dům s 24 apartmány. Generálním dodavatelem stavby je
společnost Metrostav, a. s., autorem projektu je kancelář Šonský
architects, s.r.o. z Liberce.
Aktivní pobyt zde můžete strávit celý rok.
V letní sezóně jsou k dispozici cyklo i pěší
trasy různých délek a náročností a Trail
Park Klínovec je považován za jeden
z nejlepších v Evropě. V letošním roce se
také podařilo realizovat dlouholetou snahu
o propojení lyžařského areálu Klínovec se
sousedním Božím darem – Neklidem, takže
přibyly další kilometry sjezdovek, vleků
a snowpark. Vznikl tím jeden z největších
a nejmodernějších skiareálů v České
republice.

Sádrokartony Knauf
nechybí v žádném patře
Výstavba horských apartmánů v Loučné
pod Klínovcem je v pořadí druhou etapou developerského projektu společnosti
Klínovec Real, která staví v těsné blízkosti
lyžařského střediska. Objekt poskytne
vysoký komfort bydlení a krásné výhledy
na okolní hory. Na betonovém monolitu s podzemními garážemi je základní
železobetonový skelet s prefabrikovaným
stropním systémem a vyzdívkami a se
zateplenou fasádou. Interiéry jednotlivých bytových poschodí jsou realizovány
systémem suché výstavby Knauf. V prvním
a druhém podlaží najdeme na chodbách
a v předsíních hlavně snížené stropy
v klasické sádrokartonové konstrukci
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podhledu Knauf D112, opláštěné sádrokartonem Knauf WHITE a v koupelnách jsou
v konstrukcích předstěn i podhledů použity
impregnované sádrokartonové desky Knauf
GREEN. Ve třetím patře je ale situace jiná,
protože se nad podhledem již nachází krov
a samotná konstrukce střechy. Tady jsou,
především z důvodu předepsané požární
odolnosti (45 min.), v konstrukcích použity
sádrokartonové protipožární desky Knauf
RED Piano. Najdeme je i na společných
chodbách, kde kryjí v sádrokartonových
konstrukcích rozvody vody a elektřiny. Ze
stejného důvodu byly na tomto nejvyšším
podlaží v podhledech použity speciální
sádrokartonové desky Knauf RED GREEN,
a to s dvojitým opláštěním (2 x 12,5 mm).
Bylo tím dosaženo nejen předepsané
požární odolnosti (45 min.), ale navíc jsou
tyto desky i impregnované, takže odolávají
zatížení vlhkostí. Největší plocha sádrokartonových podhledů je ve třetím (nejvyšším)
patře, cca 525 m2, v nižších podlažích je
plocha zhruba poloviční.

Sádrové omítky podtrhly
moderní design interiéru
U novostavby apartmánů v Loučné pod Klínovcem byl požadavek ze strany investora
na konečnou úpravu povrchů v interiérech
aplikace sádrové omítky nejen na stěny,

ale také na všechny stropy. Hotové stěny
jsou perfektně hladké, na povrchu příjemné na dotyk a sjednocením finální úpravy
všech povrchů se dosáhlo perfektní optické harmonie. Strojně stříkané omítky prováděla firma Sádrové omítky, s.r.o., Vasyla
Kryčfalušije, která sádrové omítky Knauf
používá již řadu let. Na vyzdívané stěny se
použily omítky Knauf MP 75. „Před vlastní
aplikací jsme provedli penetrační nátěr, aby
omítka perfektně přilnula a držela,“ uvádí
Vasyl Kryčfalušij a dodává, že na základě
zkušeností využívá celý systém Knauf.
Příklady z praxe totiž ukazují, jak je důležité
používat systémová řešení od jednoho
výrobce materiálů. Jen tak je jistota, že
budou plně funkční.

Bytový dům s apartmány v Loučné pod
Klínovcem nabízí ubytování v bezprostřední blízkosti areálu, které je možné využít
celoročně. Je zde i možnost investovat
do rekreační nemovitosti s minimální zátěží
z pohledu údržby. Apartmány jsou řešeny
moderně, což je patrné nejen na rozvržení prostoru, ale zejména na použitých
kvalitních stavebních materiálech. Na každém patře je 6 jednotek typu 2+kk a dvě
garsonky s příslušenstvím. Krytá parkovací
místa v objektu i další prostor k parkování
v bezprostřední blízkosti budovy přispívají
k pohodlí návštěvníků. P
Foto Ivan Sklenář

Bytový dům Loučná pod Klínovcem
Investor

Klínovec Real, s.r.o.

Generální dodavatel

Metrostav, a.s.

Projektant

Šonský architects, s.r.o

Zpracovatel materiálů Knauf

Sádrové omítky, s.r.o.

Použité materiály Knauf

MP 75, White, RED GREEN, RED Piano a GREEN

Délka stavby

5/2017–11/2018
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Nový interiér měšťanského
domu v KNAUF provedení
Architekturu Prahy obdivují turisté z celého světa. My, co tu žijeme, vnímáme vše kolem sebe jako samozřejmé, ale někdy stojí za to se zastavit a podívat se kolem novýma očima. Zajímavým studijním materiálem jsou například měšťanské domy z konce
19. a začátku 20. století, postavené v novorenesančním stylu. Inspirací pro tento sloh
byla českým architektům a stavitelům renesance, která se tehdy uplatňovala hlavně
při stavbách velkých veřejných budov. Z tohoto období je i bytový dům v Jugoslávské
ulici na pražských Vinohradech, jehož rekonstrukce byla nedávno dokončena. Autorem architektonického návrhu je studio AHK Architekti.

v záklopu pouze jedna deska Knauf RED
Piano, avšak silnější (15 mm).

Jedná se vlastně o komplex dvou bytových domů, jeden
v Jugoslávské, druhý ve Vocelově ulici, propojený společným dvorem. Investičním záměrem nového majitele
byla kompletní přestavba celého interiéru včetně nových
dispozic bytů, přípravy přízemí objektu Jugoslávská pro
komerční využití, vybudování podzemních garáží a výstavba dvou nových pater v domě ve Vocelově ulici.
Na tváři nových bytů se výrazně
podílely konstrukce Knauf
Uvnitř obou objektů zůstaly z původní konstrukce jen
obvodové zdi. Vše ostatní bylo zcela zásadním způsobem nově upraveno, takže celý interiér vznikal prakticky
od začátku. Zatímco stěny mezi byty a chodbou jsou
vyzdívané, dispozice uvnitř bytů jsou řešeny suchou
výstavbou Knauf. Příčky tvoří sádrokartonové konstrukce Knauf W112 s dvojitým opláštěním deskou Knauf
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WHITE 12,5 mm a vloženou minerální vatou Knauf
Insulation, aby skladba splnila podmínky akustického
komfortu požadované investorem. Ze sádrokartonových
desek Knauf WHITE jsou řešeny i všechny podhledy
a předstěny v objektech. V koupelnách se použily
impregnované desky Knauf GREEN vhodné do vlhkého
prostředí.
Z důvodu změny využití prvního a druhého nadzemního podlaží v objektu Jugoslávská došlo k demontáži
a nahrazení již nevyhovujících dřevěných stropů novými
ocelobetonovými stropy, které byly z v rámci požadované požární ochrany obloženy speciálními protipožárními deskami Knauf RED Piano. Podobně se budovalo
i schodiště vedoucí ze spodních do horních dvou
podlaží. Zatímco v horních bytech je požární podhled
řešen dvojitým opláštěním RED Piano (2 x 12,5 mm),
na chodbách a pod železobetonovými schody stačila

opláštění speciálními deskami Knauf RED
Piano a v konstrukci podhledu se uplatnily
sádrokartonové desky Knauf WHITE.

Protipožární omítka Knauf Vermiplaster
pro ochranu železobetonových stropů
Z hlediska pasivní protipožární ochrany se
na stavbě uplatnila také sádrová protipožární omítka Knauf Vermiplaster, která chrání
železobetonový strop v místě nově budovaných komerčních prostor domu Jugoslávská. Aplikovaná byla strojně v tloušťce
na požadovanou požární odolnost 120
minut. Obrázky ukazují, že byla aplikovaná
na ocelové nosníky i konstrukční plechy
stropu. Dnes již není vidět, je ukryta pod pohledovým stropem ze sádrokartonových desek. Díky použití této omítky již nebylo nutné

Suchá podlaha F146 je ideální pro
rychlou rekonstrukci či novostavbu
Ve všech podlažích a bytech bylo nutné
rekonstruovat podlahu. Volba padla na suchou podlahu ze sádrokartonových desek
Knauf, neboť investor nechtěl zatěžovat
konstrukci mokrými procesy. Původní strop
byl tvořen trámovím s dřevěnými nosníky
20 x 25 cm, na kterých byl dřevěný záklop,
zásyp škvárou, dřevěný polštář a finální nášlapnou vrstvou byly parkety. Celá
skladba se musela demontovat. Trámy se
obnažily a opatřily nástřikem proti houbám

Rekonstrukce BD Praha
Místo stavby

Praha 2, ulice Jugoslávská a Vocelova

Investor

soukromá osoba

Generální dodavatel

ABP HOLDING, a. s

Projektant

AHK Architekti

Použité materiály Knauf

Knauf RED Piano, WHITE, GREEN, Tekutá
hydroizolace, Knauf Exterier 2K, Fugenbunt, suchá
podlaha Knauf F 146, Knauf Vermiplaster

Délka stavby

14 měsíců

a plísním. Aby se staticky zpevnily, opatřily
se dřevěnými příložkami z obou stran
(fošny se vkládaly do vysekaných „kapes“
v nosných stěnách). Následně se na dřevěný záklop, který se vrátil zpět, aplikovala
netkaná geotextilie a vyrovnávací podsyp,
do kterého byl umístěn rozvod topné soustavy pro radiátory. Po vytvoření perfektní
roviny se položila nejprve tepelná izolace
(EPS 150) a na ni, z důvodu kročejové
izolace, dvoucentimetrová vrstva hobry.
Na takto připravený podklad se již instalovala suchá podlaha Knauf F146. Celkem
se použilo zhruba 2000 m2 těchto podlahových desek.
Materiály Knauf najdeme také v koupelnách, a to nejen v již zmíněných konstrukcích příček a podhledů. Bylo nutné
aplikovat hydroizolaci včetně pásků a soklu
do výše 10 cm. Na spárování obkladů
a dlažeb byla použita spárovací hmota
Knauf Fugenbunt. Nové balkony objektu
Jugoslávská byly ošetřeny proti působení
vnějších vlivů a vlhkosti Hydroizolací Knauf
Exteriér 2K.
Přes náročnou logistiku se podařilo dům
zrekonstruovat ve slušném čase 14 měsíců
a hotové byty jsou již připraveny pro nové
nájemníky. P
Foto Ivan Sklenář
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Akustické desky Knauf Cleaneo zajišťují
akustickou pohodu ve školní jídelně
Cílem rekonstrukce Základní školy Fándlyho bylo vytvořit vhodné prostředí pro
všechny studenty školy tak, aby se mohli plně soustředit na studium a cítili se dobře.
Což je pro výchovu dětí velmi důležité. Velká pozornost byla věnována akustické pohodě v objektu. Tato problematika se řešila za pomoci materiálů Knauf, které se zde
uplatnily při rekonstrukci školní jídelny.

Design děrovaných desek lze doplnit a zvýraznit zajímavými detaily, originálním osvětlením
nebo kontrastním nátěrem.

Základní škola Fándlyho se nachází v Pezinku, konkrétně v jihovýchodní části města. Školu tvoří budova školy, školního klubu, školní jídelny a tělocvičny. Objekt je obklopený zelení prostorného školního parku. V areálu školy se nachází
zrekonstruované basketbalové hřiště, které lze využít rovněž na házenou, volejbal, dále je možné využívat softballové
hřiště, doskočiště s rozběhovou dráhou, běžeckou dráhu na 60 metrů, pískoviště, a v neposlední řadě různé prolézačky a v podstatě celý školní pozemek. V části pozemku školy je vybudována moderní „Judo“ hala a v blízkosti školy se
nachází krytá plovárna.

Děrované desky Cleaneo pohlcují hluk a čistí vzduch
V průběhu roku 2018 probíhala rekonstrukce školní jídelny. Právě zde se řešila složitá otázka, jak dosáhnout požadovaného akustického komfortu. Bylo zřejmé, že na zabezpečení akustické pohody v tak exponovaném prostoru,
jakým je školní jídelna, zvláště pokud je využívána při nejrůznějších akcích studentů, nebo také při četných školních
shromážděních, je potřeba navrhnout vše s rozmyslem. Stěžejním prvkem se staly akustické podhledy konstruované
z děrovaných desek Knauf Cleaneo. Maximální pohltivost podhledů v konstrukci D127 výrazně snižuje dobu dozvuku

22

(ozvěny), ale rovněž zlepšuje srozumitelnost řeči. Díky tomu je školní jídelna akusticky perfektně připravena. Vedlejší, a ne zcela bezvýznamnou vlastností akustických desek Knauf
Cleaneo, je funkce čištění vzduchu v interiéru od škodlivých látek. O jejich rozklad se totiž
postará obsažený Zeolith, který odstraní zápachy a některé škodlivé látky i ve chvíli, kdy
budou zavřená okna. P
Filip Jurkovič, foto: Pavol Novák

ZŠ Fándlyho
Místo stavby

Pezinok

Realizace

LOGATEC, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Akustické desky Knauf Cleaneo
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Produkty Knauf

Když police vypadají jako
dřevo a nejsou dřevěné
V minulém čísle magazínu Knaufstyl 02-03/2018 jsme představili neobvyklou stavbu, ve které sehrály rozhodující roli speciální sádrokartonové desky Knauf Diamant. Byla to vinotéka Martina Šikoly,
partnera Knauf a majitele Stavebnin Turnov, s.r.o. Článek sklidil velký
ohlas, a proto jsme se rozhodli k němu vrátit a podrobněji představit
realizaci tohoto originálního interieru.

ale naopak zůstane v pórech, které zvýrazní. To se opakuje 2x až 3x podle toho, jak
tmavou finální barvu „dřeva“ chcete. Nakonec se černou lazurovou barvou a houbičkou na nádobí vytvořil finální patinovaný
povrch, který vypadá opticky jako zastaralé
masivní dřevo.
Vše je z Diamantu, stoly, lavice i bar
Výroba stolů a následně i lavic byla
velmi podobná. Patina na jejich povrchu
se vytvořila pomocí vrtačky a ocelového kartáče. Na připravenou podnož
budoucího stolu se položila první deska z Diamantu, pomocí UD profilů se

Vnitřní vybavení vinotéky, to znamená
police na víno, stoly, barový pult, lavice
a světelná rampa byly vyrobeny ze sádrokartonu. Na první pohled vše vypadá jako
z pravého masivního dřeva. Každého pravděpodobně napadne otázka, proč investor
nepoužil originální masivní dřevo a zvolit
sádrokarton? První důvod byl poměrně
jednoduchý. Cenová nabídka z klasického
materiálu byla reálně trojnásobná a dvojnásobná z pohledu času. Dalším důvodem
byly vynikající, dá se říci až „vybroušené“
vlastnosti sádrokartonové desky Knauf,
výstižně nazvané Diamant po nejtvrdším
drahém kameni na světě. Mezi výrazné
přednosti této desky patří právě tvrdost,
zvýšená pevnost a odolnost vůči vlhkosti
či požáru. Navíc má vynikající akustické
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vlastnosti, takže její použití v suché výstavbě je velmi široké.
Jak na to? Co je třeba udělat, aby
vznikla vinotéka
Za pomocí CD a UD profilů Knauf se
nejprve vytvořila stabilní nosná konstrukce
spodních polic, která se zaklopila sádrokartonovými deskami Knauf Diamant
12,5 mm. Zatímco na svislých stěnách byla
v záklopu použita jedna deska, na vodorovné plochy se z důvodu pevnosti aplikovaly
desky dvě. Šířka jedné koje je 60 cm.
Ve chvíli, kdy byly hotové spodní i horní
svislé a vodorovné části polic, přistoupilo
se k vytváření oblouků pomocí proužků
ze sádrokartonu zhruba širokých 10 až
15 cm. Proužky se následně ořezaly nožem

olemovala, vmontovaly se CD profily
a vše se prošroubovalo. Mezi profily se
vložila minerální izolace Knauf Insulation
a konstrukce se zaklopila dvěma deskami Knauf Diamant, které dodaly stolu
potřebnou pevnost, stabilitu a tuhost.
Minerální izolace zase přispěla k akustickému efektu masivního kusu dřeva. Kolem
se vytvořená deska stolu ještě olemovala
sádrokartonovými páskami. Na povrch se
jen navíc aplikovala akrylátová disperze,
která je po vyschnutí odolnější a deska
stolu pak snáze snese i horší zacházení včetně „rozlitého“ vína. Výroba stolu
zabrala zhruba 6 hodin práce plus čas

potřebný na schnutí a vytvrdnutí omítek
a lazurové barvy.
Srovnatelný byl postup při výrobě odkládacího stolu u skladování vína, barového
pultu a světelné rampy, která vypadá jako
8 metrů dlouhý masivní dřevěný trám. „Jakmile jsem měl představu, jak to všechno
bude vypadat, dokázal jsem si bez problémů navrhnout popisovanou konstrukci a záleželo jen na kreativitě při vytváření povrchu
ploch,“ říká Martin Šikola, jehož originální
nápad se stal velkou inspirací. P
Ivan Sklenář
Foto autor a Martin Šikola

do finálního tvaru. Dalším rokem bylo
vytvoření iluze oříznutého „kusu dřeva“
na hranách desek. Na to stačil standardní
sádrokartonářský nůž a kreativní přístup.
Ořezáváním pochopitelně vznikly v některých místech prořezy, které bylo nutné
přetmelit tmelem Knauf Uniflott, aby tak
vznikla celistvá konstrukce.
Jakmile byl tvar polic a kójí hotov, zbývalo
„udělat“ ze sádrokartonu dřevo. Fládrovacím kartáčem se na povrchu všech ploch
po nanesení omítky ručně vytvořila struktura dřeva. Pomocí špuntů od vína se „vymodelovaly suky“ a plastovým kartáčem
praskliny. Po zaschnutí (3 dny) a přebroušení, se nanesla fasádní lazurová barva,
která se po chvíli stáhla spárovací stěrkou.
Z hladkých ploch tak barva prakticky zmizí,
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Knauf partneři

MARTIN HAMADA:
nové přístupy, stejné hodnoty
Společnost KODRLA sídlí ve Zlínském kraji, konkrétně ji najdeme v Huštěnovicích
u Uherského Hradiště. Patří do evropské sítě stavebnin BigMat, je partnerem Knauf
a rodinnou firmou s ročním obratem kolem 120 milionů korun. Tolik stručná fakta.
Při našem setkání s Martinem Hamadou, vnukem zakladatele společnosti a zároveň
ředitelem, jsme si přijeli povídat nejen o firmě, ale především o zajímavém nápadu,
na kterém se firma Knauf významným způsobem podílí.
hledali v životním stylu a využití volného času v modulu po celý rok, ať už jde
o pouhé místo, kde může unavený dobrodruh složit hlavu a odpočinout si, když
ho zastihne na túře déšť, nebo jarmarkový
stánek vonící svařeným vínem v období
adventu. První prototyp byl veřejnosti
představen v letošním roce, vývoj trval
bezmála dva roky. Moduly lze spojovat,
takže mohou vznikat prostorově velmi
zajímavé kompozice. V současné době nabízíme modulovou řadu KOHAus ONE, což
je uzavřený modul, který je možno využívat
celý rok. Na něj navazuje modulová řada
KOHAus OPEN, která je naopak otevřená,
a je určena pro letní období. Oba moduly
mají stejný půdorys a designově k sobě
na první pohled patří.

Kdy vznikla společnost KODRLA a jak si našla své
místo na trhu?
Firmu se specializací na realizaci fasád založil v roce
1996 Štěpán Kodrla. S rostoucí poptávkou po stavebním
materiálu byl zaznamenán nárůst stavebních zakázek
a v roce 1998 byla založena společnost s ručením omezeným. V současnosti firma nabízí kompletní stavební
materiál, který neustále rozšiřuje. Mimo prodej stavebního matriálu nabízíme služby v oblasti realizace staveb,
kamionové dopravy, půjčovny lešení a nářadí. Tyto služby jsou nabízeny prostřednictvím jednotlivých středisek
společnosti KODRLA.

kteří jsou významnými odběrateli. Snažíme se, aby s námi
byli od začátku stavby až po její dokončení, kdy si u nás
koupí jako poslední věc například zahradní gril.

Na jaké zákazníky se orientujete?
Prodejem a komplexním poradenstvím při výběru stavebního materiálu vhodného pro realizaci stavby či rekonstrukci to jednoznačně začíná. Jako stavebniny rodinného
typu se snažíme konkurovat především osobitým přístupem k zákazníkům a novými službami. Cílíme především
na řemeslníky, stavební firmy a stavitele rodinných domů,

Proč jste vstoupili do BigMatu a kdy jste se stali
partnery Knauf?
BigMat funguje jako prodejní družstvo, přičemž jeho členy jsou nezávislé stavebniny, které se spojily za účelem
zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím spojených nákupů. Do BigMatu jsme vstoupili v roce 2014.
Bylo nám zřejmé, jakou výhodu mají síťoví hráči. BigMat
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Jak hodnotíte současný vývoj na trhu stavebních
hmot?
Technologický pokrok ve vývoji nových stavebních hmot
je obrovský a výrobci každoročně uvádějí na trh inovativní materiály s vyšší přidanou hodnotou. Požadavky
zákazníků reflektují trendy dnešní doby, kvalitní stavební
materiál, profesionální přístup a operativní logistika je
mnohdy důležitější než cena.

se nám jevil jako ideální alternativa, protože
nám ponechal určitou nezávislost ve srovnání s jinými firmami, které zcela pohltily
velké řetězce. Toto spojení nám přineslo
nejen nárůst tržeb, ale i novou spolupráci
se společností Knauf, a to nejen po stránce
obchodní, ale současně nám Knauf pomohl
s realizací myšlenky a vývojem modulového
systému KOHAus. Čili spolupráce s Knauf
byla jasná volba.
KOHAUS – zní to zajímavě, o co se
vlastně jedná?
KOHAus je systém modulární stavby, který
je jednoduše přemístitelný a snadno
upravitelný. Primárně není určen k bydlení, ale k trávení volného času. Modul
můžete proměnit v rekreační objekt, letní
kuchyň, saunu, studovnu, dílnu, hernu,
apod. V podstatě cokoliv si vymyslíte pro

možnost trávení svého volného času na zahradě, v přírodě, u vody.
Jak s tímto nápadem souvisí Knauf?
Modulární systém KOHAus je postaven
z velké části právě z materiálů Knauf.
Základ tvoří ocelový rám, který slouží jako
nosná konstrukce pro stavbu obvodových
stěn, střechy a podlahy. Obvodové stěny
jsou z exteriéru opláštěné deskami Knauf
Aquapanel Outdoor a z interiéru sádrokartonovými deskami Knauf Diamant.
Na podhledy jsme použili standardní desku
Knauf White. V konstrukci obvodových stěn
je tepelná izolace Knauf Insulation.

Bude možné si vybrat design interiéru
i exteriéru?
Individualizace je možná, ale pouze v rámci
interiéru a exteriéru, konstrukční rozměry
jsou neměnné. Mimo modularitu v rámci
umístnění modulu klademe důraz na variabilitu interiéru prostřednictvím KOHAWall,
jakožto i na individuální vybavení interiéru
a finální úpravu exteriéru. KOHAus je možno pořídit i bez finálních úprav a užít si roli
“kutila”. Modulární stěna KOHAWall je tvořena panelovými segmenty s vyřezanými
otvory sloužícími k uchycení jednotlivých
dílů poliček. KOHAWall se stává unikátním
systémem díky možnosti operativně měnit
prostor podle vlastních potřeb.
Děkuji za rozhovor.

Kdy se tento nevšední nápad zrodil a jak
k tomu vlastně došlo?
Koncept KOHAus spojuje všechny naše
myšlenky v jednu hmotu. Inspiraci jsme

P
Ivan Sklenář
Foto archiv Stavebnin
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Vy se ptáte,
my odpovídáme – FAQ
laboratorní neprůzvučnost vyšší než 54 dB při použití
desek RED GREEN nebo vyšší než 62 dB při použití desek
Diamant. Jestliže příčka sousedí s hlučnou halou, pak je
vhodné zvolit příčku dle požadavků norem na vzduchovou
neprůzvučnost. V tomto případě by se jednalo o příčku typu
W115, opět s profily CW 75 a opláštěním 2x12,5 mm RED
Piano nebo Diamant z každé strany. V tomto případě je
vzduchová laboratorní neprůzvučnost při použití desek RED
Piano cca 69 dB, při použití desek Diamant je laboratorní
vzduchová neprůzvučnost cca 71 dB. Případné uchycování
umyvadel, WC apod. mívají daní výrobci řešeno ve svých
podkladech nebo stanovují podmínky, za jakých je možné
tyto předměty zavěšovat do sádrokartonových konstrukcí.

Dobrý den, potřebovali bychom poradit s výběrem
patřičné příčky. Jde o půdní vestavbu, kde musíme
dodržet tloušťku tepelné izolace 14 cm a současně
budeme na příčky věšet zařizovací předměty (toaletu,
umyvadla, atd.). Jedna z těchto příček sousedí s velmi
hlučnou halou, takže budeme potřebovat příčku s co
nejlepší vzduchovou neprůzvučností (zároveň musí mít
také tepelnou izolaci 14 cm).
Dle Vašeho popisu bych asi doporučila příčku typu W116,
která je instalační. Opláštění bych volila alespoň 2x12,5 mm
z každé strany a ideálně Knauf RED GREEN nebo Diamant,
profily bych volila CW 75. Tato příčka pak má vzduchovou

Pro zakázku bych potřeboval poradit s výběrem děrovaných akustických desek. Jedná se o učebnu jazyků
na základní škole, kde je potřeba dobrá doba dozvuku. Učebna by byla pro 1 učitele a cca 18 žáků. Stěny
jsou zděné s omítkou, na podlaze je betonový potěr
a na něm linoleum. Okna jsou bez závěsů a bez žaluzií.
Učebna je vybavena standardním školním nábytkem.
Učebna je rozměru 6,3 x 5,8 m a výškou 3,3 m. Jaký typ
děrování byste doporučili?
Pro učebnu jazyků, tak jak je zadána, doporučujeme děrované akustické desky Knauf CLEANEO s děrováním 10/23
R s celkovou výškou svěšení 200 mm a minerální izolací
o tl. min. 20 mm. V tomto případě stačí plocha děrovaných
desek na podhledu, není nutné montovat např. předsazené
stěny s deskami Knauf CLEANEO. P
???

Tip NA PROSTOROVOU AKUSTIKU
Použijte perfektní plánovací pomůcku v podobě Kalkulátoru
prostorové akustiky Knauf.
Pomocí tohoto užitečného online nástroje snadno vypočítáte
dobu dozvuku a naplánujete to nejlepší akustické řešení pro
danou místnost.
NOVINKA od ledna 2019 na www.knauf.cz
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Odborné semináře a školení Knauf pro rok 2019
Na rok 2019 pro vás společnost Knauf připravila odborné semináře a školení, které
jsou zaměřeny na Systémy suché výstavby – základní školení, tmely a sádrové
omítky, suché podlahy, lepení a spárování. Cílem je seznámit účastníky s materiály Knauf a jejich použitím. Účastník získá
po absolvování Knauf osvědčení o proškolení. Podrobné informace a on-line
přihlášky naleznete na www.knauf.cz/
seminare-a-skoleni. P

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PRO ROK 2019:
PRAHA Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
Systémy suché výstavby – základní školení

29. 01. 2019

Systémy suché výstavby – základní školení

12. 02. 2019

Tmely, sádrové omítky

26. 02. 2019

Suché podlahy

14. 03. 2019

Lepení a spárování

19. 02. 2019

BRNO Areál Stavtrans, Modřická 56, Moravany u Brna
Systémy suché výstavby – základní školení

20. 02. 2019

Tmely, sádrové omítky

12. 02. 2019

Suché podlahy

19. 03. 2019

Knauf ZESILTE TICHO! na akci Řemeslo/Skill 2018
Rekordních 68 soutěžících z více než 20 škol
z České republiky, Slovenska a Maďarska se
letos zúčastnilo již 8. ročníku soutěže učňů
v řemeslných dovednostech stavebních
profesí: zedník, obkladač, instalatér, montér
suchých staveb a truhlář. Dějištěm soutěžního
klání bylo ve dnech 18. – 20. září 2018 i tentokrát náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém
Mýtě. Na akci se každoročně prezentují zástupci významných firem v oboru stavebnictví
a návštěvníci se tak mohli na místě poradit
s odborníky ze širokého spektra výrobců stavebních materiálů nebo stavebních profesí.
Ve stánku Knauf se mohli, vedle standardního sortimentu materiálů Knauf, i podrobně
seznámit s možnostmi využití akustických
sádrokartonových desek Knauf, prezentovaných v rámci kampaně Zesilte ticho! P
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Školní křídy? Jedině ze sádry Knauf!
Jsou různé věci, které nás provází celým životem a mezi ně patří psací potřeby. Asi
každý zná značku KOH-I-NOOR. Minimálně si každý vzpomene na dětské pastelky, se
kterými jsme nakreslili první obrázky. Ve škole se přidaly různé tužky, pravítka, gumy
a samozřejmě křída, se kterou se psalo na tabuli a také dobře malovalo na chodník.
I dnes, ve věku mailů a SMS, se podepisujeme perem nebo propiskou, používáme
tužku, zvýrazňovače apod. U některých profesí najdeme stále i tu křídu, která by
bez speciální sádry Knauf nemohla, tak jak ji známe, v podstatě existovat. Je velká
pravděpodobnost, že naše děti si také začnou malovat na chodník křídou … a „příběh
sádry“ bude tak pokračovat dál.

Více než dvě století značky
KOH-I-NOOR
Značku KOH-I-NOOR založil již roku 1790 Josef Hardtmuth ve Vídni, odkud se výroba grafitových jader
přemístila roku 1848 do Českých Budějovic. Odtud se
tužky KOH-I-NOOR exportovaly do celého světa. Jejich
úspěch byl podložen oceněními, která nasbíraly na mnoha světových výstavách, například roku 1855 v New Yorku, 1856, 1900 a 1925 v Paříži, 1862 v Londýně a 1905
v Miláně. Růst firmy byl historicky přerušen druhou
světovou válkou a po jejím skončení byla firma znárodněna. Národní podnik se stal v roce 1992 akciovou
společností a po privatizaci přešla firma do soukromých
rukou. Od roku 2000 je majitelem společnosti podnikatel Vlastislav Bříza. Dnes patří KOH-I-NOOR mezi 5
top producentů dětského, kancelářského a uměleckého
sortimentu na světě. Pro představu, KOH-I-NOOR vyrábí
více než 3500 položek, vyváží do 80 zemí světa a stěžejní produkci tvoří pastelky a grafitové tužky (celkem 70 %
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objemu). Pobočky má v Polsku, Rumunsku, Bulharsku,
Itálii, Německu a také na Slovensku. V dalších zemích
má firma zastoupení. V Rusku je KOH-I-NOOR jedničkou
na trhu, v USA patří na špičku v uměleckém sortimentu.
V Evropě si udržuje pozici dominantního hráče. „Prostřednictvím dětského sortimentu vychováváme v lidech
vztah ke značce od útlého věku až po stáří. Chceme být
partnerem pro konkrétního člověka, pomáhat mu rozvíjet
jeho představivost, tvořivost a být součástí jeho zábavy,“
říká v této souvislosti Lukáš Dušek, manažer marketingu
KOH-I-NOOR.

Nadýchané křídy se bez speciální
sádry Knauf neobejdou
Školní křídy KOH-I-NOOR jsou populární pro své jedinečné psací vlastnosti, které baví žáky ve školách stejně
jako děti malující na chodníky. Taková křída musí mít
totiž správný skluz, neměla by sjíždět po tabuli, musí být
křehká tak akorát a samozřejmě musí dobře psát. „Naše

nadýchaná křída má tah, který je víc pod
kontrolou ruky, a to je největší přednost,“
vysvětluje Karel Bednařík, výrobní ředitel společnosti KOH-I-NOOR. Při výrobě
hodně záleží na základní surovině a tou je
speciální sádra, kterou už mnoho let firmě
KOH-I-NOOR dodává společnost Knauf.
Sádra musí mít perfektní bělost, čistotu
a správný bod tuhnutí. Výroba probíhá tradiční metodou a je z pochopitelných důvodů obestřena přísně střeženým tajemstvím.
Na rozdíl od jiných výrobců kříd, které však
nepíší tak dobře jako „nadýchané“ křídy
z KOH-I-NOOR, se křídy nelisují, ale řežou
z odlitých bloků. Úspěch výroby spočívá
ve správném namíchání kvalitní suroviny
a načasování všech technologických kroků.
V závodě Městec Králové vyrábějí křídy bílé
a přidáním barevných pigmentů i barevné.
Vyváží se úspěšně do celého světa.
Přes všechny moderní technologie zůstáváme některým věcem věrní. Stejně jako
si nedovedeme představit život bez tužky,
děti budou vždy rády psát na školní tabule
křídou, protože tato tradice má své kouzlo.
Díky tomu se budou i nadále vyrábět kvalitní křídy KOH-I-NOOR a Knauf dodávat
vysoce kvalitní produkt sádry. P
Ivan Sklenář, foto archiv KOH-I-NOOR
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MAXIMUM
POHODY A KLIDU
V NOVÉM ROCE!

Děkujeme všem obchodním partnerům za vynikající spolupráci
v roce 2018 a přejeme klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vkročení do roku 2019.

