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Vážení a milí čtenáři úvodníků,
v loňském roce dosáhl obrat skupiny Knauf celosvětově poprvé více než 7 miliard EUR.
Je potěšující, že tržby vzrostly ve všech regionech a divizích – od sádrokartonových systémů, izolačních materiálů až po průmysl
a stropní systémy. Byl to úspěšný rok a první měsíce tohoto roku ukazují na dobrý start i letošní stavební sezóny. Významné změny
nás také čekají v oblasti digitalizace. Dnešní doba je prostě rychlejší díky novým možnostem a technologiím. Stále však platí, že pro
naši společnost je nejdůležitější spokojený zákazník a kvalita našich produktů a servisu.
V tomto čísle vám představujeme i několik novinek. Jsou to desky Knauf Cleaneo Single Smart, absorbér hluku na stěny a stropy.
Vyzkoušejte také Kalkulátor prostorové akustiky, nový program, který umožňuje orientačně navrhnout dobu dozvuku v dané místnosti.
Protipožární omítka Knauf Vermiplaster rozšiřuje působnost na ochranu CFRP lamel a dutinových předepjatých panelů, což je i jedna
z úprav aktualizované verze Požárního katalogu Knauf 04/2019.
Věřte, že se nadále budeme snažit být tím správným dodavatelem při stavbě nebo rekonstrukci vašeho projektu.
Přeji vám příjemné léto
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SÁDROKARTON MÁ
MNOHO ŽIVOTŮ
– JEDEN Z NICH JE
AKUSTICKÝ
Je tak trochu paradox, že materiál, který začínal svoji kariéru se špatnou
akustickou pověstí, se stal v oblasti akustiky snad nejuniverzálnějším
řešením. Nabízí nejen vynikající zvukovou izolaci, ale také akustickou
pohltivost. Jeho možnosti jsou dány nejen variabilitou samotných desek
a jejich kombinací, ale i celkovou skladbou konstrukce.

Mezibytová příčka W115 se střední deskou
a opláštěním Knauf Diamant

ÚČINEK TICHA PODPOŘÍ VHODNĚ ZVOLENÁ
SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE
Vývoj sádrokartonových desek v posledních několika letech natolik pokročil, že je možné velmi dobře
volit řešení podle požadovaného akustického standardu i peněženky uživatele či investora a nakonec
i prostorových možností. Tento trend není zřetelný
jen v České republice, ale v celé Evropě.
Již běžné sádrokartonové desky (Knauf White) zaručují velmi vysoký akustický standard okolo 56 dB,
což je hodnota převyšující betonovou stěnu tloušťky
200 mm. Několik let se setkáváme na trhu s deskami
Knauf RED Piano, které na stejné konstrukci zajišťují
o cca 3 dB vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Deska je použitelná jak pro podhledy, tak příčky.
Další akustickou deskou je Knauf Diamant. Jedná se
již o speciálně navrženou akustickou robustní desku
sdružující vysokou hmotnost s ohybovou měkkostí,
a tedy maximálním využitím obou efektů v oblasti
akustiky. U konstrukcí z těchto desek se začíná
projevovat důležitý fenomén, kterým je výrazně
vyšší účinnost i v nižších a středních kmitočtech.
Pokud jde o hodnoty vážené laboratorní vzdu-

chové neprůzvučnosti, pohybujeme se zde již
v hodnotách přes 60 dB a ocitáme se v oblasti akustických materiálů tak trochu sami. Deska
Knauf Diamant je ideální pro každou běžnou
stavbu, kde si uživatelé uvědomují, že ticho je
opravdu hodnota a přitom nemusí stát majlant.
Unikátní patentované technologie desky Knauf
Silentboard o hmotnosti 17 kg/m2 si zachovává ohybovou měkkost, a tím i ohromující účinnost. Efekt
izolace na nízkých a středních kmitočtech je zde
ještě daleko silnější než u Diamantu.

Oddělení bytů sádrokartonovou
konstrukcí Knauf W115

❯

Zvukovou izolaci ovlivňuje
hmotnost a struktura sádrokartonu.
S vyšší hmotností a pružností
desky se účinnost zvukové izolace
ještě více zlepšuje.

VYBRANÉ TICHÉ STĚNY A JEJICH VLASTNOSTI

Popularita sádrokartonových stěn narůstá i v bytové
výstavbě. Zde se stále více prosazuje varianta stěn
Knauf W115 se střední deskou, která splňuje požadavky na prostorovou úspornost, vysoký akustický
standard, robustnost a v neposlední řadě i striktně
dělící funkci mezi byty. V dělící stěně umožňuje umístit
zásuvky, aniž by tím byla vážně narušena akustická
izolace, a odděluje i veškeré možné rozvody obou
bytů. Jedná se o velmi doporučovanou a proměřenou konstrukci v rámci technického poradenství firmy
Knauf.
Dalším oblíbeným použitím sádrokartonu jsou předsazené stěny a podhledy. Volbou typu desky v konstrukci lze regulovat výkon předstěny i její kmitočtový
průběh. Výsledná hodnota je ovšem závislá i na hodnotě původní konstrukce zdi. Čím je tato hodnota nižší, tím je předstěna účinnější. U stropů je sádrokarton
v podobě zavěšeného nebo samonosného podhledu
řešením i pro snížení kročejového hluku.

Knauf Silentboard posouvá koincidenční kmitočet
příčky či podhledu pod pro ucho slyšitelné pásmo,
a tím se vyrovnává fungování betonu, ovšem s daleko menší hmotností. Knauf by rád tuto desku dodával na běžné stavby, ale obvykle se jedná spíše
o řešitele problémů u stávajících staveb nebo pro
vysoce náročné zákazníky. Při minimální tloušťce
(12,5 mm) a již zmiňované nijak divoké hmotnosti
nabízí bezkonkurenční akustický výkon.
Použití desek DIAMANT kromě výrazně vyšších izolačních schopností přináší i výrazně vyšší tvrdost a povrchovou
únosnost (55 kg na hmoždinku při 2 × 12,5 Knauf DIAMANT). Další upřesňující údaje a hodnoty viz technický list
Knauf W11.cz
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Komplexní akustické
know-how

PROSTOROVÁ AKUSTIKA
– ABYCHOM SAMI SEBE NERUŠILI

Firma Knauf disponuje dvěma vlastními moderně
vybavenými akustickými zkušebnami nejen pro testování, ale i pro sběr dat potřebných pro efektivní
předběžný návrh konstrukce. Testují se zde nejenom samotné vzduchové neprůzvučnosti, kročejový
hluk či akustická pohltivost, ale rovněž hodnoty důležité pro správný návrh, jako jsou kritické kmitočty
desek, vedlejší přenosové cesty atd. Díky tomu je
akustické know–how velmi komplexní a vzájemně
se doplňující. Probíhá zde neustálá kontrola jakýchkoli navržených hodnot s hodnotami skutečně
změřenými. Jedná se tedy o velmi relevantní zdroj
informací pro individuální návrhy prováděné projektanty či akustiky.

NOVINKA! KALKULÁTOR
PROSTOROVÉ AKUSTIKY KNAUF
U akusticky pohltivých podhledů není problémem
jejich funkčnost, ale správný návrh doby
dozvuku. Na stránkách www.knauf.cz/vypocet-akustiky je k dispozici program, který umožňuje
předběžně navrhnout (snížit) dobu dozvuku konkrétního prostoru s použitím akusticky pohltivých
nebo difuzních materiálů Knauf. Pomocí tohoto užitečného online nástroje vypočítáte dobu dozvuku
a naplánujete to nejlepší akustické řešení pro danou místnost.

Jen zadáte základní požadavky:
❯❯ typ prostoru a jeho způsobu využití
(více než 50 volitelných možností)
❯❯ tvar, rozměry a půdorys prostoru (jednoduchý/členitý)
❯❯ konstrukce a vybavení v místnosti
❯❯ požadovaný absorbér hluku Knauf
Cleaneo (55 typů desek)
Po každé změně vstupních polí se všechny výsledky výpočtů automaticky aktualizují. Z údajů
o tvaru, objemu prostoru a zamýšleného použití
vyplývá toleranční rozsah, ve kterém by se měly
pohybovat doby dozvuku (šedé křivky).
Přínosná je zde možnost snadné změny parametrů
a možnost rychlého srovnání hodnot doby dozvuku. Protokol s popisem ke zvolené konfiguraci si můžete na závěr vytisknout. Výsledná data slouží
především jako pomůcka pro orientační navržení
doby dozvuku.
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Vedle vzduchové neprůzvučnosti nelze zapomenout na problematiku prostorové akustiky. Tedy
pohlcování a omezení hluku přímo v místnosti, kde
vzniká. I zde je na českém trhu patrný zřetelný nárůst zájmu. Děrované sádrokartonové desky Knauf
nejen dobře vypadají, ale jsou i velmi akusticky pohltivé v rozmezí ɑw 0,40 až 0,80 (vážený
činitel zvukové pohltivosti). Volbou typu děrování
lze zvolit vhodnou pohltivost na požadovaných
frekvencích.

Knauf Cleaneo RE – nový design
s vysokým akustickým účinkem
Kombinace akusticky pohltivých
desek s difuzéry (na stěně vlevo)

Další velmi častá je kombinace akusticky pohltivých vlastností s akusticky izolačními nebo požárními. Pro tyto účely má Knauf definovanou skladbu podhledu pod podhledem, která splňuje
všechny požadavky najednou. Je však limitována
hmotností spodního podhledu do 15 kg/m2.
Pro zlepšení hladiny hluku v místnosti nemusí pomoci jen samotné akusticky pohltivé desky, ale
i jejich kombinace s difuzéry. Tyto štěrbinové desky dokáží zvuk rozptýlit, takže nedopadá
jen do jednoho místa. Tento jev se hodně využívá
třeba v koncertních místnostech, ale i tělocvičnách

či víceúčelových sálech, kde může výrazně zlepšit
srozumitelnost řeči či hudby a v kombinaci s děrovanými deskami výrazně zvýšit akustický komfort.
Kdo by chtěl problémy prostorové akustiky trochu zhmotnit, ať si na tento článek vzpomene při
návštěvě restaurace, starší tělocvičny nebo třeba
nákupního centra. Ve většině restaurací je největší
pohlcovač samotný návštěvník, a to zjevně nestačí. Doby dozvuku jsou zde strašidelné, často přesahující sekundu či dvě. Přičemž rozumná hodnota
je cca 0,6 s a méně. Dochází zde k tzv. Lombardovu efektu. Návštěvníci se špatně slyší a o to hlasitěji mluví. A to pořád dokola. Zvláštní je, že po
počáteční popularitě děrovaných desek v obchodních centrech nastal v poslední dekádě přechod
na hladký a tedy odrazivý sádrokarton (součinitel pohltivosti pod 0,1). Autor tohoto článku si jen
orientačně změřil hluk v obchodních centrech bez
akusticky pohltivých desek. Hladina hluku okolo 70 dB je zde spíše standardem než výjimkou.
Navíc, když sedíte ve správném místě vůči 10 m
vzdálenému sousedovi, není problém slyšet každé
jeho slovo. Neradostné pro obě strany.
Miroslav Nyč

❯

Kompletní informace o akustických vlastnostech konstrukcí
suché výstavby Knauf najdete v novém Akustickém katalogu
Knauf, který bude k dispozici v květnu 2019.

Akustický katalog Knauf 2019 je koncipován jako pomůcka obsahující ucelené
informace pro návrhy a realizace připravovaných projektů. Nabídne kompletní
problematiku stavební akustiky pro výrobky a systémy Knauf, které jsou doplněny
o nové informace a technické podklady, například:
❯❯
❯❯
❯❯
❯❯
❯❯

porovnání vzduchové neprůzvučnosti mezibytových stěn
porovnání vzduchové neprůzvučnosti vnitřních příček
problematika stavební akustiky dle ČSN i DIN
přehled děrovaných desek Knauf Cleaneo včetně reálného náhledu děrování 1:1
příklady výpočtů pro prostorovou akustiku
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KNAUF CLEANEO
SINGLE SMART

Atraktivní design i originální tvary
Nabízí tři barevné varianty – bílá, čedičově šedá
a světle šedá, které se dají nápaditě kombinovat
a je možné jednoduše vyřezávat zajímavé individuální designové tvary.
Cleaneo Single Smart

ABSORBÉR HLUKU PRO STĚNU A STROP.
ESTETICKÝ, FLEXIBILNÍ, INTELIGENTNÍ
— JEDNODUŠE SMART!

Cleaneo Single Smart

Knauf Cleaneo Single Smart se vyznačuje vysokou
pohltivostí zvuku a díky velkému absorpčnímu efektu zajišťuje velmi dobré akustické podmínky v místnostech, kde je instalován.

PROTIhLUKOVá KULISA
Cleaneo Single Smart

Volba zabarvení
Cleaneo Single Smart

Estetická, flexibilní, inteligentní: jednoduše smart

Inteligentní absorbér.
Snadné i při zpracování.
Výhody:
Deska Cleaneo Single Smart vylepšuje svou Tenká a lehká, přesto stabilní: Cleaneo ›› Rozličné možnosti instalace
povrchovou pohltivou strukturou prostorový Single Smart nepotřebuje žádnou rámovou ›› Tvarovatelná a drží tvar
Volba zabarvení
zvuk, neboť je vyrobena z PET - plsti, konstrukci, lze ji opracovat nožem bez ›› Vytváří příjemné prostorové klima
materiálu s vysokou akustickou účinností. Je jakékoli prašnosti. Také montáž je komfortní: ›› Vysoká pohltivost
jednoduše smartproto ideální pro nejrůznější obytná s praktickým upevněním na stěnu (magnetické ›› Možná úprava nožem
a pracovní prostředí. Chytré řešení, odolné, nebo CD profil) či zavěšením na strop ›› Bezprašné zpracování
›› Tenká (10 mm), lehká (2,3 kg/m2)
s nízkými nároky na údržbu, obstarává pomocí lanka.
›› Bez rámu
příjemné klima a je možné jej vyrábět
Snadné i při zpracování.
Výhody:
›› Rychlá a jednoduchá montáž
v barevných variantách.
Tenká a lehká, přesto stabilní: Cleaneo ›› Rozličné možnosti instalace
i na stropu
Bílá ›› Robustní na stěně
Čedičová
šedá
Single Smart nepotřebuje žádnou rámovou ›› Tvarovatelná a drží tvar
›› Snadno se čistí
konstrukci, lze ji opracovat nožem bez ›› Vytváří příjemné prostorové klima
›› Recyklovatelná
jakékoli prašnosti. Také montáž je komfortní: ›› Vysoká pohltivost
s praktickým upevněním na stěnu (magnetické ›› Možná úprava nožem
Standardní formáty
nebo CD profil) či zavěšením na strop ›› Bezprašné zpracování

Bílá

PROTIhLUKOVá KULISA
Estetická, flexibilní, inteligentní:
Inteligentní absorbér.
Deska Cleaneo Single Smart vylepšuje svou
povrchovou pohltivou strukturou prostorový
zvuk, neboť je vyrobena z PET - plsti,
materiálu s vysokou akustickou účinností. Je
proto ideální pro nejrůznější obytná
a pracovní prostředí. Chytré řešení, odolné,
s nízkými nároky na údržbu, obstarává
příjemné klima a je možné jej vyrábět
v barevných variantách.

pomocí lanka.

›› Tenká (10 mm), lehká (2,3 kg/m2)
›› Bez rámu
›› Rychlá a jednoduchá montáž
›› Robustní na stěně i na stropu
›› Snadno se čistí
›› Recyklovatelná

Světle šedá

Čedičová šedá

Standardní formáty

Světle šedá

1200 x 1200 x 10 mm

1200 x 2400 x 10 mm

Hodnoty pohltivosti*
Cleaneo Single Smart - dostupná
také v individuálních tvarech

1200 x 1200 x 10 mm

Výška zavěšení ››Na vyžádání je kEkvivalentní
zvukově
dispozici speciální
verze pohltivá plocha podhle
v maximální velikosti až 1200 mm x 2400 mm
vyráběné podle požadavků zákazníka.
mm
125
250
500
1000
2000
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

1200 x 2400 x 10 mm

Bez izolace

Novinkou v sortimentu Knauf jsou dodatečně montovatelné pohlcovače
na bázi PE materiálu Knauf Cleaneo Single Smart, které vhodně doplňují
jak hladké, tak i děrované akustické sádrokartonové desky Knauf.

Hodnoty pohltivosti*

Pro dva snadná úloha: zvednout, připevnit, hotovo. Nic se
nepoškodí, nezůstanou žádné stopy.

Výška zavěšení
Cleaneo Single Smart

Vysoce účinný a lehký absorbér pro zlepšení akustiky místnosti.
Dokonalý vzhled.
Knauf Cleaneo Single Smart nabízí atraktivní
design ve třech barevnostních variantách.
Díky vysokému absopčnímu efektu zajišťuje
příjemné vnitřní klima.
Perfektní zvuk.
Knauf Cleaneo Single Smart je vysoce zvukotěsný, lehký a stabilní.

Svou výjimečnou povrchovou strukturou snižují
desky Knauf Cleaneo Single Smart prostorový
hluk. Jsou vyrobeny z PET plsti, materiálu s vysokou
pohltivostí zvuku. Ideální použití je v nejrůznějších
obytných, kancelářských, lékařských či školních
prostorách, kde zajistí optimální a příjemné akustické klima. Je to chytré a odolné řešení s minimálními
nároky na údržbu.

Deska Single Smart má několik opravdu výhodných
vlastností. Je tenká a lehká, ale přesto stabilní, takže
nepotřebuje rám nebo podobné zpevňující konstrukce. Můžete z ní navrhnout různé originální tvary,
které lze snadno řezat nožem bez jakékoli prašnosti.
Desky se dají rychle a bez větší námahy či běžného
stavebního nepořádku instalovat na stěnu nebo na
strop, i v již užívaných interiérech staveb.

Parametry Knauf Cleaneo Single Smart
Tloušťka

10 mm

Standardní rozměr

1200 x1200 mm

Maximální rozměr*

1200 × 2400 mm

Hmotnost

2,3 kg/m2

Třída reakce na oheň

B-s2, d0

* na objednávku

8

mm

KNAUF CLEANEO SINGLE SMART

Jednoduchá montáž.
Knauf Cleaneo Single Smart je štíhlý a lehký.
Nepotřebuje konstrukci rámu a lze ho snadno
upevnit na stěnu nebo strop.

Oblasti použití:
›› kanceláře
›› školy
›› zasedací místnosti
›› lékařské ordinace

Systémy suché výstavby

Zvukový absorbér Cleaneo Single Smart

Tro149.cz

Individuálně ý
přizpůsobiteln

Montážní návod

Cleaneo Single Smart
Použití na stěnu
Použití na strop
Materiál

Plstěný absorbér (PET)

Tloušťka

10 mm

Rozměr

1200 x 1200
1200 x 2400

Třída reakce
na oheň

B-s2, d0

KNAUF PODPORA
Společnost Knauf poskytuje zájemcům o produkty ze svého
širokého sortimentu kvalitní servis a technickou podporu.
S případnými dotazy je možné se obracet na centrální
HOT LINE.
››Tel: 844 600 600
››Po – Čt: 8.00–16.00 hod.
››Pá: 8.00–13.30 hod.

Cleaneo Single Smart
Montážní návod

Na této lince si dále můžete vyžádat poskytnutí podrobnějších
podkladů, jako jsou prospekty, informační brožury, technické
listy, atd... v tiskové či elektronické podobě pro veškerý sortiment firmy Knauf.

››„Pro dva snadná úloha: zved-

nout, připevnit, hotovo. Nic se
nepoškodí, nezůstanou žádné
stopy.“

05/2018
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››„Pro dva snadná úloha: zvedHz

nout, připevnit, hotovo. Nic se
Bez izolace
nepoškodí, nezůstanou žádné
stopy.“

250
Hz

500
Hz

100

www.facebook.com/knaufpraha
info@knauf.cz
www.knauf.cz
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Zcela jednoduše lze přizpůsobit konkrétní situaci
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3,0
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3,4

3,1

3,7

❯❯ pomocí magnetů
Aobj [m²]
montážního
4,5 klipu na CD profil
3,3
4,0
❯❯ zavěšením podhledů 3,5pomocí lankových závěsů

2,2

Absorbér pro stěnu a strop

0,6

1,0

1,1

Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF.
Údaje týkající se spotřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém případě doporučujeme
kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF. Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany
společnosti KNAUF Praha, s. r. o.

Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 – Kbely
PSČ 197 00
Telefon: + 420 272 110 111
E-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz
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KNAUF ELEKTRONICKY

Technickou dokumentaci, informace o produktech a mnohem
více, najdete na našich webových stránkách.
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PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKA
VERMIPLASTER SI PODALA
RUKU S KARBONOVÝMI
LAMELAMI

Požární ochrana uhlíkovo-vláknitých
CFRP lamel omítkou Knauf Vermiplaster
Ochrana CFRP lamel v nároží betonového prvku

Ochrana CFRP lamel v ploše

Požárně izolační vlastnosti omítky Vermiplaster nabízí široké spektrum
úloh, které je možné řešit. Vedle již známé požární ochrany ocelových
sloupů a nosníků, ochrany železobetonových konstrukcí a ochrany
ocelobetonových stropů jsme na základě požadavků z praxe vyvinuli
ochranu karbonových (uhlíkových) lamel sloužících ke zvýšení únosnosti
železobetonových konstrukcí.
Podstata této metody spočívá v nalepení uhlíkových lamel do tažených zón železobetonových
konstrukcí, kde uhlíkové lamely přejímají funkci
tahové výztuže. Samotná lamela je pásek šířky
cca 50–100 mm a její tloušťka je pouze několik
milimetrů. Únosnost obrovská. A kde se tato technologie využije? Například při požadavcích na
zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí
při změnách užívání budovy nebo při zásazích
do nosné konstrukce budov v rámci rekonstrukcí.
Zvyšuje se tak únosnost stropů, sloupů (příčný
tah) nebo nosníků. Velmi časté je zachycení smykových či tahových sil u nově zřizovaných otvorů
v nosných stěnách. Samotná technologie je velmi
prostorově úsporná a nedestruktivní. Jedinou slabinou je funkčnost lepidla v případě požáru. Rozhodující je zde teplota sklovatění lepidla, která

se pohybuje mezi 50 až 130 °C. Při něm lepidlo
ztrácí svoji funkci a konstrukce tedy i únosnost.
Asi už tušíte, že jednou z možností, jak lamelu
a lepidlo jednoduše a tedy i levně ochránit, je nástřik Vermiplasterem. V tabulce najdete kritickou
teplotu návrhu sklovatění lepidla a podle požární odolnosti tomu odpovídající tloušťku ochrany
Vermiplasterem. Tloušťky se pohybují od 20 do
95 mm. Zde je nutné podotknout, že maximální
tloušťka aplikace Vermiplasteru v jednom kroku
je 22 mm, ve dvou krocích 40 mm, ve třech 60
a ve čtyřech 80 mm.
Jednotlivé pracovní kroky se aplikují, jak je
u sádrových produktů obvyklé, mokrý do mokrého, tedy každý následující krok cca 60 minut

po předchozím. Nikdy by se nemělo stát, že
další krok se aplikuje až druhý den! Dochází
tím ke snížení přilnavosti jednotlivých vrstev. Pro
vrstvy větší než 36 mm je nutné do Vermiplasteru vložit a mechanicky připevnit k podkladu
keramidové nebo ocelové pletivo o velikosti ok
15 x 15 mm. Osová vzdálenost kotvících prvků
max. 500 × 500 mm. Výsledný povrch omítky je
hrubý, podle potřeby je ho možné vyhladit, ale
tak, aby nebyla snížena jeho celková požárně
účinná tloušťka. Další zásadou je minimální šířka
ochrany za hranu lamely. Ta by neměla klesnout
pod 100 mm. Překvapující byla i vynikajíci přilnavost Vermiplasteru k samotným karbonovým
lamelám, která znovu ukázala, jak úžasná je
přilnavost sádrových produktů k mnoha jinak
problematickým podkladům.

Dimenzační tabulka
Kritická teplota sklovatění lepidla [°C]
50

60

70

80

90

100

110

120

130

R30

40

35

35

30

25

20

20

20

20

R45

55

45

40

40

35

30

30

25

25

R60

65

55

50

45

40

35

35

30

30

R90

80

70

65

60

55

50

45

40

35

R120

95

85

80

70

65

60

55

50

45

Samotná ŽB konstrukce musí vykazovat nejméně stejnou hodnotu požární odolnosti
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Tloušťka omítky Knauf
VERMIPLASTER [mm]

Požární
odolnost R¹)
[min]

❯

Pro ochranu karbonových lamel
Vermiplasterem byl vydán
technický list K 901.cz a je
vystaveno Požárně klasifikační
osvědčení.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA PŘEDPJATÝCH DUTINOVÝCH
PANELŮ OMÍTKOU KNAUF VERMIPLASTER
Není beton jako beton, byť podobně vypadá.
O železobetonu a betonu předpjatém to platí dvojnásob. A to i z hlediska požární ochrany. Ochrana
předpjatých dutinových panelů je jedním z nejčastějších požadavků od našich zákazníků a nebylo
prostě možné mu nevyhovět. Výsledkem jsou návrhové tabulky pro tento typ předpjatých konstrukcí.
Základní rozdíl oproti klasickému železobetonu
je nižší kritická teplota předpínací výztuže (cca
350 °C) a tedy větší tloušťky protipožární omítky.
Omítka se vzhledem k hladkosti betonu aplikuje na
vyschlý penetrační a kontaktní nátěr Knauf Betokontakt. Samotné předpjaté panely (Spiroly) mají bez
ochrany požární odolnost REI 45. Při tloušťce omítky 11 mm se jejich požární odolnost zvýší na 90 minut, při tloušťce 21 mm se zvýší na 120 minut, pro
180 minut je možné nastříkat 27 mm podle výšky
stropního panelu. I zde platí max. tloušťka aplikace
Vermiplasteru v jednom kroku 22 mm a následující
krok je třeba aplikovat metodou mokrý do mokrého
po cca 60 minutách. Nanesení druhé vrstvy až druhý den snižuje vzájemnou soudržnost obou vrstev
a není přípustné. Povrch omítky je hrubý, lze ho i vyhladit, ale oproti klasické sádrové omítce MP 75 to
dá přece jen více práce. Na hotový vyschlý povrch
je možné po aplikaci penetrace Knauf Aufbrenn
sperre nanést pro hladký povrch například sádrovou stěrku Knauf Multifinish nebo Goldbandfinish.

Požární odolnost podle ČSN EN 1992-1-2
a ČSN EN 1168+A3
Minimální tloušťka omítky
Výška panelu
STROPSYSTEM Vermiplaster / MP 75 L FIRE
GOLDBECK
11 mm
21 mm
27 mm
h [mm]
REI 90
REI 120 REI 180
150
165

REI 90

REI 120

REI 180

200

REI 90

REI 120

REI 180

250

REI 90

REI 120

REI 180

265

REI 90

REI 120

REI 180

320

REI 90

REI 120

REI 180

400

REI 90

REI 120

REI 180

500

REI 90

REI 120

REI 180

Miroslav Nyč

Kontakt
Zbyněk Dvořák

Konzultace a poradenstvi – Produkty a systémy
protipožární ochrany – Knauf FIREWIN
+420 733 100 509, dvorak.zbynek@knauf.cz
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PENETRACE PODKLADU –
PODCEŇOVANÁ JISTOTA
Jak vytvořit bezchybně fungující propojení mezi sádrovou omítkou
a podkladem? Samozřejmě, že penetrace podkladu bude většinová
odpověď. Aby ale bylo vytvořeno dokonalé, dlouhodobě funkční
a spolehlivé spojení, je nutno dodržet několik níže uvedených pravidel
a doporučení. Jen tak vznikne jistota spoje omítky a podkladu.

MODEL ADHEZE OMÍTKY VE VZTAHU K VLHKOSTI
PODKLADU A PROVEDENÉ PENETRACI
Pevné a stabilní spojení
omítky k podkladu

Nedostatečná přídržnost
aplikované omítky k podkladu

PENETRACE

❯ Vysoká vlhkost podkladní konstrukce

Zejména betonové stropy jsou velice kritickým
podkladem, když nejsou dostatečně dotvarované
a vyzrálé a vyschlé. Také zatečení do konstrukce
při výstavbě má fatální důsledek na přídržnosti
aplikovaných omítek, mnohdy jsou vápenaté ionty a sanitry již přímo vysublimované na povrchu
zdiva.

❯ Nedostatečné vyschnutí základního nátěru

Pro zajištění plné funkčnosti a vlastností penetračního nátěru je nezbytné, aby nanesený nátěr
zcela a dokonale proschnul před aplikací dalších
vrstev. Zcela nesprávné a chybné je domnívat se,
že na před hodinou natřenou penetraci lze již
omítat, protože její vyschnutí a zfilmovatění polymerních částic bude nedostatečné. I proto jsou
v technických listech k penetračním nátěrům Knauf
uvedeny doporučené časy schnutí.

❯ Použití nevhodné a nesprávné penetrace

Penetrační nátěry lze rozdělit do dvou skupin na
filmotvorné, např. Knauf Aufbrennsperre – na bázi
emulze syntetické pryskyřice (velikostí polymeru
cca 0,15 μm), a nefilmotvorné, tzv. Hloubkové
penetrace (velikost polymeru cca 0,05 μm). Vždy
použijte penetrační nátěr systémový a odzkoušený. Např. pod sádrové omítky musí být použity
tzv. filmotvorné penetrace, aby proces spojení
a přídržnosti byl dostatečný (Knauf Aufbrennsperre a Knauf Betokontakt).

Sádrové omítky a jejich použitelnost na vybrané podklady
Podklad
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U1 – čerstvě aplikovaná sádrová omítka
U2 – podklad – vyzrálý beton s vlhkostí pod 3 % hm.
vlhkosti

U3 – mokrý nevyzrálý a nevyschlý betonový podklad
U4 – čerstvě aplikovaná sádrová omítka

Tvorba optimální velikosti krystalu sádrové omítky propojené přes penetrační nátěr do suchého
a vyzrálého podkladu (betonu, cihly nebo pórobetonu). Takto vytvořené a narostlé krystaly jsou
velké a velmi dobře prorostlé do podkladní struktury a povrchu betonu. Podmínkou tvorby těchto
velkých, pevných a soudržných krystalů je suchý
podklad opatřený vyschlou penetrací se složením,
které zabezpečuje možnost částečného, kontrolovaného průniku vlhkosti z aplikované omítky do
podkladu (např. betonu). Veškeré vápenaté ionty
a sírany ze sádrové omítky pronikají při krystalizaci
a tuhnutí omítky do podkladu a vytvářejí dokonale
pevné a stabilní spojení.

Vznik opačného efektu, který má za následek tvorbu malého, slabého a početně nedostatečného
množství krystalů. Jestliže bude podklad nevyzrálý
a vlhký, otáčí se směr odparu a veškeré vápenaté
ionty, draselné kationty a hydroxidy, případně sodíky, sírany, neprorostou z omítky přes penetraci do
podkladu v takové velikosti, síle a počtu a přídržnost aplikované omítky bude nedostatečná.

❯

Za nejčastější příčiny poruch
aplikovaných omítek, stěrek
a jiných povrchových úprav
interiéru lze tak jednoznačně
označit:

Po aplikaci a ztuhnutí sádrových omítek je nutné zajistit v objektu dokonalé a intenzivní větrání. Zcela
nedostatečné je větrání systémem mikroventilace
v oknech, protože vlhkost z omítky tímto způsobem
není možné rychle a dostatečně odvětrat. Velké riziko
je to i pro rohové profily a pro omítníky (příliš dlouhým působením vlhkosti výrazně degradují, a hrozí
tak riziko jejich koroze v omítce).

❯ Průnik vlhkosti do omítky

Jakýkoli průnik vlhkosti do omítky vytvoří nežádoucí efekt. V zastřešených a dokončených objektech
to však může být i působení vlhkosti z vysychajících litých potěrů.

Dotvarování konstrukcí má na provedené omítky
také významný vliv. Je nutno připomenout, že
spoje stěny a stropu je nutno opatřit proříznutím a vytvořením tzv. pracovní spáry. Jinak hrozí
riziko spojení omítky aplikované na stropní konstrukci a omítky na stěně a vznik trhliny v místě
cca 1–2 cm pod stropem.

Sádrové
stěrky

MP 75 L

Rotband

Q2 Super,
Multi-finish

Bedněný beton (např. hladký, vyšalovaný)

(B)

(B)

(B)

(B)

Hladké betonové dílce (např. panely)
Betonové dílce a ztracené bednění

B

B

B

(B)

B

B

B

(B)

B

B

B

(B)

(např. BEST UNIKA)

Betonové dílce s keramickým kamenivem
(např. Liapor)

Pórobeton (např. Ytong, Hebel, Porfix, Ypor, H+H)
Cihelné zdivo

A

A

A

(A)

(A)

(A)

(A)

-

Vápenopískové cihelné zdivo

(A)

(A)

(A)

-

Dřevocementové a štěpkocementové desky

B+T

B+T

B+T

-

A+T

A+T

A+T

-

B+T

B+T

B+T

P

P

P

P

H

H

H

H

H

H

H

H

P

P

P

P

T

T

T

-

A

A

A

(A)

B+T

B+T

B+T

-

N+T

N+T

N+T

-

B

B

B

B

N+T

N+T

N+T

-

N+T

N+T

N+T

-

-

-

-

-

(např. Porotherm, Heluz, KM Beta, plné cihly)
(např. KB BLOK – Sendwix, Vapis)

Smíšené zdivo (např. cihla, dozdívané části stěn)
Polystyren – EPS/XPS/PUI/PIR (vždy předem
přebroušeno, s pevností min. 100 F, pouze stěny)

Nesavé staré nátěry

(hladké s nebo bez vzoru a struktury)

Vápenocementové omítky (bez starých nátěrů)
Sádrové omítky (nutno předem narušit a zdrsnit
vyhlazený povrch přebroušením nebo vyfrézováním)

Sádrokartonové a sádrovláknité desky
(min. v kvalitativní úpravě Q1)

Pěnosklo (např. Foamglas, Rafaglass, Geocell)
Sádrová omítka dvouvrstvá (podklad musí být

stržen trapézovou latí a ponechán dokonale vyschnout,
min. 14 dní)

Přírodní kámen (např. pískovec, travertin, opuka)
Hliněné nepálené zdivo
(např. odizolované vepřovice)

❯ Napětí a objemové změny v konstrukci

Sádrová
Sádrové
omítka lehčená ruční malty

MP 75

(např. Heraklith, Durisol)

❯ Dlouhá doba vysychání omítky

Opatření před omítáním
Sádrová
omítka

Obklad (např. obkladačky na stěně, mozaiky)
Nenosné podklady

(např. dřevo, trámy, kovové desky, pružný laminát)
Minerální izolace (např. desky z čedičové vaty, pouze
u výplní stěn, min. pevnost TR 15)

Velkoformátové bloky spojované systémem
pero/drážka (např. Thermodur)

A - AUFBRENNSPERRE (v ředění, dle savosti podkladu) | B - BETOKONTAKT | H - HLOUBKOVÁ PENETRACE
(TIEFENGRUND) | N - NOSIČ OMÍTKY | P - PUTZGRUND | T - TKANINA DO OMÍTKY (s okem min. 10 × 10 mm)
( ) - PODLE POTŘEBY | - NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT
13
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NOVÁ BUDOVA ČSOB
V PRAZE, KDE JE HLAVNÍM
TÉMATEM AKUSTIKA
První budova ústředí ČSOB v Radlicích je dlouhodobě
považována za jednu z nejzelenějších staveb u nás a nová
budova by ji měla, co se týče šetrnosti k životnímu prostředí
a moderních technologií, ještě překonat. Stavba byla navržena
s důrazem na co největší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí,
aby splnila požadavky na nejpřísnější certifikaci LEED Platinum.
Druhá budova centrály je citlivě zasazená do úbočí nad Radlickou ulicí tak, aby nechala vyniknout
zeleným svahům údolí, ale především je navržena
pro co nejnižší spotřebu energie. Ta je pro vytápění a chlazení získávána tepelnými čerpadly
ze systému zemních vrtů. Díky použití špičkových
technologií je tak jednou z nejmodernějších budov v Evropě a splňuje i ty nejpřísnější ekologické
standardy. Je bezbariérová a střechu opět v plném
rozsahu kryje zeleň. Spolu se stávající budovou
tvoří pestré a vzájemně se doplňující pracovní prostředí, jež poskytne maximální komfort a flexibilitu
pro práci.

Akustické příčky
v kancelářských prostorech
Nový objekt ČSOB je rozdělen na sedm vzájemně
propojených částí, z nichž každá má dvě až čtyři patra. Počet pater v podstatě záleží na umístění v rámci
celého komplexu, tak aby se dodrželo kopírování
terénu. Základ objektu tvoří železobetonový skelet
doplněný suchou výstavbou, na kterou bylo použito
cca 90.000 m2 sádrokartonu Knauf. Jestliže v zázemí budovy bylo vše podřízeno účelovosti, tak v administrativní části byla hlavním tématem akustika.

Prostor je členěn atrii, která prosvětlují interiér od
přízemí až po střechu.

„V konstrukci atria (světlíku) jsme hlavně z důvodu
akustiky, ale také částečně kvůli designu, použili
děrované akustické desky Knauf Cleaneo, konkrétně s přímým kulatým děrováním 8/18R mm,“ uvádí
v této souvislosti Viliam Pretzelmayer. V jednotlivých patrech objektu bylo vytvořeno rozsáhlé open
space kancelářské prostředí, které je doplněno oddělenými místnostmi pro data a servery, jednacími
místnostmi, sociálním zařízením a tzv. telefonními
budkami. Celý objekt banky je vytápěn a chlazen
stropním systémem integrovaným přímo do betonového stropu bez podhledu. Z toho vyplývá, že
akustiku v rozsáhlém prostoru kancelářského open
space bylo možné ovlivnit pomocí již zmíněných
děrovaných akustických desek Knauf Cleaneo
a konstrukcemi akustických příček Knauf.

Důležitá byla konstrukce
sádrokartonových příček
Veškeré instalace včetně vzduchotechniky jsou vedeny pod zdvojenou podlahou. Příčky jsou ovšem po-
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stavené od betonu k betonu čili bez přerušení. Všechny mají oboustranné dvojité opláštění deskami Knauf
WHITE a izolaci. V některých případech, například
u datových místností, je použita z důvodu zvýšeného
požadavku na protipožární ochranu deska Knauf
RED Piano. Příčky jsou provedeny dle požadavku
jako Knauf W115, W116, případně W112. Ve všech
místnostech by měla být díky těmto konstrukcím splněna stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 44 dB.
U některých kanceláří jsou navíc u akustických
příček W112 nainstalovány sádrokartonové
předsazené stěny, které slouží k odvádění vzduchu z místnosti do prostoru pod zdvojenou podlahou a následně ven z budovy. Čerstvý vzduch je
naopak přiváděn potrubím pod podlahou k vnitřní straně fasády, kde je v podlaze umístěna štěrbina, kterou je vzduch vháněn do místností. Současně tak i zabraňuje orosení okna. Konstrukce
předsazené stěny je z profilu CW 50 mm, s dvojitým opláštěním sádrokartonovou deskou Knauf
WHITE s lemovanými rohy. Stěny jsou celoplošně
přetmelené Knauf Super Finish a přebroušené do
kvality Q3.
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I konstrukce příček oddělující kanceláře a sociální zařízení byly doplněny předsazenými stěnami.
Ty nejen zajistily dodržení akustických vlastností
příček na straně kanceláří, ale byly jimi vedeny
i nezbytné instalace, které nebylo možné do
akustické příčky instalovat. Pamatovalo se také
na akustické detaily. Například elektroinstalační
krabice (vypínače, zásuvky apod.) instalované
v dutinách příček byly zvlášť opláštěné sádrokartonem. Platí to i pro veškerou kabeláž, vzduchotechniku i ostatní instalace, které procházejí
sádrokartonovými konstrukcemi pod zdvojenou
podlahou. Všechna místa, kde hrozila nedostatečná vzduchotěsnost konstrukce, se musela pečlivě akusticky utěsnit.

Stavby v ČR

dový musí splňovat hlavně hygienické předpisy,
protože se jedná o gastroprovoz. V meziprostoru
jsou vedeny všechny potřebné rozvody a instalace,“ popisuje Petr Pume a dodává: „Z důvodu
statického zatížení podhledů bylo nutné použít
zesílenou a zhuštěnou konstrukci včetně závěsů,
protože část technologie je zavěšená do prvního
sádrokartonového podhledu. V některých místech
– jako jsou přístupové chodby – byl použit samonosný podhled.“

Nechybí bezpečnostní příčky
a protipožární opatření
Zajímavým a viditelným detailem je napojení příček ke stropu.

„Protože průhyb stropu je dimenzován na
2,5 cm, bylo zapotřebí provést kluzné napojení příčky ke stropní konstrukci. Použili jsme
u tohoto detailu pět sádrokartonových pásků, z nichž dva jsou kvůli akustice schované
v deskách a navazují na boční záklopné desky, a zbylé tři společně s UW MAX profilem
vytváří kluzné napojení,“ vysvětluje Petr Pume,
majitel firmy INTER GIPS.
Podobným způsobem se řešilo napojení na
fasádní prosklenou stěnu, kde muselo být, jak
ukazuje detail na obrázku vpravo, rovněž atypické a kluzné napojení. Opět se hledělo nejen
na akustiku, ale také na design. Z důvodu větší pevnosti byla použita velmi odolná a tvrdá
sádrokartonová deska Knauf Diamant.

Dvojitý podhled má
i moderní gastroprovoz
Dalším na prostředí náročným provozem je rozsáhlé gastro, ve kterém najdeme na stropě rovněž
dva podhledy. „Základní podhled musí splňovat
jednak protipožární normy a jednak akustické,
proto je konstruován z protipožárních impregnovaných desek Knauf RED GREEN, zatímco pohle-

Moderní budova je doslova napěchovaná technikou, takže nechybí velín, ze kterého bude řízen
náročný provoz. Každá taková specializovaná
místnost musí být dostatečně chráněna. V tomto
případě jsou to konstrukce bezpečnostních příček Knauf W118 (v provedení W112), s dvojitým
opláštěním deskami Knauf WHITE (2 x 12,5 mm)
a ocelovým plechem 0,6 mm (bezpečnostní třída
RC2). Speciálním řešením jsou i protipožární dveře, zabudované do bezpečnostní sádrokartonové
konstrukce. V případě požáru uzavřou jednotlivé
požární úseky a umožní bezpečný průchod nouzovými východy.

Drystar – desky do
mokrého prostředí

Strojovna je dokonale
odhlučněná
V obrovských strojovnách jsou umístěny velké
agregáty, které budou zdrojem velmi značného hluku. V prvé řadě bylo nutné dosáhnout
vysoké zvukové neprůzvučnosti, protože nad
strojovnou jsou zasedací místnosti. Na druhou stranu bylo současně třeba vytvořit pro
obsluhující personál strojovny vhodné pracovní prostředí.

Telefonní budky z konstrukcí opláštěných akustickými
sádrokartonovými deskami Knauf zajistí soukromí při
vyřizování telefonických rozhovorů.
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Proto jsou ve strojovnách dva podhledy. První
podhled je dvojitě opláštěný akustickou protipožární deskou Knauf RED Piano, doplněný
12cm izolací a akustickými závěsy. Pod tímto
podhledem jsou instalovány pohltivé plechové kazety Armstrong. „Na stěnách strojoven
jsme naopak z důvodu absorpce hluku instalovali akustické desky Knauf Cleaneo s větším
kulatým děrováním 15/30R mm. Tady bylo
pochopitelně nutné docílit skutečně velkého
efektu absorpce“, vysvětluje výběr desek Viliam Pretzelmayer.

Konstrukce kouřových přepážek ze speciálních
desek Knauf Drystar.

Na stavbě se uplatnily také speciální desky Knauf
Drystar, což jsou desky určené do prostor s vyšším
vlhkostním zatížením. Lze je používat i jako opláštění podhledů v exteriéru, pokud na ně bezprostředně nepůsobí povětrnostní vlivy. V případě nového
objektu ČSOB je tedy najdeme v podhledu na
propojovací lávce mezi novou a starou budovou
a také u kouřových přepážek v garážích.

Nová budova ČSOB
Investor

ČSOB, a.s.

Architekt

architektonické studio Chalupa Architekti, s.r.o.

Projektant

AED project, s.r.o

Generální dodavatel

Hochtief, a. s.

Zpracovatel materiálů Knauf

PRETZELMAYER STAVBY, s.r.o. a INTER GIPS, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Sádrokarton Knauf WHITE, RED Piano, RED
GREEN, GREEN, CLEANEO, DIAMANT,
DRYSTAR, tmely Knauf UNIFLOTT, Knauf Super
Finish

Nový objekt navrhlo architektonické studio Chalupa Architekti, s.r.o., projektovou přípravu společnost AED project, s.r.o. a generálním dodavatelem
stavby je společnost HOCHTIEF CZ. O suchou
výstavbu se podělily firmy PRETZELMAYER STAVBY, s.r.o. a INTER GIPS, s.r.o., které na vestavbu
interiérů použily více než 90.000 m2 různých
druhů sádrokartonových desek Knauf, včetně profilů, příslušenství a tmelů. Podle slov obou majitelů
zpracovatelských firem byla stavba nové budovy
extrémně náročná na kvalitu provedení. Materiály
a systémová řešení Knauf byly vybrány na základě
dřívějších dobrých zkušeností s předchozí budovou
ČSOB.
Foto: Ivan Sklenář
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Panoramatická vyhlídka
místo nádrže
Pohled na vestavbu panoramatického jednacího
prostoru v nejvyšším patře budí obdiv. Sádrokartonová konstrukce je na stěnách kolem celé
plochy kruhové místnosti, kopíruje rámy zapuštěných oken a respektuje jejich lomy (vždy po
dvou oknech) včetně žaluzií. Na tuto konstrukci
navazuje osm pravidelných lichoběžníků podhledu, sbíhající se nahoře do kruhového světlíku
s okénky, který je zakončen osmiúhelníkovým
podhledem a novou střechou. Dodržet rovinu
a pravidelnost lichoběžníků znamenalo tvořit
tento podhled najednou, aby nevzniklo riziko,
že se plochy v závěru nesetkají. Některé detai-

SÁDROKARTON
PROMĚNIL HISTORII
Historický vodojem v Kladně prošel kompletní rekonstrukcí, na jejímž konci
je v Evropě ojedinělé centrum vodohospodářské infrastruktury. Bude sloužit
nejen jako dispečink, řídící centrum dodávek vody pro více než 290 tisíc
obyvatel Kladna, Mělníku, Prahy-západ i východ a Rakovníku, ale i jako
expozice českého vodárenství přístupná veřejnosti.
Unikátní rekonstrukce začala demontáží 60 tun
těžké nádrže a staré střechy. Uprostřed kulaté věže
bylo postaveno vertikální jádro, ve kterém je umístěna výtahová šachta a dvě komunikační jádra. Na
vrcholu věže vznikl odstraněním nádrže prostor
pro vestavbu zahrnující celkem tři patra. Kromě
ocelových nosníků, příhradových konstrukcí a vnějšího opláštění věže sehrál v rekonstrukci hlavní roli
sádrokarton, který zpracovávala firma EU Stavby,
dlouholetý partner Knauf.

Výšková konstrukce
s požární odolností
Mezi vstupní halou a prvním patrem byl vytvořen
osmnáctimetrový dřík, komunikační jádro z ocelové konstrukce a sádrokartonových příček zakončené podhledem z akustických děrovaných desek Knauf CLEANEO. Pod ním jsou zavěšeny na
2
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závitových tyčích a řetízcích sálavé panely pro
vytápění. Uprostřed komunikačního jádra je schodiště a výtahová šachta, kde jsou na obou protilehlých stranách vytvořeny komunikační šachty
pro vzduchotechniku, elektroinstalaci apod.
Představuje to celkem 3 požární úseky, které bylo
nutné oddělit. Použitá konstrukce Knauf W112 je
proto dvojitě opláštěná speciálními sádrokartonovými protipožárními deskami Knauf RED Piano.
I vestavba v horní části věže je ze sádrokartonu.
Díky prostoru a především výšce, ve které se pracovalo, nebyla realizace snadná, protože většinu
desek bylo nutné dostat nahoru na lešení ručně.
Opláštění ocelových nosníků a podhledy zde
plní spíše pohledovou funkci, ale zároveň bylo
nutné dodržet předepsanou požární odolnost REI
45 minut. V opláštění jsou opět použity protipožární desky Knauf RED Piano v tloušťce 15 mm,
spáry jsou přelepeny skelnou páskou a vytmeleny Knauf Uniflott.

ly se doslova modelovaly po kouskách, aby vše
do sebe přesně zapadlo. Zevnitř jsou sádrokartonové desky opatřeny parotěsnou membránou
a tepelnou izolací. V pátém patře jsou všechny
ocelové nosníky opláštěné konstrukcemi se sádrokartonovými deskami Knauf WHITE. Z půdorysu
podlahy 6. patra je spuštěna předstěna, do které
jsou vloženy anemostaty. V komunikačním centru
je také hygienické zázemí objektu, kde byly použity impregnované desky Knauf GREEN. Do čtvrtého patra byly umístěny kanceláře. Znamenalo
to rozdělit kulatý prostor příčkami Knauf W112
s dvojitým opláštěním sádrokartonem Knauf WHITE s izolací. Konstrukce příček byla v tomto případě z hlediska akustiky dostatečná, vzhledem
k tomu, že se v těchto místnostech neočekává vyšší hladina hluku. Doplňuje je akustický podhled.
Rekonstrukce staré vodárenské věže je v každém
detailu technicky zajímavá stavba, která by se
bez suché výstavby nedala realizovat. V plném

provozu by měla začít sloužit od června 2019.
Realizaci stavby prováděla firma EU Stavby,
s.r.o., která se specializuje na suchou stavbu již
od roku 1997. Mezi její reference patří například
obchodní centra v Teplicích, Kadani, Sokolově.
Zajímavou zakázkou byla rekonstrukce staré výrobní haly pro potřeby TV Prima, kde se dělala
náročná akustická vestavba.
Foto: Ivan Sklenář

Rekonstrukce vodojemu na vodohospodářský dispečink
Investor

Středočeské vodárny, a. s.

Generální dodavatel

JOPO Construction, a. s.

Zpracovatel materiálů Knauf

EU Stavby, s.r.o.

Použité materiály Knauf

White, RED Piano, Green, Uniflott, profily
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Mateřská školka
Beruška svítí
veselými barvami

DESKY KNAUF
CLEANEO PRO
ZDRAVOU ŠKOLKU

vylepšení kvality vzduchu uvnitř místností, který
pomáhají zajistit děrované desky Knauf Cleaneo.
Obsahují speciální sádru s příměsí Zeolith (přírodní
hlinitokřemičitan vulkanického původu), který rozkládá případné škodlivé látky katalyticky na vodu
a oxid uhličitý. Jak je známo, těkavé organické
sloučeniny (VOC) se do vzduchu vnitřního prostoru mohou dostat mnoha způsoby, například díky
uvolňování z podlahových krytin, nábytku, z čistidel a ošetřovacích prostředků apod. V závislosti
na koncentraci mohou být částečně zdraví škodlivé (alergie, bolesti hlavy, migrény) a desky Knauf
Cleaneo jsou schopné koncentraci těchto látek
v interiéru snížit.

Nové, moderní a přitažlivé místo pro děti se dá vytvořit vhodnou
přestavbou a správně volenými materiály i z nepříliš zajímavého objektu
z konce 80. let. Po náročné rekonstrukci Mateřská školka Beruška v Liberci
prokoukla. Dříve samostatné pavilony tvoří nyní jeden barevný celek
s bezbariérovým přístupem. Kompletní rekonstrukce zásadně změnila
i vnitřní dispozice školky.
Děti mají k dispozici větší pobytové prostory, běžně
se potkávají a jsou spolu od nejmladších po nejstarší ročníky. „Interiér je vymalovaný podle doporučení psychologa a barvy na děti dobře působí.
Školka je nově hodně prosklená a je na děti vidět,
takže jsou do poslední chvíle v kontaktu s rodiči.
A rodiče vidí, jak děti reagují,” říká ředitelka školky
Ladislava Sehnoutková a dodává: „Nová školka je
vzdušná, světlá a bezpečnější. Vše je v ní přizpůsobené dětem a zdravému životnímu prostředí. Školka je zapojena v programu Skutečně zdravá školka
a po získání bronzového ocenění se letos snažíme
splnit podmínky pro získání stříbrného ocenění."

ale liší podle jejich využívání. V jednotlivých třídách
upřednostní pedagog kratší dobu dozvuku, velmi
dobrou srozumitelnost řeči a odpovídající míru
rozptylu zvuku, protože malé děti bývají při hře
hlučnější. Zvláště pokud je jich plná třída. V klidové zóně, určené pro odpočinek, je naopak vhodné
dosáhnout co největšího pohlcování zvuku. Ovšem
v místnosti pro hudební produkce je naopak důležitá dlouhá doba dozvuku, aby se tón mohl patřičně
rozeznít. Školka má vlastní dětský pěvecký sbor,
který vystupuje i veřejně, takže vynikající akustika v nově upraveném zkušebním pěveckém sále
všechny potěšila.

Cleaneo desky čistí vzduch
a zlepšují akustiku v prostoru

Správná doba dozvuku může být ovlivněna absorpcí stěnových a stropních ploch. Takovými plochami jsou v nové školce podhledy z akustických
děrovaných desek Knauf CLEANEO, které podstatně zlepšují prostorovou akustiku, dokáží pohlcovat
hluk vznikající v prostoru pod nimi, a tím účinně
optimalizovat zvuk v místnosti. Zároveň umí, díky
svému designu, prostor výrazně esteticky zkrášlit.
Pro zdravou školku je jistě nezanedbatelný i efekt

Školka je výborně zvukově odizolována. I když
jsou třídy umístěny hned vedle sebe, navzájem
se zvukově neruší. Podobná zařízení mají vysoké
požadavky na akustickou kvalitu místností, které se

❯

Mateřská školka BERUŠKA Liberec
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A právě školky, školy a nemocnice patří vzhledem
k počtu přítomných dětí, a tím i obzvlášť vysokým
požadavkům na pohlcování hluku a kvalitu ovzduší, k ideálním příkladům pro použití děrovaných
desek Knauf Cleaneo.

Investor

Statutární město Liberec

Dodavatel

ASTRA spol. s r.o.

Použité materiály Knauf

Akustické děrované desky Knauf Cleaneo UFF
12/25R 700 m²

Děrované desky Knauf Cleaneo čistí vzduch 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu a jejich čisticí kapacita je prakticky
neomezená. Pro ideální působení je třeba počítat
minimálně 0,3 m² děrovaných desek/1 m³ vzduchu.
Foto: Jaroslav Appeltauer
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Na opravy byla použita
omítka Knauf MVS 1

KNAUF V OPEŘE
Rekonstrukce historického objektu je vždy velmi náročný a ostře
sledovaný proces, zvlášť pokud se jedná o známou a významnou
historickou památku, jakou je Státní opera v Praze. Divadlo
patří mezi nejkrásnější evropské operní budovy. Vyniká skvělou
akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. V roce
1973 byla k divadlu přistavěna nová provozní budova, která
sloužila jako společné zázemí Státní opery, Národního muzea
a Federálního shromáždění. Nyní se vzácná památka konečně
dočkala zásadní rekonstrukce, která se týká prakticky všech
interiérů, včetně modernizace jeviště.
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Budova byla postavena v letech 1886 až 1888 jako
nové německé divadlo v neorenesančním stylu s použitím
řeckých korintských prvků.

V historických prostorách budovy Státní opery došlo ke značným zásahům do stavby díky novým instalacím rozvodů, zejména elektroinstalace, vody,
topení a odpadů. Na opravy zdí byla použita omítka Knauf MVS 1. Uplatnila se i na realizaci omítek
v nově vybudovaných suterénních místnostech zkušeben a pracovního zázemí divadla pro účinkující. Budou zde nové zkušebny, rekonstrukcí projde
i zázemí dirigentů, herců, kostymérů nebo prostory
pro ladiče nástrojů. Stejně náročnou rekonstrukcí
prochází i další část podsklepení, které pokračuje
až pod provozní budovu. Památkový úřad nedoporučil použití současné penetrace na původní silně
zaprášené zdivo. Stěny se tak musely omýt vodou
a dočišťovaly se stlačeným vzduchem. Po vyschnutí
očištěného podkladu se pak místo penetrace použil tzv. špric. Na něj se po zaschnutí prováděla
již standardní omítka MVS 1 v tloušťce cca 1,5 až
2 cm. Tam, kde byla zapotřebí silnější vrstva, se
omítka nechala zavadnout, aby se poté dostříkávala na požadovanou výslednou tloušťku. Omítka
se většinou aplikovala strojně. Celkem jí bylo zatím
použito na opravách a nově omítnutých stěnách
cca 800 tun, ale práce ještě zdaleka neskončily.
Pro sjednocení povrchu se na omítku následně aplikoval štuk.

Ručně i strojně zpracovatelná omítka Knauf MVS 1 je vhodná na opravy i provádění nových omítek na široké spektrum
podkladů: smíšené zdivo, kámen, pálené cihelné a vápenopískové zdivo, betonové, liaporové a jiné lehčené tvárnice.
Na finální povrchovou úpravu je vhodné použít například štukovou, pastózní, nebo minerální šlechtěnou omítku.

Rekonstrukce budovy Státní opery
Generální dodavatel

Hochtief, a.s.

Projektant

NOSTA-HERTZ, spol. s r. o.

Dodavatel materiálu Knauf

Metrostav stavebniny s.r.o

Zpracovatel materiálů Knauf

H+H stavební společnost, s.r.o.

Použité materiály Knauf

MVS 1

❯❯ Obnova budovy opery je první
rekonstrukcí velkého divadla
v majetku státu od roku 1989.
Rekonstrukcí získá Státní opera
podstatně lepší pracovní zázemí
i moderní technické vybavení.
Nemalou součástí oprav budou
restaurátorské práce. Po jejich
skončení by měl sál opery získat
podobu co možná nejvěrnější té,
jakou měl po svém postavení.
Foto: Ivan Sklenář
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ALBATROS
ZÍSKÁVÁ
NOVOU
TVÁŘ
Budova bývalého nakladatelství
Albatros se nachází v samém
centru Prahy nedaleko pěší zóny.
Jedná se o nárožní stavbu na
křižovatce ulic Národní třída
a Na Perštýně. Je součástí
historické zástavby v památkové
zóně, a i když není evidována
jako nemovitá kulturní památka,
je památkově chráněna v rámci
chráněného území Pražské
památkové rezervace.
V současné době prochází tato budova kompletní
rekonstrukcí. Materiály pro suchou výstavbu se na
ní podílí i společnost Knauf. Zatím bylo na stavbě
spotřebováno 18.000 m² desek Knauf RED Piano,
dále 800 m² Knauf Massivbauplatte, 5.000 m²
desek Knauf WHITE a 4.000 m² desek Knauf
GREEN. Kompletní rekonstrukce mimo jiné představuje i dostavbu a napojení na sousední navazující
dům U Medvídků. Nová přístavba by měla doplnit
stávající kancelářská podlaží. Dvě nejvyšší ustoupená podlaží by měla být přestavěna ze strojoven
a zázemí na mezonetové kancelářské jednotky nejvyššího standardu s prostornými terasami. Severní
celoprosklená fasáda dostavby je kryta lamelami
pro dosažení vizuálního efektu, kterým se při dálkových pohledech novostavba měřítkově přiblíží
charakteru okolní zástavby. Pod budovou by měly
vyrůst dvě podzemní podlaží – garáže. Hlavní
vstup do budovy je situován z ulice Na Perštýně.

Budova je přímo na rušné křižovatce, odkud můžete
zamířit k nejznámějším pražským památkám.
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Červené desky Knauf RED
Piano chrání před požárem
Přestože rekonstrukce objektu ještě není zcela dokončena a vnitřní uspořádání čeká na požadavky
nových nájemců, základ přestavby je hotov. Významně se na ní uplatnily i materiály Knauf. Z důvodu protipožární ochrany zde byly použity desky
Knauf RED Piano, které mají za úkol chránit šachty a rozvody technických médií a současně také
ochránit před požárem i všechny ocelové konstrukce, které logicky najdeme v každém patře osmipatrové budovy. Celkem se na stavbě spotřebovalo
více než 18.000 m² „červených desek“ tloušťky
12,5 mm. Nejčastěji byly použity v konstrukcích
Knauf W112. Deska Knauf RED Piano se používá
na stavbách zejména z důvodu svých protipožárních vlastností, ale uživatelům přináší i další výhody
v podobě vylepšených akustických vlastností u použitých konstrukcí ve srovnání například se standard-

Speciální protipožární desky Knauf RED Piano
v konstrukcích, které chrání šachty a rozvody technických
médií včetně ocelových konstrukcí před požárem.

ními deskami Knauf WHITE. Právě tyto vlastnosti se
osvědčily zejména u některých bezpečnostních příček v horních patrech budovy, kde byl požadavek na
vyšší zvukovou neprůzvučnost a požadovanou požární odolnost. Kromě desek Knauf RED Piano byly
u rekonstrukce budovy použity také standardní desky
Knauf WHITE na běžné příčky a podhledy, dále impregnované desky Knauf GREEN, tradičně používané u konstrukcí sociálních zařízení z důvodu zvýšené
odolnosti vůči vlhkosti. Uplatnily se zde i desky Knauf
Massivbauplatte a RED GREEN, a to zejména v nové
přístavbě směrem k domu U Medvídků.
Vnitřní uspořádání čeká na požadavky nových nájemců

Rekonstrukce bývalé budovy nakladatelství Albatros
Investor

Pražská správa nemovitostí, s.r.o.

Projektant

DAM architekti, s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf

Viliam Pretzelmayer, sádrokartonové konstrukce

Použité materiály Knauf

WHITE, RED Piano, GREEN, Massivbauplatte
RED GREEN, Uniflott

Bohatá historie domu
je protkaná uměleckou
tradicí a osobnostmi
Domem s číslem popisným 342 prošla
zajímavá historie. První zmínka o jeho
existenci se datuje už do roku 1429, kdy
dům stál za hradbami Starého Města hned
u hradebního příkopu s můstkem. Pražané
si však z historie nejspíše vybaví klasicistní stavbu, která dala objektu tvář v roce
1789. Dům byl také svého času znám
jako Braunerův. Majitel, František August
Brauner, byl význačný politik a poslanec
říšského sněmu a jeho dcera Zdenka
známá česká malířka. Literárně-umělecká
tradice se v domě na Perštýně uchytila
a neztratila se ani v pozdější době, kdy
tu bývala nejslavnější pražská literární kavárna Union, oblíbené místo významných
osobností jako Alois Jirásek, Mikoláš Aleš,
Antonín Dvořák, Josef Václav Myslbek, Jan
Štursa, Josef Gočár, Bohumil Kubišta, František Kysela, Josef Lada, Fráňa Šrámek,
František Kellner, Viktor Dyk, Eduard Bass,
František Langer, Jaroslav Hašek, Jaroslav
Seifert či bratři Čapkové. Co jméno, to
významná postava českého uměleckého
života té doby. Kavárna byla definitivně
uzavřena v roce 1941, kdy se vážně uvažovalo o zbourání objektu z důvodu rozšíření dopravy na Národní třídě. Nakonec
k tomu došlo v roce 1950 a na jeho místě
byla pro účely nakladatelství Albatros vybudována, pod vedením architekta Stanislava France, moderní kancelářská budova s působivou závěsovou celoprosklenou
fasádou od italské firmy FEAL. Byla slavnostně otevřena v listopadu 1969 a někteří si ji ještě pamatují jako Dům dětské
knihy. Po sametové revoluci objekt prošel
několika dílčími rekonstrukcemi (naposledy
v roce 2003), ale k té zásadní přistoupil
v roce 2017 až současný majitel, Pražská
správa nemovitostí, s.r.o.

Foto: Ivan Sklenář
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MBQUALITY: OD
SUBDODAVATELE
KE GENERÁLNÍMU
DODAVATELI
Společnost MBQ, s.r.o., vznikla před sedmi roky
na základech malé firmy, která se zabývala
rekonstrukcemi a zateplovacími systémy. Spojily se zde
zkušenosti obou zakladatelů MBQ z velkých i menších
stavebních zakázek s cílem posunout postupně
statut firmy z pozice subdodavatele na generálního
dodavatele. Jednou z nedávných zakázek MBQ byla
stavba nové prodejny Lidlu, na které jsme se potkali
s jednatelem firmy Filipem Balatkou.
Vaše společnost vznikala v období krize. Byla to
tehdy odvaha pustit se vlastní cestou?
V té době jsem pracoval na straně generálního dodavatele a už jsem věděl, že z velkého stavebnictví
odešlo příliš mnoho lidí a práce začalo přibývat
zejména v malém stavebnictví. Velké firmy propustily řadu kvalitních zaměstnanců, my jsme toho
tenkrát využili a stáhli jsme si je k sobě do firmy.
Věděli jsme, že práce bude, a že na ni budeme
připraveni.
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Dlouhá stěna za regály je konstrukce postavená z Diamantu, která plní vysoké nároky na pevnost a také
na akustiku.

Podhled z Diamantových desek u vstupu do prodejny musel být odlehčený, pevný a odolný vůči vlhkosti.

Jak moc se ty plány lišily pak od reálné situace?
Když řeknu, že jsme začínali na obratu 10 milionů korun a v současné době se pohybujeme okolo
160 milionů, tak je vidět, že jsme se nemýlili.

hlavně omítkoviny, sádrokartony a také nyní konzultujeme materiály z oblasti protipožární ochrany.
Což je nyní pro nás novinka.

také v mezeře mezi prosklenou fasádou a střechou,
nebo v zázemí obchodu a ve strojovně, kterou je
potřeba protipožárně chránit.

Mluvíme spolu hlavně proto, že od začátku spolupracujete s firmou Knauf. Jak vznikla tato spolupráce?
Máte pravdu, Knauf je náš stabilní partner, který
má kvalitní zastoupení v regionu. Velmi intenzivně
spolupracujeme nejen v dodávkách materiálu, ale
také na technických řešeních, technologických postupech apod. Materiály Knauf jsou pro naše lidi
srozumitelné a umí s nimi pracovat. Pokud ovšem
potřebujeme pomoc, tak nám v tomto ohledu Knauf
vychází maximálně vstříc. Pomáhají nám s konzultacemi přímo v terénu velmi flexibilně. Používáme

Jsme právě na stavbě marketu Lidl, se kterým spolupracujete již delší dobu. Jaké materiály z provenience Knauf se zrovna zde použily?
Společnost Lidl je naším zákazníkem delší dobu,
a kromě nyní dokončeného marketu připravujeme
další projekty. Zvykli jsme si na sebe, respektujeme
se a funguje to. V objektu najdete hlavně sádrové
omítky Knauf MP 75. Ohledně suché výstavby jsou
na stavbě použité desky Knauf Diamant, konkrétně v konstrukci oddělující vnitřní a venkovní část
konstrukce vstupní haly. Tato dělicí část musela
být odlehčená a my jsme hledali řešení, abychom
prostor nemuseli vyzdívat. Desky Diamant najdete

Vrátím se ještě k Vašemu regionu. Patří díky automobilovému průmyslu k těm bohatším. Je to poznat na požadavcích ze strany vašich zákazníků?
Dnes je situace taková, že investoři vědí, kdy se
vyplatí šetřit a kde už ne. To je zcela určitě kvalitativní posun. Nejde tedy jen o cenu, ale hodně
se dbá na živostnost a funkčnost. Třeba s produkty
Knauf, pokud investorovi vysvětlíme, že řešení, které nabízíme, vydrží více než 10 let, je možné jej
přesvědčit. Maximálně si ty informace ověří. To ale
také znamená, že firmy se nemusí tolik podbízet
a nemusí hledat řešení, se kterým se neztotožňují.

Konstrukce z Diamantových desek vyplnila prostor mezi střechou a prosklenou fasádou

Jak vnímáte současnou situaci na stavebním trhu?
Při samotné realizaci je nutné některé technologie
provádění nebo stavební detaily řešit až přímo na
stavbě. K tomu potřebujete mít na své straně kvalitní
zaměstnance nebo partnery, kteří jsou to schopni
v krátkém okamžiku vyřešit, to dnes investor očekává. Další věcí je kvalita lidí, kteří na pracovním trhu
v dnešní době jsou. Skuteční řemeslníci jsou mnohdy již v důchodu a mladí nám chybí. Je tu obrovská
díra, kterou zalepit nebude snadné. Podívejte se
na učňovské školství, kolik lidí má zájem o řemeslo.
Také řada zkušených řemeslníků přešla pracovat
přímo pro drobnou klientelu. Je složité uhlídat produktivitu při stále rostoucích nákladech, ale hodně
se na to zaměřujeme. Naše firma má štěstí v tom,
že máme partu lidí, se kterými pracujeme už dlouho, a oni vědí, že dbáme na kvalitu a nenecháme
je dělat nekvalitní práci.
Kolik má vaše společnost průměrně zaměstnanců?
Počty se různí od jednotlivých zakázek. Máme
20 až 25 vlastních zaměstnanců a pak máme na
stavbách dalších zhruba 80 externistů plus další
subdodavatele. Jsou stavby, jako například Lidl,
kde jich potřebujeme najednou hodně. Řeší se to
obvykle cizinci. Přesto musíme někdy udělat selekci
a nekvalitní lidi poslat pryč, protože jinak by kvalitní řemeslníci byli nespokojení, že je platíme stejně
jako ty špatné. A to by se nám nakonec vymstilo.
Jaké jsou plány vaší firmy do budoucnosti?
Naším cílem je samozřejmě neustále se zdravě
zvětšovat, doplňovat vhodnými zaměstnanci a být
nejsilnějším partnerem v našem regionu. A pochopitelně získávat zajímavé zakázky.
Děkujeme za rozhovor
Ivan Sklenář, foto autor
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Podle mne záleží na vkusu. Stále je to hlavně otázka ekonomického zhodnocení. Alespoň v našem
mikroregionu to stále platí. Na druhou stranu se
nám často stává, že vysvětlujeme nějakému klientovi na místě přednosti sádrové omítky a přijdou si to
vyslechnout sousedi. Obvykle pak děláme najednou třeba i tři domy vedle sebe.
Kolik realizujete staveb ročně? Používáte celý
systém Knauf?
Ročně uděláme zhruba 12 až 14 rodinných domů,
což představuje okolo 10.000 m² stříkaných omítek. Co se týká omítek, tak ano, využíváme všechny
produkty Knauf, které s nimi souvisejí. To znamená
i penetraci, případně finálové stěrky apod. Ohledně spolupráce s firmou Knauf máme jednu novinku.
Protože se nám množí poptávky na suchou výstavbu v rodinných domech, začali jsme realizovat
i sádrokartonové konstrukce. V tomto případě rovněž upřednostňujeme celé systémové řešení Knauf
včetně profilů.

Strojní aplikace sádrových omítek

VYBRAT SI DOBŘE MATERIÁL
A NEBÁT SE ZKUSIT NOVÉ VĚCI
To je někdy základ prosperity, i když na začátku může být nepříznivá událost. Když si pan Ondřej Maršík před
lety stavěl dům, dostal se do nepříjemné situace, kdy měl hotovou hrubou stavbu, ale objednaná omítkářská
firma nepřijela. Po úvaze se rozhodl realizovat nástřik sádrových omítek vlastními silami. Dal dohromady lidi,
půjčil si omítací stroj a nakoupil materiál. Protože stavebniny BigMat již dlouhou dobu úspěšně spolupracují
s firmou Knauf, začal se sádrovými omítkami Knauf MP 75. První zakázka, na které se všichni řemeslo učili,
byl již zmíněný soukromý dům Ondřeje Maršíka. V současné době je již přístup zcela profesionální, firma
úspěšně absolvovala školení a získala osvědčení k aplikaci sádrových omítek a stěrek Knauf. Solap, s.r.o., jejímž
jednatelem pan Maršík v současnosti je, má dnes naplněnou kapacitu na více než půl roku dopředu.
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Máte již několikaletou zkušenost s mnoha realizacemi. Co je podle Vás podstatné při aplikaci
sádrových omítek?
Podle mého názoru je zapotřebí dobře zvolit materiál, zajímat se o nové věci a mít šikovné ruce.
My jsme si v praxi vyzkoušeli, že jsme potřebovali
dva až tři domy na to, abychom dostali řemeslo
do rukou a věděli co a jak. Dnes už víme, jak se
materiál chová v různých situacích, jak zraje, kdy
se může gletovat a kdy ještě ne, jak povrch pod
omítkou penetrovat apod. Další důležitou věcí je
kvalita materiálu, a tu máme u omítek Knauf dobře
vyzkoušenou. Sádrová omítka Knauf je velmi jemná, hladká a dobře se nejen zpracovává, ale ještě
lépe vypadá na povrchu stěn či stropů. Na jakékoli
stavbě ji ihned rozeznáte.

klienti, kteří se rozhodují o každém kroku stavby,
a ti většinou sledují dostupné informace, a pak
s nimi probíráme různé možnosti. Vnímají argumenty jako kvalita zpracování, rychlost realizace
a taky fakt, že u rodinných domů má 90 % místností
dnes většinou hladké sádrokartonové stropy a chtějí mít povrch sjednocený. Oceňují bližší informace
o výhodách jednovrstvé sádrové omítky i to, že ji
umíme realizovat za tu a tu cenu. Ale nemyslím si,
že hladké povrchy sádrových omítek jsou trendem.

Děkujeme za rozhovor
Ivan Sklenář

Ve kterých případech dáváte přednost standardní
sádrové omítce Knauf MP 75 před její lehčenou
verzí MP 75 L?
Po celé řadě realizací jsme došli k závěru, že lehčená sádrová omítka je výhodná hlavně v případě
velkých staveb, kde používáme silo. Umožnuje nástřik omítky v tenší vrstvě, což je výhoda například
s ohledem na zatížení stavební konstrukce budovy.
Většina našich zakázek jsou ale rodinné domy,
které nebývají zcela optimálně vyzděné a stříkané
vrstvy jsou v těchto případech obvykle větší. V těchto případech používáme spíše klasickou sádrovou
omítku Knauf MP 75.
V čem je podle Vás důvod popularity sádrových
omítek v současné výstavbě, je to módní trend?
Já tuhle otázku vnímám tak, že pokud má investor
v projektu napsaný určitý typ omítky, pak má většinou jasno a maximálně se ptá na cenu. Jsou však

Jak byste charakterizoval situaci ve stavebnictví
ve Vašem regionu?
Je pravda, že se v současné době hodně staví,
dokonce je už problém sehnat lukrativní pozemek.
Ale ekonomika je stále na prvním místě. Privátní investoři šetří už při projektové dokumentaci. Často
mají projekt, který je dobrý pro stavební povolení,
ale málokdo si nechá zpracovat prováděcí projekt.
Neuvědomují si, že stavba se může při vlastní realizaci díky tomu prodražit. My jsme na to reagovali
tím, že prakticky na jednom místě nabízíme zájemcům projekční kancelář, vedle jsou stavebniny BigMat, které mohou dodat materiál, a firma Solap
zrealizuje omítky, podlahy a nyní už i suchou výstavbu. Snažíme se klientům vysvětlit, že dům obvykle staví jednou za život a jsou věci, na kterých
by šetřit neměli.

Nejprve penetraci a pak první vrstvu omítky
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PŘÍBĚH VSTUPNÍHO PROSTORU.
VÍC, NEŽ STANDARDNÍ PODHLED
Výjimečné stavby často provázejí výjimečná technická řešení. Taková je i současná suchá výstavba, se kterou
lze vybudovat velmi individuální konstrukce, pokud má člověk potřebné zkušenosti, velkou zásobu kreativního
myšlení a odvahy. Někdy je potřeba vyvinout značné úsilí a představivost, aby se celé řešení navrhlo,
vyprojektovalo a zrealizovalo tak, aby nejen dobře vypadalo, ale také dlouhodobě fungovalo.

Světelné tubusy
V bočních částech vstupní haly jsou dominantní
velké světelné tubusy, ve kterých svítí stočené LED
světelné pásky. Tyto tubusy jsou různě vysoké,

Spodní sádrokartonový podhled je proveden ze standardní Knauf WHITE desky tl. 12,5 mm na dvojitém roštu. Jedná
se v zásadě o konstrukci Knauf D 112. Podhled byl přetmelený, přebroušený a opatřený černým nátěrem. Závěsy
podhledu jsou částečně ukotveny v železobetonové konstrukci a částečně na UA konzole.

Vstupní lobby bytového komplexu V Tower je toho
důkazem. Vstoupíte-li do budovy, pravděpodobně
se nebudete zamýšlet nad tím, jak interiér vznikal.
A přesto nad hlavou vnímáte designový podhled
se zajímavým osvětlením, jehož projektová příprava zabrala dva měsíce intenzivní práce. Podhled
realizovala Karlova firma, s.r.o. majitele Karla Mašína a zavěšení podhledu řešil pan Štefan Kacanos
za pomoci technické podpory Knauf.

Dva podhledy, různé
výšky i složité detaily
Zajímavá je středová část recepce, kde jsou instalovány dva podhledy, i když ve výsledku je vidět
jen jeden. Základní konstrukce je ze sádrokartonu
a teprve do ní je ukotven lamelový podhled, který
dává interiéru finální vzhled. Současně bylo nutné se vypořádat s mnoha designovými přechody
a výškovými rozdíly. Náročné bylo rovněž udržet
rovinu a jednotné spáry v délce 30 metrů. Některá
technická řešení byla navrhnuta přímo na míru danému prostoru.

Finální lamelový podhled je proveden z lamel nacvaknutých do profilu tvaru omega. Ty jsou vynášeny uzavřenými
ocelovými profily 40/40 mm. Současně jsou zde však instalována i revizní dvířka s panty, které umožňují přístup
k technologiím, přičemž závěsy pantů jsou dimenzovány na 45 kg. V lamelovém podhledu jsou napříč zasazeny
LED světelné zdroje.

Stěžejní v konstrukci
je vyvěšený křížový rastr

Vzhledem ke způsobu ukotvení i následným náročným
instalacím v lamelovém podhledu byl na spodní
sádrokartonový podhled kladen požadavek na zvýšenou
únosnost.
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Ve standardním systémovém řešení je rastr tvořen
nosným CD profilem a roznášecími profily v roztečích potřebných pro instalaci sádrokartonových
desek. V případě této konstrukce však i roznášecí
profily posloužily jako nosné v tom smyslu, aby
bylo dosaženo potřebné pevnosti konstrukce. Prakticky to znamenalo kombinovat nosné CD profily
s montážními CD profily. Spodní rastr z montážních
CD profilů slouží jak k vynesení podhledu, tak ke
kotvení lamelové podkonstrukce. A protože je podkonstrukce lamel příliš řídká pro sádrokartonový
podhled, je mezi CD profily pro lamely vždy přidán ještě jeden profil.

V oblastech, kde se nacházejí panty revizních dvířek, se použily dvojité noniusy. Do montážních CD
profilů (spodní rošt) se následně vkládala výdřeva, na kterou se kotvily již zmíněné ocelové jekly
(40/40 mm). Dodržet přesnou rovinu v dané výšce
a v celé délce podhledu (cca 30 metrů) bylo skutečně velmi náročné. Velkou roli hrála naprosto přesná
pozice všech CD profilů. Oba dva podhledy jsou
sestaveny ze sádrokartonových desek Knauf WHITE, v některých přechodových detailech byla použita pevná deska Knauf DIAMANT. Za pozornost
stojí také ukončení podhledů na okrajích, protože
nejsou dotaženy přímo k materiálu, který se střídá
– beton, kámen, okno. Ukončení probíhá 2 cm od
těchto materiálů, přičemž po celé délce středové
části byly dodrženy minimální rozdíly, což znamená 2 mm.

například minimální výška je 30 cm a maximální
1,6 metru. Jsou proto velmi těžké, takže je bylo
nutné sestavit na podlaze, následně vyzdvihnout,
zafixovat v určité poloze, a v požadované výšce je
současně doplňovat vodorovnou sádrokartonovou
konstrukcí – podhledem. Aby vše sedělo tak jak
má, muselo se vše dělat doslova najednou. I zde se
realizátoři v čele se Štefanem Kacanosem museli
vyhýbat nejrůznějším instalacím a rozvodům včetně řady finálních prvků, jako například reproduktorům, čidlům apod.
Konstrukce podhledu v prostoru vstupní haly
V Toweru nebyla jednoduchou záležitostí, ale na
druhou stranu byla technicky velmi zajímavá. Nejedná se v žádném případě o standardní nebo rutinní záležitost, ale o něco absolutně atypického,
co člověk v suché výstavbě dělá jen jednou za čas.
Ivan Sklenář, foto Roman Ludl
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ PRO ING. ZDEŇKA RYBÁČKA
Být a zůstat špičkou v oboru je každodenní a nikdy nekončící práce a vylepšování. Cílem je především uspokojit požadavky zákazníků, reagovat
na změny, zachytit nové trendy v oboru, hledat
nová uplatnění, což v konečném důsledku vede
k udržení konkurenceschopnosti. Úspěch firmy

Na fotografii zleva: pánové Manfred Grundke,
Zdeněk Rybáček, Janis Kraulis a Alexander Knauf

Knauf je podmíněn úspěchy jejích zákazníků,
a ti jsou proto na prvním místě. Knauf investuje
nemalé prostředky nejen do vývoje produktů, ale
i do udržení a zajištění jejich stálé a tedy předvídatelné kvality.
Ač se to může zdát klišé, jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejcitlivějších parametrů výrobku.
Neboť není nic horšího, než co dodávka, to originál. Ve světle výše zmíněného není tedy divu,
že uvnitř firmy Knauf probíhá interní vyhodnocení
přínosu jednotlivých závodů či pracovníků pro
zajištění kvality výroby. Kvalita výroby, popřípadě její vylepšování není jen péče o samotné
výrobní zařízení, ale také péče o zaměstnance,
schopnost je vést a motivovat, schopnost vidět detaily i výrobu jako celek a vzájemně všechny tyto
požadavky sladit. Vyžaduje to tedy jak znalost
výroby, tak i spoustu manažerských schopností.
Knauf má v celkem 86 zemích světa 300 dce-

řiných firem a více než 220 výrobních závodů.
Což činí cca 27.400 pracovníků. O to větší bylo
překvapení, když do jednoho z našich výrobních
závodů přišlo osobní pozvání majitelů firmy na
slavnostní ocenění nejlepších pracovníků společnosti Knauf za rok 2018.
A ptáte se, o koho se jedná? Ing. Zdeněk Rybáček se jmenuje a je vedoucí závodu na výrobu
sádrokartonových desek Knauf v Počeradech.
Prokázal, že u firmy Knauf pro vás vyrábí lidé
s otevřeným myšlením, kteří snesou mezinárodní
srovnání. Prostě kombinace chytré hlavy a šikovných praktických rukou. Mistr svého oboru.
Seznamte se tedy s cenou pro nejlepšího pracovníka
výroby za rok 2018 i s jeho majitelem a přejme si,
aby jeho nasazení nepolevovalo. Kontrolovat to budete všichni – každou deskou, kterou berete do ruky.
A Ing. Zdeňku Rybáčkovi my z firmy Knauf, a věříme, že i vy, zákazníci, srdečně gratulujeme.

PRAHA HOSTÍ
SVĚTOVOU VÝSTAVU
JEDNÍM Z HLAVNÍCH PARTNERŮ VÝSTAVY JE SPOLEČNOST KNAUF,
KTERÁ DODALA MATERIÁL POTŘEBNÝ K REALIZACI EXPOZICE
Na Pražském výstavišti v Křižíkově pavilonu E je do května 2019 otevřena výstava PIXAR – 30 LET ANIMACE,
která návštěvníkům poodhaluje jak náročná a neuvěřitelně inspirativní je tvorba animovaného filmu. Praha se
stala za posledních 5 let již třicátou destinací, kde se výstava prezentuje, i když byla původně zamýšlena jen
jako jednorázová akce newyorského Muzea moderního umění. „Srdce společnosti PIXAR je v příběhu. Když ho
naši tvůrci vymýšlejí, na počítači pracuje málokdo. Potřebují spíše papír, pero, tužku, někdo pastelky, jiný pastely,“
vysvětlovala u příležitosti zahájení výstavy Maren Jonesová, americká kurátorka výstavy.

KNAUF LETOS OPĚT PARTNEREM
ZÁVODU PALESTRA KBELSKÁ 10
V sobotu 2. března 2019 se v Praze konal oblíbený silniční běžecký závod PALESTRA Kbelská 10,
který se tradičně běží první březnovou sobotu, takže je jedním z prvních běžeckých závodů v nové
sezoně silničních běhů. Zároveň je i Akademickým
mistrovstvím České republiky v silničním běhu na
10 km certifikované trati. Jeho již 33. ročník opět
přivítal velké množství běžců. Novinkou letos byla
speciální kategorie pro páry, které se na závod
společně přihlásily a společně také doběhly do
cíle, kde byl opět pro všechny připraven bohatý
doprovodný program v Centrálním parku ve Kbelích. Děkujeme pořadatelům za spolupráci a skvělou akci, závodníkům za účast a těšíme se na další
ročník 2020.
Foto: Petr Váňa

15. ROČNÍK KNAUF JUNIOR
TROPHY 2019
Soutěž je určená pro studenty oboru Montér
suchých staveb nebo příbuzných oborů, kde se
žáci učí základům a dovednostem výstavby.
Cílem je prověřit nejen teoretické znalosti účastníků, ale hlavně vyzkoušet manuální zručnost
soutěžících. Vítězi českého národního kola se
stali Daniel Hošna, Erik Smékal a SŠ polytech32

nická České Budějovice. Zúčastní se mezinárodního klání, které proběhne ve dnech 4.–7. června
2019 v rakouském Salcburku, kde je naplánovaný i zajímavý a bohatý doprovodný program.
Další informace naleznete na www.knauf.cz
a Facebooku Knauf.

Návštěvníci se tak mohou seznámit s celkovou historií známého studia, zjistí, jak vzniká animovaný
film a co všechno předchází tomu, než postava
ožije a začne vyprávět příběh. Na stovkách originálních skic si prohlédnou první náčrty filmových
postav i barevné malby krajin a měst, ve kterých se
film odehrává.
Malí i velcí milovníci animovaných filmů se mohou
vyfotografovat s obřími postavičkami z filmu Příšerky s.r.o. nebo u modelu auta Bleska McQueena
v životní velikosti.
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VÝSTAVNÍ SÁL
I ZÁZEMÍ EXPOZICE ZE
SÁDROKARTONU KNAUF

Studio PIXAR přivezlo i některé ukázky zajímavých
animací ze svých filmů. Aby se na ně návštěvníci
mohli pohodlně podívat, musel být vybudován promítací sál s odpovídajícími akustickými parametry.
V tomto ohledu má Knauf nemalé zkušenosti, neboť z jeho akustických sádrokartonových konstrukcí
bylo v České republice postaveno nejedno multikino
(naposled největší v ČR – Multiplex Chodov). Promítací sál „Artscape“ je celý postaven z příček Knauf
W112, opláštěných akustickými deskami Knauf DIAMANT, uvnitř s minerální izolací Knauf Insulation.
Po ploše jsou rozhozeny samostatně stojící barevné kostky opláštěné sádrokartonem. Uvnitř můžete
sledovat buď různé techniky animace, zasmát se
při pohledu do zrcadel nebo si vyzkoušet jiné aktivity spojené s hrdiny animovaného filmu.

Sádrokartonových desek je více druhů a mají různé
vlastnosti i možnosti použití. Na realizaci výstavy
PIXAR – 30 let animace se uplatnily zejména desky Knauf DIAMANT a Knauf WHITE, díky kterým
byl do prázdného Křižíkova pavilonu prakticky vestavěn kompletně nový prostor, který zahrnuje výstavní sál, kino i vstupní prostor s šatnou, kavárnou
a malým obchodem. Konstrukce příček sahají většinou do výšky pěti metrů, ale maximální výška některých sádrokartonových konstrukcí je až 8 metrů.
Na spodní část konstrukce příček, která nejvíc čelí
zájmu návštěvníků, byly použity multifunkční desky
Knauf DIAMANT se zvýšenou pevností a povrchovou odolností. Pro sjednocení povrchu pod malbou
byl použit finální tmel a celoplošná stěrka Knauf
GOLDBAND Finish.

Ústřední dominantou výstavy je kruhový objekt
o průměru 7,5 metru. Na jeho 4 m vysoké ocelové
konstrukci opláštěné sádrokartonem je umístěná vyhlídková plocha, odkud máte výstavu jako na dlani.
Největší lákadlo se ale ukrývá uvnitř této speciální
stavby. Je to „kouzelný buben“, zařízení nazývané
Zoetrop, díky kterému ožívají modely postaviček
ze známých filmů přímo před zraky návštěvníků.
Jednoduše a hravě ukazuje základní principy vzniku animace.
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Zoetrop se skládá z válce
s kolmými průřezy po stranách.
Na vnitřní straně je skupina
obrázků. Jak se válec točí, rychlý
sled obrazů vytváří iluzi pohybu.
Studio Pixar tuto techniku vzkřísilo
a opět ji používá, aby rozhýbalo
své postavy. Dříve lidé této technice
přezdívali kouzelný buben.

Vystaveny jsou také precizně vyrobené makety hrdinů v různých stádiích vývoje, které sloužily jako
předlohy pro animaci. V rámci expozice mohou
zhlédnout v kinosálu Artscape speciální film, ve
kterém se na jednom plátně potkají nejznámější postavy, které pod hlavičkou Pixaru vznikly.
Studio PIXAR se může pochlubit 24 filmovými Oscary, šesti Zlatými glóby a třemi cenami Grammy.
Mezi jeho nejúspěšnější 3D animované filmy patří
Příběh hraček, Auta, Příšerky s.r.o., Hledá se Nemo
nebo Ratatouille. Od roku 2006 je součástí společnosti Walt Disney.
Českým pořadatelem výstavy je společnost Art
Movement. „Trvalo celkem čtyři roky vyjednat mož-

nost uspořádání výstavy slavného studia v České
republice. Jsme rádi, že můžeme veřejnosti nabídnout pohled na animaci z dílny těch nejlepších tvůrců světa," říká Markéta Matoušková z pořádající
agentury. Výstava určitě stojí za pozornost, neboť
příběhy, které v Pixaru vznikaly, nám i našim dětem
budou přinášet další krásu, radost a rozptýlení.
Ivan Sklenář, foto autor
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PENETRACE
Penetrace Knauf
Pro vytvoření dokonalého, funkčního
a spolehlivého spojení je nutné zvolit
správnou penetraci.
Jen tak vznikne jistota bezchybného
spojení omítky a podkladu.

Sádrokartony Knauf
tlumí hluk lépe než zdivo
Jak se chránit před hlukem?
Poradí video. Objevte
výjimečné vlastnosti
sádrokartonu Knauf!

Nová Knauf UFF hrana
Zajistí přesnější a jednodušší
montáž akustických
děrovaných desek Knauf
Cleaneo.

Knauf Vermiplaster
zabezpečí stavbu
proti požáru!
Prohlédněte si jak se aplikuje
nehořlavá sádrová omítka
Vermiplaster.

Zatočte s ozvěnou!
Jak je možné, že v některých
místnostech slyšíme lépe než
v jiných? V čem spočívá dobrá
akustika a jak k ní dospět?
Odpoví video.

Finální tmel Knauf
lze jednoduše
aplikovat válečkem
Rychlá a jednoduchá aplikace
pomocí malířského válečku!

Strojní aplikace
sádrové omítky
Perfektně hladký a příjemný
povrch zaručí sádrové omítky
Knauf.

