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Produkty Knauf

V současné době čelíme dvěma jiným problémům. Jedním z nich je bezprecedentní nárůst cen surovin a materiálů, které se samozřejmě promítají do výsledných cen produktů. Tento nárůst cen je vyvolán obecným nedostatkem materiálů na trhu, což je druhý
současný problém. Ten se projevuje především zpožďováním dodávek řady materiálů. I my v naší společnosti řešíme ve výrobě
často těžkosti vyvolané pozdní dodávkou některých surovin, nicméně neustále se snažíme minimalizovat dopad na naše zákazníky.

Exkluzivní pevnosti a rychlost tuhnutí
to nabízí Knauf Rychletuhnoucí
beton BN 30
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a bezpečně drží
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Je tomu letos právě 30 let od založení společnosti KNAUF Praha. Pro zajímavost, v roce 1991, kdy byla společnost Knauf Praha
založena, jsme prodali pouze 40 tis. m2 sádrokartonových desek. Hned následující rok desetkrát tolik, ale v roce 1993, v době,
kdy jsem do společnosti přišel já, to bylo již 1,8 mil. m2. V té době ještě nebyl postaven výrobní závod v Počeradech a dodávky
sádrokartonových desek byly realizovány importem ze závodů Knauf v Iphofenu a Weissenbachu. V roce 1994, v jehož druhé polovině začal vyrábět závod v Počeradech, jsme ale prodali již 3,2 mil. m2. A sluší se připomenout, že výrobní závod v Počeradech
byl první závod Knauf na výrobu sádrokartonových desek v rámci celé východní Evropy. V tomto vydání našeho pravidelného magazínu přinášíme takové malé ohlédnutí nad nejdůležitějšími milníky naší české Knauf historie. A jako obvykle vás také seznámíme
s řadou zajímavých nápadů a použití Knauf materiálů ve stavebnictví, protože hledat a přinášet chytrá řešení, to je přece naše
tradiční filozofie.

Jak na tmelení Q3 a Q4
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Na závěr bych chtěl říci, že přestože jsme za poslední měsíce čelili řadě opravdu velmi nestandardních situací, povedlo se nám
udržet výrobu a kontinuálně dodávat nadále naše produkty zákazníkům. Považuji za důležité na tomto místě opět zdůraznit,
že Knauf si plně uvědomuje velký význam našeho partnerství, vztahů mezi námi a vámi obchodníky, zpracovateli, projektanty,
zkrátka se všemi, kteří s námi spolupracují. A to je obrovský potenciál, kterého si nesmírně vážíme, protože jsme přesvědčeni, že to
je základem pro překonání všech překážek.
Přeji vám všem pevné zdraví, příjemné prožití nadcházejících prázdninových týdnů a těším se na shledanou!
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Pro architekta je vždy podstatná možnost
svobodného rozhodnutí. Velkým přáním je
hladký strop s identickými akustickými vlastnostmi děrovaných desek. Jenže je takové
přání vůbec možné?
Snahou firmy Knauf bylo vždy přinášet
spolehlivé a technicky vyspělé produkty
s vysokou a hmatatelnou (v tomto případě
slyšitelnou) přidanou hodnotou. Výsledkem
několikaletého vývoje je dlouho očekávaný
systém Knauf Cleaneo SYSTEXX. Tato unikátní patentovaná technologie navržená
na bázi osvědčených děrovaných desek
Knauf Cleaneo nabízí na jedné straně špičkové akustické vlastnosti (součinitel zvukové
pohltivosti α = 0,85) a na straně druhé
100% hladký design, který byl docílen pomocí speciální povrchové fólie. Je zřejmé,
že systém Knauf Cleaneo SYSTEXX představuje další průlom v oblasti prostorové akustiky a otevírá do budoucna naprosto nové
možnosti v architektuře. O této horké novince Vám přineseme vice informací v příštím
čísle Knaufstylu.

> Čistý design děrovaného stropu více vynikne v hladkém bezesparém provedení Cleaneo Linear

> Systém Knauf Cleaneo Systexx: Speciálně navržená
děrovaná deska Knauf Cleaneo potažená akustickou
tapetou, která zajišťuje bezesparý a hladký vzhled
podhledu a současně zachovává akusticky pohltivé
vlastnosti desky

DĚROVANÝ
NEBO HLADKÝ PODHLED?
HLAVNĚ AKUSTICKÝ!
Stále častěji je před architekta kladen požadavek na vytvoření
takového prostoru, ve kterém bude dosaženo odpovídající prostorové
akustiky. To znamená skloubit design s funkčností, což nebývá vždy
snadné. Konkrétní požadavky záleží na tom, o jaký prostor se bude
jednat – například o školní učebnu, kulturní sál, kancelář nebo
obývací pokoj rodinného domu. Velkým pomocníkem architekta jsou
v tomto ohledu materiály na bázi sádry (sádrokarton).
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Zásadním a zcela klíčovým materiálem jsou pak
sádrokartonové děrované desky Knauf Cleaneo.
Akustické děrované desky Knauf Cleaneo mají díky
svým pohltivým vlastnostem zásadní vliv na akustický komfort. Nejčastěji se uplatní v konstrukcích akusticky 100% funkčních stropů, respektive podhledů.
Geniální vlastností desek Cleaneo je jejich přizpůsobivost. Architekt může změnit akustické vlastnosti
tím, že v konstrukci zvolí jiný tvar, četnost nebo způsob děrování. Výběr je veliký. Ačkoli firma Knauf
vyrábí desky Cleaneo již řadu let, věnuje se inten-

Náš tip na užitečný nástroj
pro výpočet doby dozvuku KULKULÁTOR PROSTOROVÉ
AKUSTIKY KNAUF

Miroslav Nyč,
foto Ivan Sklenář a autor
zivně jejich dalšímu vývoji. Proto vznikají stále nové
produkty, jako například rozptýlené obdélníkové
děrování (Cleaneo UFF), které se stalo populárním
v exkluzivních kancelářích nebo showroomech.
V loňském roce jsme představili další zajímavost
v podobě desky Knauf Cleaneo Linear bez tmelení
spár. Vděčí za to přesnému provedení hrany s polodrážkou, které umožní snadné zaklapnutí dvou
desek do sebe. Což mimochodem značně urychluje
montáž. Mezi deskami vznikne sotva viditelná vlasová spára. Výsledkem je kompaktní a čistý design
podhledu, který není ničím narušen. Pohledová strana této desky je z vysoce bílého kartonu, který zase
zajistí nejlepší schopnost krytí bílou barvou. Tento
typ děrované desky našel mezi realizačními firmami
značnou oblibu.
Knauf myslel i na takový detail, jakým je vyloučení
tmelení šroubů. Vyvinul proto speciální zápustnou
krytku Cleaneo-Caps, která je ve stejném tvaru jako
zvolené děrování, takže pozorovatel nepozná, v jakých místech byla deska prošroubována.
Množství variant, designů a vlastností desek Cleaneo řadí tento materiál mezi naprostou špičku na
trhu. Přidejme k tomu ještě schopnost aktivně přispívat k lepšímu klimatu uvnitř místnosti, neboť Cleaneo
obsahuje příměsi, které dokážou rozkládat některé
škodlivé látky v ovzduší – pak je otázkou, zda ještě
existuje nějaké lepší řešení.

> Akustický děrovaný strop Knauf Cleaneo v učebnách škol
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> Zúžené napojení příčky (EI60) na fasádní paždíky s tloušťkou 45 mm

Je trochu paradox, že přesto, že se jedná o poměrně mocný marketingový nástroj suché výstavby,
jde o ryze technický dokument plný exaktních technických a důležitých dat a jeho hlavním účelem je
i nadále nabízet především bezpečná řešení.
Obálka katalogu se změnila jen ve dvou důležitých detailech. Ten zřejmější je nápis „Aktualizováno květen 2021“ a tím určujícím je datum vydání
v levém dolním rohu „5/2021“. Základní graficko-technické rozložení vnitřku katalogu nabízí vždy
na levé straně parametry konstrukce a na pravé
straně potom hodnoty požární odolnosti a parametrů k ní se vážící. Důležitá je hned druhá strana
za obálkou, kde najdete přehled změn vzhledem
k poslednímu katalogu (5/2020).

POŽÁRNÍ KATALOG
DIETU NEDRŽÍ
Rok se s rokem sešel a je tu nový Požární katalog Knauf s datem vydání 5/2021. Od jeho prvního
vydání v roce 1996 letos uběhlo právě 25 let. Ten právě vydávaný se rozrostl z původních 60 stránek
na více než dvojnásobek, tedy 132 stran. A stejně tak jako ty předchozí zůstává především nástrojem
pro rychlé nalezení správného technického řešení pro profesionály.
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> Konstrukce kouřové zábrany W12.cz

K nejdůležitějším změnám patří uložení izolace
u podhledů ve funkci samostatných požárních
předělů (EI podhledy), kde izolace nad hlavními
profily může být uložena průběžně a nikoli ve
dvou vrstvách. U podhledů byly rovněž nahrazeny skladby se dvěma vrstvami desek 20 mm třemi
vrstvami desek RED 15, které jsou daleko běžnější a dostupnější. V skladbách příček a podhledů
s opláštěním deskami DF (RED Piano, Diamant) je
nyní možné používat i desky DRYSTAR do vlhkého
vnitřního prostředí.
Příznivce vysokých příček potěší rozšíření maximální výšky příčky W115 (dvojité profily) ze 4 na
5,5 m pro profily CW 75 a na 6,0 m s profily CW
100. Maximální výšky příček s deskami Aquapanel a s požární odolností se zvedly ze 4 až na
5 m. Drobné změny a lepší uspořádání naleznete
i u výšek instalační příčky W116. Nové jsou skladby pro nosné stěny na bázi oceli opláštěné deskami RED, a to na 45 i 60 minut.

Zcela nová je konstrukce kouřové zábrany W120.
cz. Zábrana vlastně tvoří zavěšenou příčku, a proto prosím věnujte při první montáži zvýšenou pozornost systému upevnění.
Další novou konstrukcí je úzké napojení příčky na
fasádní paždíky s tloušťkou pouhých 45 mm a požární odolností až 60 minut. Poprvé byly do požárního katalogu zařazeny i Knauf požární ucpávky
prostupů, a to včetně unikátních protipožárních
tyčinek pro tenké spáry. Opláštění pro šachtové
stěny W628B jsou shodné s opláštěním šachtových stěn W629. Pro příznivce umístění elektrozásuvek do příčky na poslední chvíli máme řešení
v podobě protipožární tmelové podložky (kříže),
jejímž vložením do krabice zásuvky či vypínače
se stane elektrozásuvka požární. Drobných úprav
doznaly také některé tloušťky protipožární omítky
Vermiplaster.
Maximální výšky příček jsou posuzovány s vlivem plošného vodorovného zatížení tlakovými
rozdíly v budově 0,2 kN/m2, které jsou i podstatnou ochranou i proti kmitání příčky. Jedná
se o velmi důležitý prvek bezpečnosti zohledňující vliv podmínek při výstavbě. Požární katalog
Knauf, vydání 5/2021 je tak starým známým
s vylepšenou ergonomií ovládání a s velmi rozšířeným obzorem.
Aleš Novák, Miroslav Nyč

> Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů - izolace může
být uložena průběžně, nikoli ve dvou vrstvách

Aktuální vydání
Požární katalog Knauf
- zde ke stažení
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30 LET STÁLE
V ČELE PELOTONU
A je to tady. Třicítka na krku.
Pro někoho jen další číslo,
další rok, další sezóna. Pro jiné
významný mezník. Z biblického
hlediska je to doba zralé
dospělosti. A ono je to vlastně
pravda, protože za třicet let
se ve stavebnictví změnilo
mnohé. Materiály již nejsou,
co bývaly, v tom dobrém slova
smyslu. Jsou vesměs vyspělejší,
sofistikovanější a ovlivnily
zásadně trend ve stavebnictví
jako takovém.

Vše totiž spěje k co největší jednoduchosti, rychlosti
a také k maximální eliminaci chyb přímo na stavbě.
Říkejme tomu systémové řešení. Naše společnost
si je dobře vědoma tohoto trendu, proto není jen
jeho součástí, ale vůdčím hráčem. Pokud bereme
v potaz až neuvěřitelně se rozvíjející oblast suché
výstavby, která za 30 let na českém trhu pomalu
vytlačila nebo nahradila celou řadu klasických
stavebních materiálů. Důvody jsou viditelné na
první pohled. Již zmíněná systémovost, variabilita

a umění velmi rychle se vypořádat s nejrůznějšími situacemi, to jsou hlavní trumfy suché výstavby. A s tím souvisí i další materiály, které na tuto
– pro Knauf stěžejní – oblast navazují. Ať už je
to kategorie výrobků suchých směsí nebo stavební
chemie. Pohled na celou plejádu produktů Knauf,
jejich úspěchů a uplatnění se na trhu, nás vede nepochybně k přesvědčení, že už 30 let patříme do
čela pelotonu výrobců stavebních hmot, a to nejen
v České republice.

Knauf a jeho historie v ČR
1993

1991

Založení firmy
KNAUF Praha,
spol. s r.o.

KNAUF kupuje PSS,
bývalý Pražský stavební servis,
jehož součástí je
Maltárna v Praze – Kbely
Položení základního kamene
závodu v Počeradech

1992

Začátek působení
firmy Knauf na
českém stavebním
trhu
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Naše firma si prošla od posledního výročí řadou
progresivních změn s jediným cílem. Zůstat lídrem
na trhu v oblasti bezpečných, zdravých a pohodlných konstrukcí obytných prostor. Přinášet také
inovativní a k životnímu prostředí šetrné produkty
a systémy pro výstavbu všech typů budov, které
budou energeticky účinné a udržitelné. Knauf
v České republice ovšem bodoval u svých zákazníků nejen novými přístupy, ale řadou systémových
řešení. Naši pozornost soustřeďujeme zejména na
problematiku prostorové i stavební akustiky. Za
připomenutí stojí uceleně zpracovaný, praktický
a velmi podrobný Akustický katalog, jenž následoval elektronický Kalkulátor prostorové akustiky. S tímto tématem jsou spojeny zcela nové
produkty v oblasti akusticky pohltivých děrovaných desek, například Cleaneo Linear
apod. Podtrženo, sečteno: systémy Knauf
najdeme v mnoha prestižních administrativních nebo developerských projektech, a to je ta největší odměna usilovné práce posledních let. Nebylo
by správné opomenout tradičně
vysoce nastavenou laťku také
v oblasti požární bezpečnosti.
Řešení, která v tomto ohledu
Knauf nabízí, jsou spolehlivá a hlavně efektivní.
Výčet však zdaleka nekončí. Nic z toho by se
pravděpodobně nezdařilo, kdyby za těmi všemi
novými výrobky nestáli lidé. Spojení vysoké kvality
produktů a technické podpory vždy mělo a bude
mít i nadále nejvyšší prioritu.

2010-2012

1997

Rozšíření kapacity
výrobního závodu v Praze
Kbelích a uvedení do
provozu nové moderní
linky suchých maltových
a omítkových směsí.

1994–1995
Zahájení výroby
sádrokartonových desek
v Počeradech
CZECH MADE pro
sádrokartonovou
desku KNAUF

1999

2003

V závodě Knauf Praha
Kbely byla vyrobena
dvou miliontá tuna
suchých maltových
a omítkových směsí.

V závodě Knauf
Počerady vyrobeno
50 milionů m2
sádrokartonových
desek

2004

2005

Zahájení výroby
sádrových omítek
v Praze Kbelích.

Zavedení systému
jakosti ISO

2009

Fúze společností
Knauf Praha
a Knauf Počerady

PRODUKTOVÉ NOVINKY NA TRHU:
multifunkční deska KNAUF DIAMANT
deska do dřevostaveb KNAUF TOPAS
masivní deska KNAUF MASSIVBAUPLATTE
akustická deska KNAUF SILENTBOARD
deska proti RTG záření KNAUF SAFEBOARD
suchá podlaha KNAUF

2014

Protipožární omítka
KNAUF VERMIPLASTER

VIZE
Lídr trhu
Bezpečnost, zdraví
a komfort bydlení
Inovativní a šetrné produkty

POSLÁNÍ
Nastavujeme měřítko pro produkty a systémy
Udržujeme vedoucí postavení
Dosahujeme růstu

HODNOTY
Lidskost | Partnerství | Angažovanost | Podnikatelský duch

I přesto, že celý svět prochází nyní pravděpodobně největší zkouškou od konce Druhé světové
války, zůstává Knauf nadále silným a spolehlivým
partnerem, jenž všechny překážky vnímá jako
výzvu a základ dalšího úspěšného vývoje. Můžeme se opřít o zázemí více než 250 výrobních

2017

2015

KNAUF RED PIANO
inovovaná deska 2 v 1:
protipožární, s vylepšenými
akustickými vlastnostmi

PERFECT SURFACES
perfektní povrchy se
špičkovými tmely
KNAUF POINT
kalkulátor sádrokartonu
KNAUF HYDROFLEX
hydroizolační systém

2016

KNAUF FIREWIN
nová značka
protipožární ochrany
KNAUF DRYSTAR
inovativní deska
odolná proti vodě
a plísním

poboček po celém světě, dalších 80 závodů na
zpracování surovin, přes 35 tisíc zaměstnanců, kteří vyprodukují ročně více než 10 miliard EUR. Ve
více než 90 zemích na všech kontinentech. Takový
je současný svět KNAUF. A přitom stále zůstáváme
rodinnou firmou.

2019

KNAUF DIAMANT X
statická deska s extrémní pevností
KALKULÁTOR
PROSTOROVÉ AKUSTIKY
AKUSTICKÝ KATALOG KNAUF

2018

ZESILTE TICHO!
špičkové akustické vlastnosti
sádrokartonových desek KNAUF
CLEANEO SINGLE SMART
absorbér hluku na stěnu a strop
UFF HRANA
pro pevnější spáry akustických
děrovaných desek

2020

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY KNAUF
KNAUF CLEANEO LINEAR
bez tmelení s neviditelnými spárami
KNAUF CLEANEO TAPE
hladký okraj rychle a snadno
SB 20, SB 30
betonové směsi
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Vliv teploty na pevnost betonu
35.0

Pytlovaný beton, jednoduchá
receptura s kamenivem a cementem.
Jednoduše, na tom se nedá nic
zkazit, ale ani od toho nic zvláštního
očekávat. Co když se ale položí pár
základních otázek, jako například:
jaká je pevnost betonu po vytvrdnutí,
jaká je pevnost betonu po relativně
krátkém čase po realizaci, nepovolí
a nerozsype se mi zhotovený beton,
když v noci zmrzne, apod.? To už
stojí za zamyšlení nad tím, jaký
beton použiji.

Pevnost v tlaku (MPa)

30.0

2.5

Teplota zpracování nad 5°C
-15 °C
22.6

20.0
15.0
10.0
5.0

3.0

0.0

2.5

3 hod

24 hod
Stáří vzorků (hod)

EXKLUZIVNÍ PEVNOSTI
A RYCHLOST TUHNUTÍ:
TO NABÍZÍ KNAUF

Proto je Knauf Rychletuhnoucí beton
BN 30 dlouhodobě využíván pro betonáže kanálových vpustí především na
silnicích, kde tento rychlý a vysoký nárůst pevností zabezpečí, že po zatížení
provozem nedojde k poškození, rozdrobení nebo propadu zhotovené a opravené části komunikace. Tento efekt se
často využívá i při montáži a zabudování bezpečnostních dveří, kde se
opláštění futer zašaluje a tento prostor
se jednoduše vyplní Rychletuhnoucím
betonem BN 30. Po několika minutách
se šalování odstraní a povrch se začistí.
Druhý den již dveře jistí oněch 30 MPa,
což odolá možnému zatížení 3 kg, ale
pozor, na 1 mm2.

RYCHLETUHNOUCÍ BETON BN 30
Knauf Rychletuhnoucí beton BN 30 může být tím výrobkem, na který se zhotovitel může spolehnout nejen v parametru výsledných pevností, které výrazně
přesahují 30 MPa, ale může se spolehnout i na spolehlivě rychlý nárůst pevnosti a vysoké pevnosti i po
3 hodinách, po kterých je hodnota pevnosti již kolem
3 MPa. A druhý den po provedení hodnoty pevností měřené na krychlích o velikosti hrany 150 mm jsou
již na bezpečných hodnotách 30 MPa. V tom právě
spočívá bezpečná jistota, že když něco zabetonuji, tak
druhý den to již vykazuje pevnosti, kterých standardní
průmyslové nebo podomácku vyráběné betony vůbec
nedosáhnou.

> Obetonávka kanálové vpusti, betonáž žulových kostek
– kočičích hlav
10

25.0

32.0

Ještě otázka pro zimní období – co se stane, když
odpoledne při teplotě nad 5 °C zabetonuji nějaký
prvek, ať už dveře, kanál nebo vytvořím nějakou
betonovou desku, a v noci výrazně klesne venkovní teplota pod bod mrazu? Ani této situace se nemusí zpracovatel bát, protože Rychletuhnoucí beton BN 30 po přemrznutí ztratí maximálně 30 %
pevnosti a výsledná pevnost po 24 hodinách
bude nad hodnotou 20 MPa. Vývoj vlivu nízkých
teplot na vývoj pevnosti v tlaku byl experimentálně
zkoušen a je znázorněn na obrázku výše.

poklesem teploty počítat a neprovádět tyto práce,
tak s tímto betonem si to přeci jen může dovolit.
Nespornou další výhodou Knauf Rychletuhnoucího betonu BN 30 je jeho snadné míchání, které je
dáno precizně poskládanou zrnitostní křivkou, aby
nedocházelo k lepení jednotlivých složek a beton
byl snadno, rychle a dokonale rozmíchatelný.
Dokonalý výrobek, co myslíte?

Toto měření bylo provedeno za účelem zjištění vlivu
teploty na Knauf Rychletuhnoucí beton BN 30 při razantním vlivu poklesu teploty až na -15 °C, k němuž
při běžných betonážích obrubníků nebo kanálových
vpustí může dojít. I když by montážník měl s možným

> Dvouřadé zapuštění kočičích hlav do betonového lože

Vladimír Váňa

RYCHLETUHNOUCÍ
BETON BN 30
– technický list

> Začištění povrchu v oblasti kanálu

11

Produkty Knauf

Produkty Knauf

> Kvalitu pokládky terasy povýší kombinace rychlého lepidla Flexkleber Schnell s geotextilií Knauf Hydroflex

Ačkoliv se ve sportu často ctí pravidlo,
že vítězná sestava se nemění, ve
stavebnictví to tak úplně neplatí.
Materiály se totiž neustále vyvíjejí
a vylepšují a tím pádem dochází ke
„střídání“. To platí i o lepidlech určených
pro obkládání. Opět by mělo platit
pravidlo, že kvalita je vždy na prvním
místě. V době, kdy moderní dlažba stojí
v průměru 1000 až 1500 Kč na m2,
šetřit na lepidle, které v celé investici
představuje minimální částku, je mírně
řečeno zbytečně riskantní.

koupelna nebo venkovní terasa, provedete v jednom pracovním kroku hydroizolaci a nalepení
obkladu, respektive dlažby. To při standardním
postupu, kdy řemeslník musí nejprve realizovat
hydroizolační nátěr, který nějakou dobu vysychá,
není prostě možné. Zmíněná speciální geotextilie zde totiž plní nejen funkci hydroizolace, ale
vzhledem k svým pružným vlastnostem i jakousi
dilatační roznášecí vrstvu, která zabezpečuje
lepší překlenutí teplotních výkyvů a s tím souvisejícího namáhání dlažby ve spojení s podkladem,
kde bývá vždy nejslabší článek. Aplikace je obdobná jako v interiéru, pouze se v tomto případě
doporučuje při nanášení dlažby dodržet způsob
oboustranného lepení (Buttering–Floating), což
znamená lepidlo nanést jak na podklad, v tomto
případě geotextilii, tak i na dlažbu. Systém Knauf
Hydroflex pomůže významně i s řešením detailů,
protože jsou k dispozici jak těsnicí/dilatační pásky
v rolích (po 10, respektive 50 metrech), tak předpřipravené tvarované vnitřní a vnější rohy.

FLEXKLEBER SCHNELL URYCHLUJE
PRÁCI A BEZPEČNĚ DRŽÍ
Knauf tedy oslovuje profesionály i drobné řemeslníky vylepšenou recepturou lepidla na obklady
a dlažbu: Flexkleber Schnell. Jeho základní charakteristika zůstává i nadále stejná, což znamená,

že se jedná o cementové, deformovatelné, mrazuvzdorné a rychletuhnoucí lepidlo se sníženým
skluzem (třída C2 FT S1), což vylepšuje a usnadní
práci s ním, a to i v nejsložitějších situacích.

zůstává uprostřed velkých formátů a způsobuje
degradaci lepidla a případné odtržení lepeného
prvku od podkladu.

Jak například urychlit
obkládání venkovní terasy?
Kombinací rychlého lepidla Knauf Flexkleber
Schnell s netkanou hydroizolační geotextilií Knauf
Hydroflex. Celý vtip je v tom, že při obkládání
vlhkem namáhaného prostoru, jakým je například

Pro jaké účely je Flexkleber
Schnell nejvhodnější?

Spojení „vylepšeného“ lepidla Knauf Flexkleber
Schnell a systému Knauf Hydroflex pomůže řemeslníkovi na jedné straně urychlit práci, ale na
straně druhé přinese investorovi větší pocit jistoty
v kvalitě pokládky, která je velmi důležitá už vzhledem k vlhkostně namáhanému prostředí a cenám
současných moderních obkladů. Lepidlo Flexkleber Schnell je k dostání v plastovém obalu o hmotnosti 20 kg, což usnadňuje manipulaci a výrobek
je navíc perfektně chráněn proti vlhkosti.
Richard Kroupa

Lepidlo lze použít pro lepení všech typů obkladů
a dlažeb z hlediska nasákavosti, tzn. keramiky
s nízkou i vysokou nasákavostí od 0,5 % do 10 %
a vyšší, dále pro lepení přírodního a umělého kamene, mramoru, slinutých obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru. Rozsah použití je tedy velmi široký. Hlavní vlastností je ovšem rychlost tuhnutí. Proto
je lepidlo vhodné všude tam, kde je zapotřebí, aby
podlaha byla v co nejkratší době pochozí. Konkrétně je lehce pochozí již po 90 minutách a lze
ji zatížit po 3 hodinách. Jsou to například schody,
chodby a vstupy do bytových domů nebo podlahy
v nákupních centrech, administrativních budovách
apod. Lepidlem Knauf Flexkleber Schnell je možné
také přilepit novou dlažbu přímo na starou, a bezpečně zvládne i jiné těžko polepitelné podklady,
aniž je musíte předtím odstranit. Ve většině případů není nutné použít penetraci, protože kontaktní
můstek mezi starým podkladem a novým lepidlem
vytvoříte velmi tenkou vrstvou samotného lepidla
Flexkleber Schnell.

Bezpečné pro velké formáty
Nová receptura přispěla k tomu, že Flexkleber
Schnell je přímo ideální pro lepení velkoformá12

tových dlažeb i obkladů, konkrétně u lepených
prvků s délkou hrany nad 60 cm. Důvod je velmi jednoduchý. Lepidlo má totiž schopnost velmi
rychlého náběhu pevnosti a současně dochází
v celé lepené ploše k rovnoměrnému a rychlému
vyschnutí díky rychlé ztrátě vody z lepidla. Proto
nedochází k pozdějším problémům s vlhkostí, která

FLEXKLEBER
SCHNELL
– technický list
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cí odpovídá požadavkům technologického předpisu
výrobce. Knauf doporučuje v těchto případech používat penetrační nátěr Grundierung. Je čirý, takže je
použitelný pod jakoukoliv barvu a neředí se. Je připraven k okamžitému použití, takže se nedá pokazit
přílišným, nebo naopak nedostatečným ředěním, kdy
by dělal silnou vrstvu, nebo naopak stékal.

JAK NA TMELENÍ

Q3 A Q4

Pokud je příčka nasvícená zvenčí v celé ploše a ze
strany, jsou na povrchu příčky vidět nerovnosti v řádech desetin milimetru. Žádné nadpraží ani parapet
nepřerušuje světelný tok, nevytváří stíny a lomy světla,
takže vnímání dokonale rovné plochy oku nic nebrání. Ale taková plocha dokonale rovná není, protože
její úprava je dílem ruční práce. Situaci navíc ztěžuje
dostatek světla v místnosti, který umožňuje používat
v interiéru dříve nemyslitelné odstíny barev – například černou. Čím tmavší však barva je, tím těžší je
udržet dojem absolutní stejnoměrné hladkosti povrchu, na který svítí z boku ostré světlo. Proto realizace
místnosti na jižní a západní straně bývá v těchto kancelářských budovách velkým oříškem.
Standardní tmelení – metoda Q2 – se jeví jako
nedostatečná, protože směrem po světle jsou vidět
rozdíly ve struktuře povrchu. Jasně rozeznatelný
„chlupatý papír“ kontrastuje s vyblýskanými vytmelenými a přebroušenými spárami. Když se k tomu přidá
nevhodná penetrace podkladu (sádrokartonové příčky), nebo zpracovatel dokonce penetraci, která má
zajistit sjednocení savosti podkladu, opomene, bývá
výsledek žalostný. A to i přes to, že rovinnost konstruk14

Zvykli jsme si, že v klasických stavbách
kancelářských budov bývalo vše bílé. Tato
barva místnosti projasňovala a přidávala
na světlu, které pronikalo okny, čímž
prostor i opticky zvětšovala. Dnešní
kancelářské budovy ale často okna nemají.
Některé mají celé prosklené fasády. Není
zde parapet, není zde nadpraží a světlo
proniká dovnitř celou výší a šíří venkovní
stěny. Tato skutečnost však klade mnohem
větší nároky na povrchovou úpravu
i rovinnost dělicích konstrukcí, zpravidla
sádrokartonových příček.

Častěji se v těchto případech volí tmelení Q3 – tedy
celoplošné zatažení pórů papíru a přetažení spár
finální stěrkou v minimální vrstvě, u které podklad
až místy prosvítá přes přebroušený celoplošný film.
Toto tmelení se provádí disperzními finálními pastami,
například Knauf Super Finish, Uniflott Finish, F plus,
nebo měkčími tmely typu Fil & Finish Light, případně
Goldband Finish. Z uvedeného je patrné, že nabídka
finálních stěrek Knauf je velice široká, přičemž rozdíly

materiál se brousí, ale sádrová stěrka se kletuje bez
broušení, podobně jako sádrová omítka.
Častější metodou je broušení, které je v konečném
důsledku čistší. U této technologie je ale nutné před
aplikací penetrace a následné malby celou broušenou plochu velmi pečlivě zbavit prachu. Dobrého výsledku se dosáhne vyluxováním povrchu. Pokud totiž
na stěně zůstane prach, tak penetrace a malba prach
srazí do hrudek a vytvoří se místa s hrubým povrchem
a bublinami. Taková místa jsou v bočním světle dobře
patrná a celá práce s tmelením Q4 ztrácí smysl. Bohužel v praxi se občas děje, že práci sádrokartonářů
pokazí malíři, kteří povrch nepenetrují a někteří dokonce tvrdí, že penetraci dávají do barvy. Což sice
může být pravda, ale taková penetrace nefunguje,
jak by měla. Její malé molekuly se smísí s velkými

molekulami barvy a místo toho, aby došlo ke vpití
do hloubky materiálu, zůstane všechno na povrchu
a výsledek pak neodpovídá očekávání.
Při řešení podobných situací je pochopitelně nutné
počítat s tím, že každá úprava povrchu něco stojí,
a čím je dokonalejší, tím je samozřejmě i dražší.
Milan Švůgr
foto: Ivan Sklenář

mezi tmely jsou v tvrdosti a s tím související snadností
broušení. Zatímco tvrdé finální pasty, jako je Uniflott
Finish a Super Finish, se hodí spíše pro strojní broušení, měkké pasty, jako je Goldband Finish, jsou doporučené pro ruční broušení. Důvodem je při strojním
broušení riziko probroušení v celé tloušťce tmelu.
Je však třeba říci, že v technologickém předpisu výrobce je u způsobu tmelení na stupeň Q3 uvedeno,
že nelze vyloučit stopy po zpracování. Což znamená,
že pokud je plocha tmavá, pak může vypadat struktura povrchu v ostrém světle nestejnoměrná, a tudíž pro
investora nevyhovující. Východiskem bývají následné
lokální opravy takové stěny, kdy se určitá místa znovu
přetmelí a přebrousí. Efektivnější metodou je ovšem
celoplošné tmelení do stupně Q4. K tomu je určena
disperzní nebo sádrová stěrka nanášená v tloušťce
do 3 mm. Stěrky se roztahují širokými hladítky (šířka 1m není nikterak výjimečná), přičemž disperzní
15
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KNAUF ŘEŠENÍ
DETAILŮ NAPOJENÍ
SÁDROKARTONOVÝCH
PŘÍČEK K PROSKLENÉ
FASÁDĚ
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> Obr. 1: Pod připojením příčky k fasádnímu sloupku je kotva fasády. Proto se příčka staví na čtverec dutinové podlahy.

Fasáda nemusí být při současné kreativitě architektů pouze svislá, což znamená, že napojení
na fasádní paždík tvoří klín. Také tento případ je
v podstatě rutinní záležitostí. Řemeslník musí jen
promyslet rozmístění profilů, proměřit správně dořezy desek v úhlu a při malování pohlídat změnu
směru tahů válečkem, aby se nedělaly „kocouři“.

Kluzné napojení
příčky na fasádu
Vedle uvedených situací však může vzniknout požadavek, aby byla příčka na fasádu napojena kluzně,
protože ta se bude „pohybovat“. V tomto případě to
už taková rutina není. Konec příčky musí samozřejmě
držet tvar, nesmí vybočovat z roviny a musí být kluz-

ně chycen na fasádu, u které se předpokládá, že se
vlivem rozdílných teplot bude pohybovat. Termické
zatížení objektu je samozřejmě nejvyšší na jižní a západní straně, kam dopadá větší množství slunečních
paprsků a povrchová teplota fasády může v létě
přesáhnout i 70 °C. A aby toho nebylo málo, může
nastat ještě další situace, kdy příčku nelze u fasády
ukotvit k podlaze, protože je v místě složitý systém kotev, které drží fasádu a umožňují její dilatační pohyb
(obr. 1). K tomu je členitý povrch opatřen parotěsnou
fólií. Řešení je v tomto případě složitější a záleží na
konkrétní situaci, proto také žádný technický list výrobce nic takového nepopisuje.

> Obr. 2: Napojení na fasádu se kluzně přes dilataci
naváže na standardní příčku W12

tail založit na něm. A protože příčka zde vytvoří klín, lze ji oddilatovat od fasády ne přímo na
paždíku, ale v desce sádry na svislici od stropu
po podlahu, jak nám ukazují obrázky 1 a 2 konkrétní realizace.

Jestliže je v objektu navržena dutinová podlaha,
je možné čtverec podlahy v místě napojení příčky
na fasádu instalovat předem, příčku ukotvit a de-

Ve většině případů lze očekávat, že použití sádrokartonových
příček u dělicí konstrukce směřuje ode zdi ke zdi, případně
ode zdi k fasádě. Pro sádrokartonáře v podstatě nic
složitého, navíc detaily napojení dopodrobna řeší
technologický předpis výrobce, to znamená technický list
Knauf W11.cz. Realita na stavbách bývá však přece jen jiná.
> Obr. 3: Zde mířila původní příčka do skla, kde nebyl fasádní paždík. Celé napojení stojí na čtverci dutinové podlahy
kvůli přítomnosti kotvy fasády na podlaze v místě paždíku, který není v průmětu příčky. Výsledek je zalomení do
písmene „Z“
16

> Obr. 4: Takto to vypadá z druhé strany (obr. 3). Pokud
nemá jít příčka do skla, vytvoří se u fasády jakási kapsa.
17

Produkty Knauf

Produkty Knauf

Vyřešením tohoto detailu však nemusí být vyčerpány všechny požadavky na napojení příček na fasádu. Představme si tedy, že napojení musí být kluzné,
příčku nelze založit na podlaze, paždík fasády není
v ose nebo v průmětu příčky ale vedle, například
o 20 cm, a původní příčka míří do skla, jak ukazují obr. 3 a 4. Vedle estetického požadavku musí
takové napojení příčky na fasádu splňovat rovněž
všechny akustické požadavky ((všude platí norma
ČSN EN 730532). V tom případě nezbývá nic jiného, než konec příčky založené na čtverci dutinové
podlahy ještě zalomit a napojit na fasádu v místě
paždíku – aby se vyplnila dutina mezi místnostmi,
a bylo tak možné garantovat požadovanou vzduchovou neprůzvučnost R’w 37, případně 45 dB.

U druhé varianty lze využít řešení Knauf, které je
k nalezení v jeho požárním katalogu. Jestliže tento
detail obstál při zkouškách u stropu v horizontálním směru, nepochybně to samé splní i ve vertikálním – to znamená od podlahy ke stropu – a bude
ještě na straně požární bezpečnosti. Takovému
řešení musí pochopitelně předcházet konzultace
s hasiči, kteří musí řešení akceptovat. Pohledově se
pak tato situace řeší s pomocí plechu v barvě fasády, který překryje celý detail „ucpávky“, takže pak
není vůbec poznat, jak důležitý a technicky složitý
detail se zde skrývá, jak ukazují také obr. 6 a 7.
Podobné složité detaily jsou často obecně chápany jako samozřejmost, ale právě jejich technické
řešení bývá daleko složitější než ostatní konstrukce. S využitím Knauf prvků suché výstavby a technických listů lze však vždy najít to nejlepší řešení
s požadovaným výsledkem.

Napojení příčky na fasádu
s ohledem na požární odolnost

> Obr. 6: Měkká ucpávka na požárně únikovém schodišti. Existuje i černý požární tmel, kterým se ucpávka přetírá.
Funkčnost zde vítězí nad krásou, téměř nikdo tu nechodí.

Mnoho administrativních budov tvoří monolitický
skelet, který je opatřen prosklenou fasádou. Vnitřní
betonová stěna nemůže být samozřejmě ukončena
těsně u fasády, ale zhruba 10 cm od ní. Po obou
stranách této betonové stěny je instalovaná standardní předsazená sádrokartonová stěna, která
musí v místě napojení splnit odpovídající akustické
požadavky, ale současně i protipožární, například
v klasifikaci EI 60, a to z obou stran. V praxi to
znamená, že sádrokartonová příčka musí plynule navazovat na rovinu předsazené stěny a také
musí splňovat všechny parametry a montážní zásady platné pro konstrukce s požární odolností.
Protože je k problémovému místu přístup pouze
z jedné strany, jediným možným řešením jak udělat jednostrannou konstrukci s požární odolností

Milan Švůgr
foto Ivan Sklenář

(EI z obou stran) je šachtová stěna. Požární katalog Knauf nabízí v tomto ohledu celou řadu řešení
zahrnující různé tloušťky i typy konstrukcí a požární odolnosti. Detaily takových řešení je obvykle nutné navrhnout a nakreslit přímo na stavbě, protože
si musíte umět představit, jak se všechny detaily budou realizovat a jak se do stísněného prostoru vejdou. V případě dokončovaného objektu Bořislavka Centrum v Praze navrhnul Knauf řešení detailu,
který je možné vidět na obrázku 5 a nákresu.

> Obr. 5: Tady se u paždíku, kde je na zemi kotva fasády, nenapojujeme na příčku, ale na předsazenou stěnu před betonem má to být kluzné a v klasifikaci EI60 (W 628 typ B). Postupujeme podle nákresu zhotoveném přímo na místě - viz výše.
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Obrázky kreslené z prostředí projekční kanceláře
v AutoCADU se obvykle míjejí účinkem, protože
skutečnost na místě bývá jiná. Stačí vzít v úvahu,
že betonová stěna má toleranci cca 2 cm, fasáda
další 2 cm, hrubá podlaha, průvlak pod stropem
další tolerance atd. Sečteno podtrženo je nutná
přítomnost technika na stavbě, který bude v návrhu vycházet ze skutečných reálií. Postup práce
je v praxi pak takový, že detail se nakreslí ručně
přímo na místě, provede se montáž a následně se
elektronicky zdokumentuje do seznamu detailů.

> Obr. 7: I tady je měkká ucpávka. Protože je ale v užívaných prostorách, bude zakryta plechem v požadovaném
odstínu RAL shodným s fasádou a nikdo si jí ani nevšimne.

Co když je k dispozici
ještě méně místa?
V praxi dochází ovšem také k situacím, kdy je
mezi betonovou stěnou a paždíkem fasády pouze
7–9 cm. Tam už se bohužel nevejde se svými prv-

ky suché výstavby ani Knauf, zejména je-li v místě
požadavek požární odolnosti například EI 60.
Nezbývá nic jiného, než dutinu vycpat minerální
izolací s odpovídající objemovou hmotností a dutinu realizovat jako měkkou požární ucpávku, nebo
jako utěsnění příčky pod trapézovým plechem.
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ny a akustického útlumu. Má však jednu velkou
nevýhodu – hůř se s ní pracuje a má vyšší cenu. Je
tu však ještě další relativně nová alternativa v podobě sádrokartonové desky Knauf DIAMANT X,
kterou ve svých sendvičových konstrukcích používá firma Mr. Merkur. Jedná se o rodinné domy,
haly nebo i jiné komerční projekty postavené na
principu lehké tenkostěnné ocelové konstrukce, kterou tvoří ocelové profily vyráběné na speciálních
strojích původem z Nového Zélandu. Stroje vyrábí
„C“ a Omega profily válcováním oceli za studena.
Profily se následně spojují v panely nebo vazníky
(stěnové, střešní, podlahové, stropní apod.). Právě
na opláštění těchto konstrukcí firma Petra Šimoníka
používá sádrokartonovou desku Knauf Diamant X.

Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito
deskami v praxi?

DIAMANT X V KONSTRUKCÍCH
DOMŮ MR. MERKUR
Jednou z nejdůležitějších
vlastností obvodových plášťů
nízkoenergetických a pasivních
domů jsou tepelně-izolační
vlastnosti, které jsou ukazatelem
následné energetické spotřeby.
Měřítkem k posouzení je hodnota
součinitele prostupu tepla „U“.
V případě sendvičových konstrukcí,
například na bázi oceli, dosahují
hodnoty „U“ velmi atraktivních
hodnot, což je dáno mimo jiné
skutečností, že taková stěna má
obvykle lepší tepelnou izolaci než
v případě „plných“ materiálů.
Roli zde hraje faktor variabilnosti skladby takové
stěny, kdy je možné vybírat z vícero materiálového řešení s různými hodnotami „U“. Jak je na tom
ale další důležitý parametr, pevnost, který je často
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považován veřejností za samozřejmost? V tomto
ohledu jsou rozdíly možná ještě větší. Ne každá
konstrukce vydrží zemětřesení nebo hurikán. Ocelová ano. Na rozdíl od většiny dřevěných. V tomto
bodě možná každý namítne, že v Čechách zemětřesení ani hurikán není. Tak proč se o tom bavit.
Pravda, ale 1000letá voda také jednoho dne přišla. Zkrátka pevnost obvodové konstrukce domu je
velmi důležitá.

„S deskou DIAMANT X jsme postavili už více než
20 rodinných domů v pasivním standardu. Vyhovuje nám z mnoha hledisek. Samozřejmě nejdůležitější
a nezbytná pro naše projekty je rámová tuhost, de-

Jaká je tedy kompletní skladba
obvodového pláště?

U rodinných domů a difúzně uzavřeného systému
je to postupně za sebou omítka, polystyrenová
izolace s lepidlem, penetrace, deska DIAMANT X,
ocelová konstrukce, stříkaná tepelná izolace, a celou skladbu zakončuje dvojité opláštění sádrokartonovými deskami RED Piano (případně White).
RED Piano se použije, jsou-li ze strany zákazníka
vzneseny vyšší požadavky na akustické vlastnosti
obvodové stěny. Celková tloušťka stěny včetně lepidla a omítky je 39 cm, což je vzhledem k parametrům výborná hodnota. Požární odolnost takové
stěny je REI 30, respektive 60 podle tloušťky opláštění. U rodinných domů jsou tyto hodnoty bohatě
dostačující. V případě vnitřních příček tvořících
dispozici domu se používají již standardní desky
– tedy White, RED Piano, impregnovaná GREEN
anebo klasický DIAMANT (záleží na konkrétních
požadavcích zákazníka). Vnitřní příčky mají tl.
140, respektive 190 mm. U některých projektů
se deska DIAMANT X použije i jako ztužující pro

vnitřní stěny, to znamená i tam, kde tuhost a pevnost jsou stejně důležité jako stavební akustika.

Řešíte často téma akustického komfortu?

Vždy záleží na konkrétním zákazníkovi. Nicméně
akustické vlastnosti desky Diamant X předčí jiné
materiály, čemuž mimo jiné vděčí konstrukci s vyšší
objemovou hmotností, tzn. ≥ 1000 kg/m3, takže
stavební akustika obvodových stěn je naprosto
dostatečná. Máme v tomto ohledu velmi pozitivní zkušenosti s domy postavenými na pozemcích
v blízkosti rušných komunikací.

Jak vlastně vznikla spolupráce s Knaufem?

Řešili jsme s Knaufem před časem požární odolnost u jednoho projektu v Mošnově a dostali jsme
nabídku vyzkoušet Diamant X v obvodovém opláštění našich konstrukcí. Nahradili jsme tak dříve používanou OSB desku. Ukázalo se to jako dobrý
nápad a od té doby jej používáme. Vlastně celý
systém Knauf, to znamená všechny typy desek včetně suché podlahy.
Systém sendvičových konstrukcí na bázi lehké
oceli pochází původně z Nového Zélandu, ale
firma Mr. Merkur jej zdokonalila nejen po praktické stránce, navíc vylepšila vlastnosti konstrukce
a rychlost stavby použitím sádrokartonové desky
DIAMANT X. Kromě rodinných domů staví firma
Mr. Merkur na bázi prefabrikovaného tenkostěnného systému výstavby rovněž haly, nadstavby,
vestavby, přístavby i bytové domy. Ukazuje se,
že deska DIAMANT X otevřela nové možnosti ve
skladbách lehkých a relativně štíhlých konstrukcí,
které jsou pro současné stavitelství zajímavé jak
z hlediska svých vlastností, tak v rychlosti stavby
a nakonec i ceny.

Sádrovlákno nebo Diamant X?

U sendvičových konstrukcí je podstatné ztužující
opláštění. Až dosud se často používaly desky typu
OSB 4 nebo sádrovláknité desky, které byly schopny splnit náročné požadavky na tuhost, paropropustnost a vzduchotěsnost. Sádrovláknitá deska
s vlákny ve směsi papíru a sádry vytvářejícími pevnou vazbu má také vysokou objemovou hmotnost,
která je předpokladem dobré protipožární ochra-

Ivan Sklenář
foto archiv firmy Mr. Merkur

klarovaná Evropskou technickou certifikací, která je
srovnatelná s klasickou sádrovláknitou deskou, nebo
spíše je ještě vyšší. Ale její výhoda se plně projeví při
zpracování, které je mnohem snazší než u sádrovláknité desky. Diamant X se totiž řeže stejným způsobem jako každá jiná sádrokartonová deska, což
ve výsledku znamená, že stavba je tak rychlejší. Pro
názornost – obvodové stěny průměrně velkého rodinného domu montují čtyři lidé zhruba dva dny. Ještě
bych ale zmínil i možnost bezproblémového lepení
zateplovacího kontaktního systému a snadnou kombinovatelnost s jinými deskami Knauf.

Platí nějaká omezení pro používání
desky Diamant X u vašich konstrukcí?

Jediné omezení, které je mi známo, je počasí, protože desky se musí chránit před deštěm.
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Dokážete si představit současné
stavebnictví bez sádrokartonu?
Pravděpodobně těžko, protože
se stal samozřejmou součástí
každé stavby díky vysokému
standardu prostředí, které nabízí.
Sádrokarton za dobu svého
vývoje dospěl totiž natolik, že
dokáže nabídnout nejen vše,
co klasické stavební materiály,
ale ve většině parametrů je již
dávno převyšuje. Obzvláště,
pokud bereme na zřetel
akustický komfort, který zaujímá
mezi požadavky investorů
a hlavně potom uživatelů jednu
z předních příček.

Stavby v ČR

volentní, protože udává u bytových příček minimální hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB.
Ale normová hodnota je vlastně minimální požadavek a pro „slyšitelné ticho“ je třeba se pohybovat v hodnotách vyšších. Pro tyto účely se ideálně
hodí příčka W115 s dvojitými profily a dvojitými
opláštěními, která podle typu použité sádrokartonové desky a tloušťky od 155 do 255 mm nabízí
Rw od 62 do 73 dB. Je však důležité vědět, že
změnou desky se nejenom zvedne celková hodnota akustického komfortu (Rw), ale rovněž se posune
rezonanční kmitočet do méně slyšitelného pásma.
Uživatel tak vnímá zlepšení akustického komfortu
daleko výrazněji. To platí především o deskách
Knauf Diamant a Knauf Silentboard, které mimořádně účinně tlumí právě nejběžnější zvuky
v interiérech budov – řeč a hudbu. Desky Knauf
Silentboard si potom poradí i s nízkými kmitočty
kvalitních reprosoustav.
Pro akustický komfort v rámci jednoho bytu se
ideálně hodí dvouvrstvě opláštěné příčky W112
(jednoduchý profil), které nabízejí výborný poměr
zvukové izolace, jednoduché konstrukce, tuhosti a hlavně malé tloušťky. Nabízejí vzduchovou
neprůzvučnost od 51 do 69 dB při tloušťce od

> Luxusní bytový komplex Harfa Design Residence od nejvýznamnějšího developera u nás, společnosti Central Group,
je nejlepší ukázkou toho, že lehká sádrokartonová konstrukce umí zajistit nadstandardní komfort bez kompromisů.

SÁDROKARTON KNAUF JAKO
PLNOHODNOTNÝ MATERIÁL
BODUJE VE VŠECH OHLEDECH

Pro sádrokarton hovoří i fakt, že na trhu je jen velmi málo alternativ, které jsou z hlediska akustické
izolace srovnatelné. A vždy je jejich použití vyváženo nějakými ale. Těmi nejčastějšími je buď značná hmotnost nebo příliš velká tloušťka. Zatímco
u standardního materiálu s rostoucí hodnotou Rw se
musíme smířit s nárůstem tloušťky nebo již zmiňované hmotnosti, u sádrokartonové konstrukce stačí
jednoduše zvolit do skladby jinou desku při zachování stejné tloušťky. Zejména tyto důvody přispěly
k tomu, že se suchá výstavba začala prosazovat
22

v bytové výstavbě. Protože jen velmi obtížně budete hledat materiál, který při tloušťce stěny 155 mm
nabídne Rw 67 dB.

Ticho za cenu menší
tloušťky stěny?
Podstatou akustického komfortu v bytech je „ticho“,
to znamená neslyšet, co se děje ve druhé místnosti
nebo v sousedním bytě. Norma je relativně bene-

100 do 150 mm, což uspokojí každého uživatele.
I pro tyto typy stěn platí vše, co bylo řečeno výše
ve vztahu ke změně desek i tloušťky konstrukce.
Dodejme pouze, že norma opět v rámci jednoho
bytu předepisuje stavební hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 40 dB. Ale i zde se jedná o požadavek minimální a pro klid domova se vyplatí volit
konstrukce s hodnotami vyššími.
O kvalitách a přednostech akusticky velmi efektivního materiálu svědčí skutečnost, že s pomocí
sádrokartonových akustických předstěn se běžně vylepšují hodnoty původních stěn. Jedná se
v současnosti o jedno z nejúčinnějších a opět
přitom i nejtenčích možných akustických opatření.
23
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Komplex má trojúhelníkovitý tvar a nabízí 249
bytů, ateliérů a komerčních prostor. Zajímavostí
je počet malých bytů typu 1+kk, které lidé často
kupují jako investici za účelem následného pronájmu. Od počátku bylo počítáno s tím, že Harfa
Design Residence nabídne uživatelům bytů vysoký
nadstandard bydlení, to ovšem znamenalo splnit
na straně dodavatelů velmi přísné požadavky na
kvalitu provedení stavby včetně materiálů. Harfa
Design Residence je unikátním příkladem, čeho je
sádrokarton v současném stavitelství schopen dosáhnout.
Miroslav Nyč
foto autor a Ivan Sklenář

Zapomenout bychom neměli také na hmotnost,
která je samozřejmě u sádrokartonové konstrukce
nižší, což je prospěšné nejen z pohledu statiky,
ale i schopnosti snazší manipulace s materiálem.
Přitom pracnost je vždy stejná. Přidejme ještě způsobilost zavěsit na stěnu těžší předměty, například
kuchyňské skříňky. Vždyť do dutinové cihly lze
zavěsit maximálně 17 kg na jednu hmoždinku, zatímco do desky Knauf Diamant až 65 kg dle typu
hmoždinky. To je argument, který opravdu mnohé
překvapí.

Luxusní bytový komplex
Harfa Design Residence
Společnost Central Group staví byty už více než
27 let a má za sebou přes 180 úspěšně dokončených projektů a téměř 17 tisíc prodaných bytů.
Patří v tomto směru mezi nejvýznamnější developery u nás a současně je průkopníkem inovativních
přístupů či technologických řešení v oblasti bydlení.
Filozofie rychlého stavění s maximální úsporou místa (štíhlé konstrukce) a nadstandardní akustickou
pohodou při minimálních prostorových požadav-
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Název stavby

Harfa Design Residence

Investor

Central Group, a. s.

Generální dodavatel

Průmstav, a. s.

Architekt

Vojtěch Martínek, Central Group

Dodavatel suché výstavby

Stavo-G, spol. s r.o., Ekomont, spol.
s r.o.

Použité materiály Knauf

SDK White, RED Piano, Diamant,
GREEN (cca 45 tisíc m2 celkem),
Uniflott a Q2 Super

Realizace

2018 - 2020

cích se stala natolik zajímavou, že hlavní architekt
společnosti Central Group Vojtěch Martínek navrhl
v tomto duchu luxusní bytový komplex Harfa Design Residence v pražské Libni. Je to jeden z prvních bytových domů, ve kterém jsou všechny příčky postaveny za pomoci sádrokartonu. Vše bylo
řešeno komplexně, to znamená včetně požární
odolnosti, instalace rozvodů a hlavně již zmíněné
akustické pohody. Uvedený objekt je nejlepší ukázkou, že lehká konstrukce zajišťuje nadstandardní
komfort bydlení bez kompromisů. A jako bonus
přidává eliminaci strukturálního (technologického)
hluku, který se obvykle šíří z instalací do nosné
konstrukce a následně do místností.

> Rozsáhlá rekonstrukce ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou s rozpočtem přesahujícím 23 milionů zahrnovala i realizaci
akustických podhledů Knauf Cleaneo, které žákům i učitelům zajistily v učebnách akustickou pohodu při výuce.

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
ANEB AKUSTIKA ZÁKLAD VÝUKY
Účelem našeho článku není recenze na remake klasického filmu
Martina Friče, který budou znát spíše ti dříve narození, ale podívat se
blíže na to, jak se v nově rekonstruovaných školních zařízeních nahlíží
na akustiku učeben. Mnozí z nás prošli v životě několika typy učeben,
od malých tříd až po velké posluchárny, a jedním z důležitých faktorů
kvalitní výuky byla schopnost slyšet perfektně, co pedagog před tabulí
vysvětluje, a to i v té úplně poslední lavici, aniž by přitom musel učitel
nadměrně zatěžovat své hlasivky. Pokud tomu tak nebylo, příčinou
byla vždy špatná akustika místnosti, která nedokázala eliminovat
rušivé odrazy a nasměrovat zvuk tím správným směrem.
Špatná srozumitelnost pedagoga samozřejmě
vedla k horší soustředěnosti žáků, kteří místo
přednášejícího vnímali spíše ostatní hluk. Aktivní zapojení do výuky bylo z pochopitelných
důvodů o to složitější a pro obě strany únavnější. Ale ani vysoká hladina hluku o přestávkách
nebylo nic, co by studentům prospívalo. Za vším

hledej prostorovou akustiku. Nově budované
a rekonstruované učebny se musí řídit vyhláškou 343/2009 Sb., která definuje hygienické
požadavky. Konkrétní optimální hodnoty doby
dozvuku, tedy zásadního kritéria akustického
komfortu v místnosti, pak upřesňuje norma ČSN
73 0527.

Akustické desky Knauf
Cleaneo a jejich potenciál
Společnost Knauf se problematice věnuje intenzivně již celou řadu let a vyvíjí v tomto ohledu materiály, které umí akustiku, ať už se jedná o stavební
nebo prostorovou, zcela kompetentně vyřešit.
Praktickou pomůckou projektantů je nejen již dob25
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ře známý Akustický katalog Knauf, ale současně
i Kalkulátor prostorové akustiky Knauf, o kterém
píšeme také na str. 5 a 44. Společným jmenovatelem prostorové akustiky výukových místností jsou
děrované akustické sádrokartonové desky Knauf
Cleaneo, respektive Cleaneo Linear. Desky jsou
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velice variabilní ve schopnosti pohlcovat zvuk
a ovlivnit dobu dozvuku. Jako obvykle Knauf nenabízí jedno možné řešení, ale celou řadu. Proto je
na výběr množství typů děrování jak do tvaru děr,
tak do jejich velikostí. Navíc, a to je zejména v případě učeben velkým bonusem, přispívají desky
Knauf Cleaneo také k lepšímu vnitřnímu prostředí,
neboť obsažené příměsi v desce pomáhajjí čistit
vzduch od různých zdrojů zápachu.

ZŠ Osek nad Bečvou
Podívejme se však na dva konkrétní případy, ve
kterých se desky Knauf Cleaneo úspěšně uplatnily.
Prvním z nich je rozsáhlá rekonstrukce základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou s rozpočtem přesa-

hujícím 23 milionů korun. Investorem byla obec, samozřejmě s finančním přispěním státu a Evropských
fondů. Škola brala investici do modernizace velmi
seriózně, a proto dnes může žákům nabídnout výuku
v prostředí, které je na velmi vysoké úrovni. Přispěla k tomu nejen špičková technika (např. interaktivní
tabule), ale také materiály a technologická řešení
mnohdy skrytá před zraky pedagogů i žáků. Tak třeba většina elektroinstalací, datových rozvodů, teplovodů, vodovodních potrubí apod. je schována. Nové
jsou podlahy, omítky, nábytek, a – to nás zajímá ze
všeho nejvíce – podhledy. Ve všech učebnách jsou
instalované zavěšené akustické děrované podhledy,
které přispívají k zajímavějšímu designu, ale jejich
hlavní funkcí je zajistit odpovídající akustickou kvalitu.
To se jim také s děrovanými deskami Knauf Cleaneo
úspěšně daří. V případě takovýchto učeben, které
jsou jinak plné tvrdých ploch, je akustický podhled
v podstatě jediným řešením, jak dosáhnout odpovídajících hodnot dozvuku (záleží na dalších faktorech,
ale obvykle je tato hodnota 0,7 s). Do všech rekonstruovaných učeben bylo navrženo rozptýlené děrování Knauf Cleaneo 12/20/35 standardního rozměru 1224x2448 mm tloušťky 12,5 mm s absorpční
tkaninou opatřenou izolační vrstvou z minerální vlny
EN 13162 tl. 20 mm. Celková plocha těchto podhledů je 800 m2. Ve sborovnách a kabinetech je odlišné
blokové děrování desek Cleaneo 8/18 – B4 (plocha
120 m2). V obou případech byla zvolena výška svěšení podhledu 200 mm. Desky jsou ke stěně „dotaženy“ plným sádrokartonem Knauf White v šířce 30
cm. Oba typy desek jsou opatřeny tzv. UFF hranou,
z výroby vyfrézovanou a napenetrovanou polodrážkou. Při montáži se tato hrana vyplní tmelem Uniflott.
Její přednost ocení především montážníci - zjednodušuje totiž samotnou montáž, snižuje spotřebu tmelu a
zvyšuje pevnost spáry. Děrované podhledy ve škole
místy doplnily plné. Ve třech učebnách bylo nutné

účelem opatřeny přesným provedením hrany na
polodrážku s jemným skosením viditelné části tak,
aby bylo možné na sebe navazující desky jednoduše a na sucho zaklapnout. V místě „spoje“ vznikne
samozřejmě vlasová spára, která je sice z bezprostřední blízkosti rozpoznatelná, ale ve vzdálenosti
již 2 metrů prakticky neviditelná. Děrovaný akustický podhled tak působí kompaktním, čistým a ničím
nenarušeným dojmem. Protože odpadá tmelení,
montáž je ve srovnání s klasickými deskami Knauf
Cleaneo samozřejmě o to rychlejší. Jedno omezení desky Cleaneo Linear přece jen mají. Jsou díky
své podstatě určené pouze pro průběžný způsob
děrování. Knauf má v současné době v nabídce
pět typů děrování, a to hlavně čtvercové či kulaté.
V případě školy v Litoměřicích bylo v projektu navrženo čtvercové děrování. Zajímavostí je pohledová
strana děrovaných desek, která je vyrobena z vysoce bílého kartonu, který se nakonec ani nemusel
postavit doplňující sádrokartonové příčky. Kombinace moderního interiéru a tradiční architektury školy
vyznívá pro návštěvníka osvěžujícím dojmem. Bílá
barva podhledů kontrastuje s barevným laděním jednotlivých učeben a vytváří tak příjemnou atmosféru
vhodnou pro vyučování. Suchou výstavbu včetně
zmíněných podhledů měla na starost firma Intermont
Olomouc, s.r.o.

ZŠ Masarykova Litoměřice
Na konci loňského školního roku školní lavice ještě
nevychladly a už začala rekonstrukce na Masarykově základní škole v Litoměřicích. Předmětem
rekonstrukce bylo vybudování pěti nových pod-

krovních jazykových a odborných učeben včetně
výtvarného ateliéru. Součástí rekonstrukce byla také
stavba výtahu a únikového schodiště. Půda, která
dosud nebyla využívána, nabídla architektonicky
atraktivní prostor se zkosenou střechou, jehož nově
budované kvalitní vlastnosti podpořily akustické děrované desky Knauf Cleaneo Linear. Stavba byla
financována z Evropských fondů a s přispěním města Litoměřice. Zpracovatelem materiálů Knauf byla
firma Kvinta Interiéry, s.r.o. Sádrokartonové děrované desky Knauf Cleaneo Linear byly vyvinuty tak,
aby je nebylo třeba tmelit, což je mimo jiné příjemný příspěvek k čistému designu. Desky jsou za tímto

> UFF hrana se vyplní Uniflottem

přemalovat krycí barvou. Při pohledu do jakékoliv
učebny zaujme sice kontrastní, ale o to více atraktivní kombinace moderního podhledu a přiznaného
trámoví. Vždyť jsme přece pod střechou. Efektní
dojem umocňuje také barevně odlišné řešení podlah, neboť každá z učeben má svou vlastní barvu
nášlapné podlahové krytiny.
V obou uvedených případech bylo dosaženo špičkové úrovně akustického komfortu a věřme, že se
investorům vyplatila, neboť přispěje ke zkvalitnění
výuky dětí. A to není vůbec k zahození.
Tomáš Černý, Ivan Sklenář
Foto: Ivan Sklenář
> Funkční podhled z akustických děrovaných desek Knauf Cleaneo Linear,
které nevyžadují tmelení, v ZŠ Masarykova v Litoměřicích.
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Naše návštěva je samozřejmě
předem ohlášena a ostraha o nás
ví dříve, než stačíme zaparkovat.
Máme však potřebné povolení
a tak se brána po chvíli otevírá
a my můžeme vstoupit do
supermoderního datového centra.
To znamená do místa, které je
určeno pro nepřetržitý provoz
počítačových serverů či jiných
informačních technologií.

dem, ve kterém se použila ovšem jiná deska, rovněž protipožární – Knauf RED Piano. I v podhledu
je dvojitý záklop, izolační vata a nad ní trapézový
plech. Nad podhledem je 3metrový prostor a teprve pak následuje střecha. Jak procházíme centrem,
je nám více než jasné, že na této stavbě byla spotřeba Diamantu obrovská. V rámci rozšíření datového
centra bylo použito kolem 180 palet těchto špičkových, do modra zbarvených desek.

> Příčky z Diamantu a podhledy z RED Piana... vše připraveno
pro dalšího zákazníka.

DIAMANT CHRÁNÍ DATA

S NEJVYŠŠÍ PRIORITOU
Je jasné, že prudký rozvoj digitalizace se zasloužil
o to, že datová centra u nás přibývají. Nejdůležitější pro provoz takového zařízení je jeho bezpečnost, a to v mnoha ohledech. Zákazník datového
centra musí mít jednak jistotu stabilního prostředí,
kde každý stupeň teploty plus nebo minus může
hrát svou roli a také se musí spolehnout, že nikdo
nepovolaný se do centra nedostane. Současně si
musí být jist požární bezpečností. Proto je objekt
datového centra postaven s chirurgickou pečlivostí, o čemž se brzy přesvědčíme.

Praha DC
Jedním z nejmodernějších datových center ve
střední a východní Evropě je areál firmy TTC TELEPORT označovaný jako TTC DC2. Na vysvětlenou – jedná se o druhé datové centrum této firmy
v Praze. Rozprostírá se na ploše 8000 m2 v areálu
bývalé tiskárny Svoboda. Vlastní datové centrum,
když nepočítáme administrativní zázemí, nabízí
klientům přes 4000 m2 plochy, ve které je postaveno 34 zákaznických sálů s možností přizpůsobení

na míru požadavkům každého z nich. Jednotlivé
sály jsou vystavěny a provozovány podle standardu TIER III, který odpovídá nejvyšším požadavkům. Centrálními zdroji chladu jsou 8 + 1 výrobník
chladu pro médium voda/glykol v zapojení suchý
chladič a chiller. Rozvody chladicího média jsou
realizovány zdvojeným potrubím. Všechny komponenty chladicího systému jsou redundantní a napájené ze dvou nezávislých elektrických zdrojů.
Zajímavostí je, že administrativní část datového
centra využívá odpadního tepla ze zákaznických
a technologických sálů, k čemuž slouží výměníky
tepla. Inu i zde platí, že ekologie a nízká energetická náročnost je důležitá. Z bezpečnostního
hlediska jsou sály postaveny ve třídě RC3. Velká
pečlivost byla samozřejmě věnována otázce požární bezpečnosti, která musí splnit v jednotlivých
zákaznických úsecích až 90 minut. To znamená
protipožární dveře, všechny příčky a požární
ucpávky všech rozvodů. Kdyby přece jen k nějaké

> Po celém obvodu byla postavena bezpečnostní
předsazená stěna typu W623-RC3 a to bez plechu
za použití 2x dvou záklopů s deskami Diamant

se rovněž pečlivě kontrolují a testují. Stejně jako
teploty v každé místnosti.
> Vzduchotěsné příčky jsou proto, že se hasí plynem, který je připraven v tlakových lahvích.
Kdyby se datové servery hasily vodou, dopadly by stejně, jako by se nehasily vůbec.

nehodě došlo, do deseti vteřin se utěsní protipožární dveře a případně dojde k hašení speciálním
plynem. Vše je kontrolováno a zkoušeno v pravidelných intervalech.

Kam se oko podívá,
tam je Diamant

> Všechno to vypadá obyčejně bíle, ale zdání klame. Pod barvou jsou desky Knauf Diamant,
které dodávají konstrukci požární klasifikaci EI90 a bezpečnostní třídu RC3.
28

> Je tu téměř sterilní prostředí a konstrukce
musí být vzduchotěsné

Datové centrum je jak z pohledu provozu, tak stavby velmi sofistikované a technicky zajímavé zařízení. A jak bylo řečeno na začátku, bezpečnost,
je tu nejskloňovanějším slovem. V každé místnosti
jsou instalovány tlakové hasicí lahve. A pokud by
z nějakého důvodu došlo k přerušení elektrického
proudu, jsou tu k dispozici záložní agregáty, které

Je zřejmé, že na stavbu datového centra bylo zapotřebí zvolit takový materiál, který bude splňovat
hned několik kritérií. Což se ukázalo jako jednodušší cesta než kombinace více druhů materiálů. Na
prvním místě byla pevnost, tvrdost a požární odolnost. Vlastní objekt je tvořen ocelovou konstrukcí
upevněnou na betonovém základu. Obvodové stěny areálu byly vyzděny, ale vše ostatní, tedy kromě
plechové střechy, bylo svěřeno suché výstavbě. Stě-

žejním materiálem se stala sádrokartonová deska
Knauf Diamant, která splnila přísné bezpečnostní
parametry. S použitím desek Knauf Diamant byla
po celém obvodu postavena bezpečnostní předstěna W623-RC3. Ta zahrnuje dva rastry a 2x dva
záklopy deskami Knauf Diamant. V tomto případě
se jednalo o nově odzkoušený model, v jehož skladbě není obsažen celoplošný plech - tedy účinná a
současně ekonomická varianta bezpečnostní předstěny. Jednotlivé zákaznické sály pak dělí rovněž
bezpečnostní konstrukce Knauf s deskami Diamant,
které mají navíc požární odolnost EI90. Původně
se přemýšlelo o variantě příčky doplněné plechem
(kvůli bezpečnosti), ale vlastnosti desky Diamant
přesvědčily projektanta a investora, že jsou dostačující. Vše podstatné z pohledu instalací včetně důležitého chlazení i topení je schováno pod plovoucí
podlahou. Strop je tvořen protipožárním podhle-

Společnost TTC TELEPORT provozuje v současné
době na území Prahy dvě datová centra. První
bylo uvedeno do provozu v roce 2001 a nachází se v lokalitě Tiskařská. Druhé (TTC DC2), které
jsme měli možnost navštívit, je v lokalitě Sazečská.
Firma je držitelem certifikátu TIER III, které přísluší
nejvyspělejším datovým centrům na světě.
Ivan Sklenář
Foto: autor a Václav Matyáš

Název stavby

Datové centrum TTC DC2

Místo stavby

Praha

Investor

TTC TELEPORT a TTC CREDIT

Projektant

ATREA

Realizace suché výstavby

V+M živé stavby

Použité materiály Knauf

Knauf Diamant, RED Piano, Uniflott

Realizace

2014–2015, dostavba 2020
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> Příčka W112 z desek Knauf Diamant byla zvolena z důvodu
nadstandardní vzduchové neprůzvučnosti (Rw 61 dB)
U příček, které ohraničovaly požární úseky, byly do elektrokrabic
použity protipožární zpěňující nálepky Knauf.
> Akustické desky Knauf Diamant se staly stěžejním materiálem rekonstrukce.

Budova je již v provozu a tak je dobré se
zeptat, zda rekonstrukce splnila svůj účel?

Ano, splnila. Díky ní získaly již dosluhující interiéry
a exteriéry budovy novou, reprezentativní podobu
a staly se kromě jiného také vhodným zázemím
pro podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Liberec, to není jen páté největší
město České republiky s bohatou
a zajímavou architekturou,
ale také dlouhá historie spjatá
s textilním průmyslem. K němu
se vlastně váže i nedávno
dokončená rekonstrukce
objektu D areálu Krajského
úřadu, který býval sídlem
výzkumného ústavu textilních
strojů. Cílem této rekonstrukce,
na které se významně podílely
materiály Knauf, bylo získat
potřebné prostory pro odbor
informatiky a současně i vhodné
místo pro rozvoj krajského
podnikatelského inkubátoru
Lipo.ink.
30

V LIBERCI
ZAZÁŘIL DIAMANT
Tak jak stavba dopadla? Zeptali jsme se Zbyňka
Miklíka, náměstka hejtmana pro resort ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Jak velkého rozsahu byla tato
rekonstrukce?

Rekonstrukce se týkala celého objektu kromě prostor ve třetím nadzemním podlaží, které Liberecký
kraj pronajímá soukromému subjektu. Budova byla
prakticky odstrojena až na základní nosnou strukturu. A protože se jedná o ocelový skelet, bylo nutné vyřešit požární odolnost této konstrukce. Nově
byly rovněž provedeny veškeré rozvody a systémy
technického zařízení budovy.

Měli jste nějaké speciální požadavky,
například z pohledu akustiky prostorů?

Když jste zmiňoval akustický požadavek,
jste s novým prostředím a jeho akustikou
spokojeni? Jak se vám v tom pracuje?

Budova ještě není v tomto okamžiku zcela kompletně v plném provozu. Máme však již ohlasy a zpětnou vazbu od firem, které využívají služeb inkubátoru Lipo.ink. Z nich vyplývá, že nové prostory plně
vyhovují jejich požadavkům a také akustika byla
vyřešena na odpovídající úrovni.

Udělali byste dnes s odstupem něco
jinak?

S výsledkem rekonstrukce jsme plně spokojeni
a vše vyhovuje našemu záměru a potřebám.

Diamant, Cleaneo,
Fireboard a Kobryn
Jak již bylo řečeno, cílem rekonstrukce bylo vytvoření nového uspořádání, ale také patřičného
komfortu v nových interiérech, aby odpovídal
současným požadavkům. Jenže, než bylo možné
vůbec příčky stavět, musela se stavba vypořádat
s požární odolností původních ocelových nosníků.
Podrobnosti jsme zjišťovali u firmy Kobryn, s.r.o.,

která se ujala realizace suché výstavby. Pro zajímavost, tato firma spolupracuje se společností
Knauf již od roku 1995. Kromě jiného dodává
a provádí montáže SDK konstrukcí, kazetových
podhledů a také se věnuje velkoobchodnímu
a maloobchodnímu prodeji stavebního materiálu.
„S firmou Knauf spolupracujeme od začátku proto, že je solidní dodavatel, který nám poskytuje
potřebné technické poradenství. A, to musím ještě
zdůraznit, oceňujeme pružnost, s jakou nám vychází vstříc,“ odpovídal na otázku výběru dodavatele
materiálu Zdeněk Kobryn.

Všechny tyto požadavky se řešily na základě
toho, k jakým účelům budou jednotlivé části budovy sloužit. Specifičtější požadavky byly vzneseny
pouze na prostory využívané podnikatelským inkubátorem Lipo.ink.

U rekonstrukce jsou ve velké míře
uplatněny materiály Knauf. Jsou to jednak
protipožární obklady ocelových sloupů,
ale hlavně akustické desky Diamant,
používané v konstrukcích příček. Bylo to
vaším přáním, nebo jste volbu materiálů
nechali na projektantovi?

Řešení bylo plně v kompetenci projektanta. Ještě
připomenu, že kromě desek Diamant byly z akustických důvodů použity v podhledech také děrované akustické desky Knauf Cleaneo.

> Obklad původní ocelové nosné konstrukce deskami
Fireboard pro požární odolnost R 45- R90.

Požární odolnost
ocelových nosníků
> Mezibytová příčka W115 byla aplikována v místech určených pro
jednání se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem (Rw 71 dB).

Ale vraťme se k problematice požární odolnosti
ocelových nosníků, kterou bylo nutné vyřešit. Projektant navrhl obložení ocelových nosníků speciální protipožární sádrovláknitou deskou Knauf
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Název stavby

Rekonstrukce objektu D

Investor

Liberecký kraj, Liberec

Generální dodavatel stavby

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf

Kobryn, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Diamant, Fireboard, Cleaneo,
protipožární ucpávky Knauf

Délka stavby

18 měsíců

Realizace

7/2018 – 12/2020

stěn vytvořit sádrokartonové předstěny. Ve výčtu
samozřejmě nechybí ani podhledy, včetně děrovaných akustických desek Knauf Cleaneo, jež vynikají schopností pohlcovat hluk a vytvářet tak kvalitní
akustický komfort tam, kde je tomu zapotřebí.
> Akustické desky Knauf Diamant s přípravou pro vzduchotechnické potrubí.

Protipožární ucpávky Knauf

Fireboard (tl. 15 mm), a to v jednoduchém, až
dokonce trojitém opláštění, což bylo odvislé od
požadavku konkrétní požární odolnosti R od 45
do 90 minut. V rámci odborné konzultace ze
strany technika Knauf Tomáše Černého vyplynula
potřeba důsledně dodržet systémové požadavky
Knauf. Konkrétně šlo o to, správně dořešit spoje
desek Fireboard, které bylo nutné sponkovat, tmelit, následně vložit skelnou pásku a spoj znovu
přetmelit. Zmíněné protipožární opatření spolykalo přes 3000 m2 Knauf Fireboard 15/1250/200.

Abychom byli v popisu stavby kompletní, musíme
zmínit také použití protipožárních ucpávek Knauf,
a to konkrétně tyčinek Knauf 15 mm 5 x 20 cm,
protipožární tmelové podložky 170 x 170 mm
a zpevňující nálepky 59 mm. Požární odolnost
příček byla podle rozdílných požárních úseků předepsána na EI 30 až EI 90. Dodejme, že projekt
byl řešen pod patronátem obchodního zástupce
Knauf Stanislava Novotného.

Diamant a zase Diamant
Akustické parametry byly důvodem pro volbu špičkové sádrokartonové desky Knauf Diamant, která
se stala ústředním motivem všech nových příček
převážně typu W112. Nebylo jich opravdu málo,
což dokládá i spotřeba materiálu překračující
hranici 25 tisíc metrů čtverečních. Tloušťka příček
byla rovněž pestrá: od 100 mm, přes 125 až po
150 mm. Kromě standardních příček bylo potřeba z důvodu lepší akustiky u některých původních

Objekt spadající pod liberecký krajský úřad je
příkladem univerzálnosti a schopnosti především
sádrokartonových desek Knauf Diamant, které lze
„nasadit“ do nejrůznějších situací a náročných požadavků investora.
Tomáš Černý, Stanislav Novotný, Ivan Sklenář
Foto: Jaroslav Appeltauer

NOVÉ
SPEKTRUM
V ČESTLICÍCH
Čestlice je oblast na jihovýchodním okraji Prahy, kde vyrostla
pravděpodobně největší nákupní zóna v Čechách. Ohlédneme-li se
trochu nazpátek, tak v roce 1998, tedy v době, kdy se Václav Havel
stal podruhé českým prezidentem a naši hokejisté přepsali v únoru
dějiny hokeje tím, že se stali vítězi slavného olympijského turnaje
v Naganu, bylo zde otevřeno nákupní centrum SPEKTRUM.
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rá svým pojetím a obsahem bude cílit na typickou
cílovou skupinu zákazníků, tedy těch s vyššími příjmy, kteří bydlí převážně v blízkém okolí. Najdou
tu zhruba 6500 m2 nákupní plochy, která je ovšem
vetknuta do zeleného okolí, jež by mělo asociovat
přírodní louku. Tím se SPEKTRUM významně odlišuje od jiných podobně stavěných Strip Mall center. Také důraz na detail a materiálová harmonie
hraje podle autorů návrhu v jinak vzdušné a bohatě prosvětlené architektuře objektu významnou roli.
Z technického hlediska se jedná o relativně běžnou
stavbu, jejíž jádro tvoří betonový skelet uzavřený
trapézovou střechou, jehož vnitřní uspořádání
bylo svěřeno sádrokartonovým konstrukcím. „Veškeré vnitřní dělicí příčky jsou postaveny standardně v konstrukci W112 ze sádrokartonových desek
> Tato příčka W112 si vzhledem k vyššímu požadavku na
vzduchovou neprůzvučnost vyžádala kombinaci desek
RED Piano a Knauf Diamant

Knauf,“ vysvětluje Ondřej Slovák, stavbyvedoucí
divize sádrokartonu GEMO a.s. Zajímavostí je po
celé délce prosklená fasáda v průčelí objektu, která objekt prosvětluje. Na východním konci budovy, v půdorysu písmene L, se nalézá vnitřní šikmá
sádrokartonová stěna z desek RED Piano, jejímž
úkolem je požárně ochránit ocelovou konstrukci,
neboť betonový monolit zde končí. Protipožární
odolnost je vzhledem k nízkopodlažní budově předepsána na EI 30 minut. V objektu najdeme rovněž protipožární podhledy, které chrání trapézový
strop. Návštěvník si ale podhledu všimne pravděpodobně na komunikačních chodbách vyvýšeného podlaží, kde se nacházejí toalety. Tam se vystačilo s deskou Knauf RED Piano 15 mm a těžkou
čedičovou izolací. Na toaletách se pod obklady
skrývají impregnované desky Knauf GREEN. Zajímavé je, že betonový skelet, například u schodiště,
šachet nebo u výtahů, byl místo omítky zaklopen
(přelepen) standardní sádrokartonovou deskou
White. To mělo jeden podstatný důvod – rychlost a sjednocení povrchu. Mimochodem povrchy
sádrokartonových příček jsou ve SPEKTRU tmeleny
a broušeny na kvalitu Q2, a to tmelem Q2 SUPER.
Při návštěvě dokončovaného centra nás zaujaly
vysoké dělicí příčky 8,6 metru, které jsou postaveny z desek Knauf RED Piano. „Museli jsme v jejich
případě použít zhuštěný rastr, tak jak předepisu-

> Zahuštěné profily - na první pohled vysoká příčka a barva desek značí, že s požární odolností. Není to tak snadné,
jak to vypadá - musí se pracovat s přesností na milimetry. U odchylky profilu 1 mm u podlahy se při výšce 8,6 m
můžete dostat na chybu 8,6 mm, takže nemusíte mít do čeho šroubovat desky

MAX přímo do vlny trapézového plechu.
Přece jen jsme se ale setkali s konstrukcí, která si vyžádala přísnější pohled. Jsou to dělicí příčky u jednoho z budoucích nájemců, kde byla požadována
vzduchová neprůzvučnost Rw = 62 dB. „V tomto
případě jsme zvolili řešení záklopu sestávající ze

určitě jiné a oživí tak mnohdy zaběhlé standardy.
Za zmínku ještě stojí, že na stavbě se spotřebovalo
více než 12 tisíc metrů čtverečních sádrokartonových desek Knauf.
Milan Švůgr, Ivan Sklenář
Foto: Ivan Sklenář

> Na první pohled se pozná, že se jedná o vysokou
příčku. Jsou zhuštěné profily. Tedy vlevo příčka vysoká,
vpravo standardní.

Po tak dlouhé době bylo na čase s ním něco udělat. Původní objekt byl prakticky srovnán se zemí
a bylo tak umožněno postavit zcela nové SPEKTRUM. Investorem je CPI PROPERTY GROUP, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy,
autorem projektu Chapman Taylor, s.r.o. a generálním dodavatelem firma GEMO a.s.
Nové SPEKTRUM je jiné. Jeho charakter vyjadřuje
predikát „Strip Mall“. To je typ obchodního centra,
které obsahuje různé maloobchody v jedné řadě
za sebou a přitom každý obchod má svůj vlastní
vstup ze společného venkovního chodníku. Prioritu
mají většinou menší obchody, což je v případě OC
SPEKTRUM v Čestlicích pravda. Investor charakterizuje nové obchodním centrum jako zelenou nákupní oázu uprostřed čestlické komerční zóny, kte34

> Kombinace akustických a požárních desek je k vidění i v druhém patře. Barvy jasně
napovídají, k jakému účelu konstrukce slouží, a co se od ní očekává.

je technický list Knauf, to znamená 31,25 mm.
Příčka má tloušťku 150 mm a má dvojitý záklop
z každé strany, přičemž mezi tím je pouze vzduchová dutina,“ vysvětluje Ondřej Slovák. Důvod
je prostý, akustické požadavky na vzduchovou
neprůzvučnost k této konstrukci plně stačily. Volba RED Piana vyplynula z požárních požadavků
a rovněž z potřeby tuhosti konstrukce. Příčka je
ukotvena do betonové základové desky. Nahoře
u stropu je standardní kolmé ukotvení Knauf s UV

dvou desek, z nichž první je RED Piano a na ní
DIAMANT,“ zdůvodňuje Ondřej Slovák. Tato
příčka W112 má ovšem jako každá jiná v tomto
objektu tloušťku 150 mm a desky jsou standardně
12,5 mm silné. V meziprostoru záklopů příčky je
umístěna standardní minerální izolace.
Obchodní centrum SPEKTRUM bylo otevřeno
v dubnu letošního roku. Dodejme, že ačkoliv je to
další obchodní centrum, svým pojetím bude zcela

Název stavby

STRIP MALL SPEKTRUM ČESTLICE

Investor

CPI PROPERTY GROUP

Architekt

Chapman Taylor s.r.o.

Generální dodavatel

GEMO a.s.

Suchá výstavba

GEMO a.s.

Použité materiály Knauf

White, RED Piano, Diamant, GREEN,
Q2 Super

Realizace

2019–2021
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KARLÍN,
Ó ……
KARLÍN

> V koupelnách pod obklady dvojitý záklop deskami
se sníženou nasákavostí do 10% - označení H2 - lidově
zelená deska, oficiálně Knauf Green

Sádrokartonové příčky
nahradily klasické zdivo

> Bytový dům Karolína Plazza 2

Byly doby, kdy se do Karlína za zábavou nechodilo. Vlastně to
byla taková nezajímavá šedá čtvrť, ve které sice kdysi vzkvétaly
průmyslové podniky, ale o pěkném bydlení se tady nedalo mluvit.
Období komunismu na tom nic nezměnilo, naopak prohloubilo onu
šeď. Zásadní přelom k lepšímu přece jen nastal – byly to povodně
v roce 2002. Karlín patřil tehdy k nejpostiženějším v hlavním
městě. Pravděpodobně každý si pamatuje záchranářské čluny, jak
proplouvají ulicemi plnými vody. Dnes je situace zcela opačná. Karlín
povstal z mrtvých, a to velmi razantním způsobem.

> Jako dělící konstrukce uvnitř bytových jednotek
s normou stanovenými nižšími akustickými požadavky
postačí konstrukce Knauf se standardními deskami.
36

Vybudovaly se tu moderní administrativní centra,
koncertní sály, vyhlášené gastronomické podniky,
investovalo se do infrastruktury. Karlín je dnes synonymem pro dynamicky se rozvíjející čtvrť a dobrá adresa pro sídlo firmy i bydlení. Není tedy divu,
že zde vyrostly moderní bytové domy – jako například projekt Karolína Plazza II. Jak název napovídá, jedná se o pokračování první etapy (kolaudace v roce 2018) v podobě čtyř vícepodlažních
domů, ve kterých je lokalizováno 54 bytů a 13 ateliérů s dispozicemi od 1+kk až po 4+kk (obytná
plocha od 27 m2 do 179 m2). Karolína Plazza II je
situována v blízkosti metra B mezi ulicemi Sokolovská a Křižíkova. V ceně bytu je nabízeno garážové
stání a součástí většiny bytů je balkon nebo terasa.
Investorem projektu je společnost Moravská stavební – INVEST, a. s., zhotovitelem stavby RIDERA
Stavební a. s., autorem projektu Casua, spol. s r.o.,
sádrokartonové konstrukce realizovala firma PRIMA Kladno, s.r.o.

> Jedná se zpravidla o příčky typu Knauf W112, které se díky svým akustickým
a požárním vlastnostem, zařadily mezi konstrukce splňující vyšší standard.

U podobných developerských projektů
byla dosud praxe taková, že většina vnitřních mezibytových i bytových příček byla
zděná. Sádrokartonové konstrukce se používaly nejčastěji na podhledy a v koupelnách. Karolína Plazza II je však v tomto
ohledu jiná. Základem je pochopitelně betonový monolit, ale jeho vnitřní uspořádání
je realizováno kombinací zdiva a sádrokartonových konstrukcí. To znamená, že
mezibytové a nosné stěny zůstaly zděné,
ale všechny ostatní vnitřní příčky jsou již
sádrokartonové. U projektu Karolína Plaz-

> O komfortní malometrážní byty je velký zájem

za původní záměr s tímto uspořádáním nepočítal,
ale na žádost investora došlo k této zajímavé,
a nutno říci že přínosné změně. A proč také ne?
Vždyť stavba se tím urychlila a zlevnila, a to při
splnění či spíše vylepšení akustického komfortu při
zachování stejné tloušťky příček.
Česká norma zabývající se zvukovou izolací mezi
byty v bytových domech říká, že pro stěny i stropy musí být splněna hodnota stavební vzduchové
neprůzvučnosti R’w = 53 dB, pro stěny téhož bytu
je požadovaná hodnota R´w = 40 dB. Výhodou

= 57 dB. A v tom je celé kouzlo schopností suché
výstavby, která se díky tomu začala prosazovat právě u bytů. A rozhodně se nejedná v daném případě
o nějaké low-cost byty, ale naopak o byty v tom
nejvyšším standardu pro náročného zákazníka. Do
výčtu materiálů u tohoto developerského projektu patří samozřejmě i impregnované desky Knauf
GREEN, ze kterých jsou postaveny koupelny, jejichž
součástí je i závěsné WC včetně k tomu příslušných
držáků. Součástí stavby jsou i montážní dvířka a zakrytí instalací včetně protipožární ochrany deskami
RED Piano. Suchá výstavba byla použita ve větším
měřítku také u komerčních prostor v přízemí objektu.
Architektura dnes již plně obsazeného bytového domu zdařile
navázala na stávající historickou zástavbu Karlína, a to jak
z průčelí domu, tak uvnitř vnitrobloku. „Náměstíčko“ mezi
čtyřmi objekty je sice veskrze
moderní, ale za to nabízí malou oázu klidu, kde patrně, až
to bude možné, atmosféru ještě
probarví kavárenský život.
Roman Ludl, Milan Švůgr,
Ivan Sklenář, foto Ivan Sklenář

sádrokartonové konstrukce je, že buď vrstvením
počtu desek, nebo změnou typu desky či tloušťky
příčky lze jednoduše parametry příčky přizpůsobovat potřebám projektu. Běžně používaná konstrukce vnitřní příčky je W112 s dvojitým opláštěním. V případě, že se použije standardní deska
White, u které je hodnota laboratorní vzduchové
neprůzvučnosti Rw = 53 dB, splní daný parametr
R’w tato příčka při tloušťce 125 mm bez problémů.
Kdybychom zaměnili ve stejně silné příčce desku
White za RED Piano, rázem se dostaneme na Rw

Název stavby

Bytový dům Karolína Plazza II

Investor

Moravská stavební – INVEST, a.s.

Generální dodavatel

RIDERA Stavební, a. s.

Generální projektant

Casua, s. r. o.

Suchá výstavba

PRIMA KLADNO, s.r.o.

Použité materiály Knauf

Knauf White, GREEN, RED Piano,
Uniflott

Realizace

7/2018 – 12/2020
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> Protipožární podhled dvojitě opláštěný deskou RED
Piano v centrální chodbě

vzestupu. Trh však po čase zamíchal s kartami,
a tak areál několik let pouze chátral. Z původní konstrukce mnoho nezbylo, proto je nový polyfunkční dům vlastně novostavbou. „Většina
nosných konstrukcí byla zbourána, doplnily se
základové pasy, udělal se betonový věnec a betonová deska. Do betonového skeletu se následně
realizovaly obvodové stěny z akustického zdiva
se zateplením, ale vnitřní příčky, to byla příležitost pro sádrokarton,“ vysvětluje Martin Javůrek,
jednatel a zakladatel B.C.M. Company (Building
Construction Management). „Naše společnost
na začátku fungovala s cílem zefektivnit a zrychlit řadu stavebních činností, to znamená jak organizaci stavby, zajištění výběrových řízení, tak
i vlastní realizaci, což je i případ polyfunkčního
domu ve Vrchlabí. V současné době realizujeme
řadu nových projektů, mezi které patří například
modernizace poboček České spořitelny, kde ve
velké míře využíváme akustické děrované desky
Knauf Cleaneo, tentokráte však již z pozice generálního dodavatele,“ dodává Martin Javůrek,

> O apartmány v Krkonoších je velký zájem a Vrchlabí není výjimkou

SKI & MT. BIKE

APARTMENTS VRCHLABÍ
V poslední době vyrostlo na českých horách mnoho apartmánových
domů. Krkonoše, naše nejnavštěvovanější hory, nejsou tedy v tomto
ohledu žádnou výjimkou. Apartmány se staly často zajímavou investicí,
anebo naopak místem, kde lze trávit aktivní dovolenou.

> Akustický komfort v bytech je s navrženými konstrukcemi dostatečný

který sbíral profesní zkušenosti u velké stavební
společnosti a také místní firmy, než se rozhodl jít
svou vlastní cestou. Odtud také pramení spolupráce s firmou Knauf, dodavatelem systémových
řešení v oblasti suché výstavby.

Suchá výstavba byla
nezbytnou součástí projektu
Ačkoliv je hrubá stavba z betonu a cihel, architektura Ski & Mt. Bike Apartments působí na jedné
straně moderním dojmem, ale současně stylově
zapadá do horského prostředí. Vděčí za to zdařilé kombinaci dřevěného obkladu na fasádě kombinované s bílou omítkou. Třípatrový areál s 58
bytovými jednotkami rozdělenými do objektů A, B

a C poskytuje vlastníkům komfortní zázemí včetně
zastřešeného parkování a vlastního wellness. Společná je recepce a pro nájemce funguje systém
bezklíčového otevírání. Jednotlivé byty jsou moderně zařízeny v horském stylu, ale samozřejmě
záleží na každém majiteli, jak bude finální design
interiéru nakonec vypadat. Vnitřní uspořádání bytů
vyřešily sádrokartonové příčky W112 s dvojitým
opláštěním deskou Knauf White doplněnou izolací
Knauf Insulation. Každý byt je samostatná požární jednotka s předpisem REI 15 minut. Na rozdíl
od konvenčních bytů není v případě apartmánů
takový tlak na stavební akustiku, přesto bylo díky
vlastnostem těchto příček dosaženo velmi dobrých
výsledků, takže nájemci se navzájem neruší. V koupelnách najdeme tradičně impregnované desky
Knauf Green.

> Zejména v podkrovních bytech je RED Piano z důvodu
požární bezpečnosti nejpoužívanější deskou

Doslova středobodem mezi vyhlášenými krkonošskými středisky, jako je Rokytnice, Harrachov či
Pec pod Sněžkou, zaujímá Vrchlabí, takže asi nikoho nepřekvapilo, když kousek za městem směrem
na Herlíkovice a Špindlerův Mlýn vyrostl nový polyfunkční dům SKI & MT. BIKE APARTMENTS. Autorem projektu je Ing. Josef Pirochta a investorem
stavby je společnost All Inclusive Development,
a. s. z Brna. Řízením stavby byla pověřena společnost B.C.M. Company Martina Javůrka. Suchou
výstavbu měla na starost firma IRBIS, s.r.o.

Z autosalonu nové apartmány
> Většina příček v bytech jsou W112 dvojitě opláštěné děrovanou deskou Knauf White
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V devadesátých letech vznikl v místě bývalé tělocvičny autosalon Opel, který byl tehdy na velkém

> Wellness s vířivkami a saunou - v podhledu
speciální deska proti plísni a vlhkosti
Knauf DRYSTAR, zbytek tvoří
impregnované desky Knauf Green.
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Knauf Silentboard pro
špičkovou zvukovou izolaci
a Knauf Drystar do wellness
Na seznam zajímavých technických řešení musíme přidat místnost s golfovým trenažérem, která je
umístěna v přízemí vedle recepce. Z důvodu odhlučnění trenažéru se na opláštění příček a podhledu použila akustická deska Knauf Silentboard
s vysokou plošnou hmotností a akustickou pružností. Je to vlastně deska s nejlepšími výsledky zvukové izolace, která dosahuje špičkových hodnot
až 76 dB. V blízkosti trenažéru se dále nacházejí
tři wellness místnosti, kde mají nájemci a majitelé
apartmánů k dispozici saunu a dvě vířivky. Ve
dvou místnostech s vířivkou bylo zvoleno řešení
podhledu s deskou Knauf Drystar, tedy materiálem
odolným vůči vlhkosti i odstřikující vodě, což v případě vířivky je na místě. Před vstupem do sauny
ale postačily impregnované desky Green..
Jak je z uvedeného výčtu materiálů patrné, suchá
výstavba si poradí i ve složitějších prostorových
technických situacích, zejména v případě mezonetových bytů, kde vyniká její variabilnost. Bez ní by
bylo jakékoliv jiné řešení nejen finančně nákladnější, ale i časově náročnější. Také proto je tak
populární.

Kdysi tu stála banka, o čemž
svědčí i zachovalý mohutný
trezor uvnitř objektu. Žádný
poklad však neskrývá, protože
dnes tu sídlí radnice města Česká
Skalice. Objekt měl na současné
poměry nevyhovující otevřený
prostor oddělený jednoduchými
přepážkami, takže městští
úředníci ani „zákazníci“ neměli
pro vyřizování svých záležitostí
náležité soukromí.

RADNICE
ČESKÁ SKALICE V DIAMANTU

Ivan Sklenář, foto autor
Název stavby

SKI & MT. BIKE APARTMENTS

Investor

All Inclusive Development, a. s.

Projektant

Ing. Josef Pirochta

Řízení stavby

B.C.M. Company

Suchá výstavba

IRBIS, s.r.o.

Použité materiály Knauf

SDK White, RED Piano, Diamant,
Green, Silentboard, Drystar

> Hlukové izolaci u golfového trenažéru pomohla v podhledu deska Knauf Silentboard, která umí utlumit až 76 dB.
Stěny byly opláštěny RED Pianem - protipožární deskou s vylepšenými akustickými vlastnostmi

RED Piano a protipožární ochrana
V širším měřítku sádrokartonových materiálů se
potkáváme v jiných částech areálu. Za pozornost
stojí chráněné únikové cesty a schodiště, které mají
protipožární podhled zavěšený na přímých závěsech s deskami Knauf RED Piano. V některých
podhledech stačila v konstrukci jedna deska, jinde
jsou desky dvě. V těchto částech budovy je běžně
EI 45 minut. Pro zajímavost: RED Piano chrání kabely instalací z obou stran. Jinak je ovšem řešena
hlavní páteřní chodba ve 3. patře, kde se nachází
kromě jiného vzduchotechnika a další instalace.
I z důvodu odhlučnění jsou zde v celé délce chod40

by postaveny u nosných zdí předstěny s trojitým
opláštěním. Rovněž protipožární ochrana je zde
přísnější, EI = 60 minut. Většinu použitých desek
tvoří RED Piano. Průchody instalací jsou ošetřeny
požárními ucpávkami. Do celkového výčtu patří
i deska Diamant, která se objevila na opláštění
bytů naproti hlavnímu schodišti, tam kde se protínají chodby. Důvodem byla tvrdost desky a její
odolnost, neboť se zde předpokládá vyšší pravděpodobnost opotřebení. V luxusních podkrovních
bytech jsou v příčkách i na podhledech a v opláštění dřevěných trámů desky RED Piano, především
z důvodu požární bezpečnosti, která zde byla předepsána na REI 30 min.

> Kvalitní akustika byla jedním z hlavních kritérií při projektování vnitřní rekonstrukce. Navržená konstrukce s
deskami Knauf Diamant splnila požadované parametry. Provoz radnice ukazuje, že to byla správná volba.

Radnice proto přistoupila na vnitřní rekonstrukci,
jejímž účelem bylo vytvořit nové moderní zázemí
s několika samostatnými kancelářemi. Jedním z požadavků byla kvalitní akustika. Projektant proto navrhl sádrokartonovou konstrukci, ve
které použil akustické desky Knauf
Diamant. Suchou výstavbu si vzal na
starost Petr Rosa, generálním dodavatelem stavby byla stavební firma
Hanuš, s.r.o.

> Při stavbě luxusních apartmánů vynikly přednosti
suché výstavby

Několikrát lomená konstrukce je
3 metry vysoká a je dvakrát opláštěná deskou Knauf Diamant 12,5 mm
s akustickou izolací. Typově se jedná
o příčku W112. Tloušťka sádrokartonové stěny je 150 mm. Na tuto hlavní

příčku navazují kolmo dvě další, které rozdělují prostor uvnitř. Plocha konstrukce byla z důvodů příjmu
přirozeného světla přerušena okny. „Měl jsem z tohoto požadavku trochu obavy, právě kvůli akustice,

ale ukazuje se při provozu, že i tak je akustika v místnostech dobrá a návštěvníci mají pro vyřizování svých
záležitostí potřebné soukromí a navzájem se přitom
neruší,“ uvedl Petr Rosa.
Celkem se zde spotřebovalo kolem šesti palet desek Diamantu. Tmelení bylo provedeno Uniflottem
do stupně kvality Q3. „S materiály Knauf dělám od
začátku, a ačkoliv jsem vyzkoušel i jinou značku, neměnil bych. A to nemyslím jen sádrokarton, ale také
tmely, zejména Uniflott, který podle mého názoru
nemá v tomto ohledu konkurenci,“ svěřil se nám Petr
Rosa. Tato relativně menší rekonstrukce ukázala, že
lze s materiály dělat naopak „velké věci“.
Ivan Sklenář
Foto: autor a Petr Rosa
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Je zajímavé, jak si člověk při
sledování dabovaného filmu
identifikuje navždy určitý hlas
s hercem a je zklamán, když
jej pak dabuje někdo jiný
v jiném filmu. Jako by to už pak
nebylo ono. Faktem je, že jsou
hlasy, které se jednou provždy
zapíšou do podvědomí. Český
dabing patřil a stále patří ke
světové špičce a musím na tomto
místě zcela odpovědně říct, že
některé zahraniční filmy zní lépe
dabované, než v originále.

bez dobré techniky se neobejdete. Takže je potřeba
všechno dohromady sladit a chvíli to trvá. Když si
doma do sluchátek pustíte nějaké CD, tak ve většině
případů neslyšíte všechny ty odchylky, které tady slyšíme my. To je úplně normální a my děláme všechno
proto, abychom dosáhli ideální kvality výstupního
zvuku. Na druhou stranu já jako režisér potřebuji,
aby i prostředí, ve kterém natáčíte, bylo fajnové. Aby
se tu klienti i herci cítili uvolněně a dobře. Důležitý
je podle mne každý detail, který vytváří příjemnou
náladu. Na tom jsme si dali záležet. I samotný fakt,
že jsme na venkově, nic nás neruší, a máme k práci
obrovský klid, je pro všechny určitě výhoda.

Zaujala mne na první pohled
knihovna v nahrávací místnosti, která
tvoří zajímavý kontrast k moderním
materiálům. To se jinde nevidí, že?
často lidé pouští nahrávku v autě, když někam cestují. A na to je MP3 ideální. Velkou roli hrají i finanční
a obchodní důvody. Čím kvalitnější je nahrávka, tím
potřebuje více dat a tím také více prostoru, ať už na
přenosném médiu nebo třeba na serveru.

NA NÁVŠTĚVĚ VE STUDIU
VÁCLAVA KNOPA, HERCE,
DABÉRA A REŽISÉRA
Svou zásluhu na tom má i člověk, který nás pozval
do svého studia a který propůjčil hlas desítkám rolí,
ale jedna z nich je asi nejznámější. Je jím Frank
Burns z nezapomenutelného seriálu M*A*S*H
v podání Václava Knopa, herce, dabéra a také
režiséra. Výčet jeho dabovaných filmů by pravděpodobně zabral celý článek, nemluvě o těch režírovaných. Uznejte ale, že Frank Burns je prostě skvělý.
Václava Knopa jsme navštívili v jeho domácím studiu,
ve kterém společně se synem namlouvá od loňského
roku populární audioknihy. Vzpomeňme například
Sherlocka Holmese. Čtenář Knaufstylu už jistě tuší, že
tu však nejsme kvůli detektivce, nýbrž proto, že studio
vzniklo za přispění materiálů Knauf. A co jiného by to
mohlo být, než děrované akustické desky Cleaneo.

Co je podle vás na stavbě takového studia
nejdůležitější? Je to technika, nebo akustika?

Samozřejmě, že akustika je ohromně důležitá, protože jinak bychom nemohli konkurovat profesionálním
studiím. Když ale potřebujete mít dokonalý zvuk, ani
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Když vy sám dabujete, kontrolujete
kvalitu zvuku, nebo to dělá producent?

Nikdy nejde nic do éteru, aniž by to zkontroloval
producent. Poslouchá nejen kvalitu nahrávky, ale
jak sedí dabing synchronně na pusu, dokonce kontroluje jestli sedí i věcná stránka, jestli jsou správné
reakce, důrazy, prostě všechno. Je to hodně pečlivé. Zodpovědně mohu říci, že český dabing je na
světě nejlepší.

Dělal jste mnoho filmů ať už jako dabér
nebo jako režisér. Jak moc se nahrávání
vyvinulo za tu dobu?
Knihovna ve studiu je jednak dobrý akustický prvek,
protože knihy, díky tomu, že jsou měkké, neodráží,
ale naopak pohlcují zvuk, ale současně je to vlastně
tematické, protože děláme hodně audioknih.

Když jste vytvářeli akustiku studia, měřili
jste si ji, nebo jste nahrávali a pak
poslouchali výsledek?

Pracovali jsme na tom společně s Knaufem, konkrétně nám hodně pomohl Miroslav Nyč, se kterým
jsme řešili potřebnou dobu dozvuku, která se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,4 s. Když jsme studio
dodělali stavebně, ještě se musely dořešit detaily.
Zvuk byl ze začátku sice dobrý pro běžné použití, ale nebyl profesionální. Jeho barva byla taková
chladná a potřebovala doladit. Proto jsme na stěny instalovali akustické desky z pěny, což výrazně
pomohlo. Ono to funguje současně jako pohlcovač
a difuzér. Do rohů místnosti jsme dali basové pasti,
které mají za úkol „pochytat“ spodní frekvence. Pro
nahrávání mluveného slova je to výborné. Samo-

zřejmě, pokud bychom chtěli nahrávat hudbu, bylo
by to daleko složitější.

S jakými frekvencemi jste nejvíce zápasili?
My jsme to detailně neměřili. Za ty roky praxe
máme určité zkušenosti a tak jsme všechno ladili
podle toho, jak to slyšíme my. Na konci jsme udělali zkušební nahrávku, poslechli si ji, odvezli ji na
zhodnocení profesionálům, a když řekli, že je to
dobrý, byli jsme i my spokojeni.

Zmínil jste, že lidé poslouchají CD
nebo MP3, ale není tomu dnes naopak
a netouží spíše po vyšší kvalitě nahrávek?

U mluveného slova jde především o technický problém. Profesionální zvuk, to je ohromné množství
dat, která se jednoduše na klasické CD nevejdou.
Lidé by museli takovou nahrávku poslouchat na
jiném zařízení, například na počítači. Běžný přehrávač není schopen ji přehrát. Takže proto se musí
všechno komprimovat. Navíc u mluveného slova si

Strašně moc. Když jsem začínal před 25 lety,
točilo se na kotoučové magnetofony. Dneska je
technika ohromně vyspělá, můžete točit v kolika
stopách chcete, skládat to pak dohromady, na
počítači vidíte všechno pěkně graficky a můžete
snadno zvuk upravovat, je to úplně něco jiného.
Akustika se tehdy taky moc neřešila. Vývoj byl
opravdu veliký.

Na jaké filmy rád vzpomínáte?

Já měl vždycky rád evropské filmy, nebo americké,
které dělají Evropané. Mám rád, když je to chytré,
o něčem to je a má to nějaký přesah. Záleží hodně
na předloze. Ale měl jsem rád třeba i Nespoutaného Djanga nebo Hanebné parchanty od Quentina
Tarantina. Dělal jsem také americký seriál Odpočívej v pokoji, který byl nádherný. Je toho hodně.

A teď by nás zajímala trocha detailů
k vlastnímu technickému řešení, ale to nám
poví nanejvýš fundovaný člověk, který byl
společně s vámi u toho – Miroslav Nyč.
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Aktuality

Suchá podlaha Brio

Je velkou výzvou, ale i odpovědností
navrhovat prostorovou akustiku
těm, pro něž je jen ten nejlepší zvuk
dobrý. To beze zbytku platí pro návrh
dabingového studia pana Václava
Knopa, jehož filmografii i dabingografii
se věnujeme v předchozím článku.
Dá se říci, že do návrhu jdete s vědomím,
že budete mít sice laskavého, ale
opravdu náročného a hlavně výbornému
zvuku navyklého profesionála.

SUCHÁ PODLAHA BRIO
Montážní návod

44

ky odizolované a zároveň musí každá z nich výborně pohlcovat hluk.
O vzájemné akustické oddělení se postarala osvědčená příčka W115/2 x CW100/2 x 12,5 Diamant/255 mm, která nabídla laboratorní vzduchovou
neprůzvučnost 73 dB, stavebně tedy 65 dB a hlavně
velmi dobrou zvukovou izolaci v oblasti basů a mluveného slova. Vše kombinováno s vícevrstvým prosklením. Není třeba zdůrazňovat, že propojení místností
není přímo přes dělicí příčku. Pro úpravu dozvuku

BUĎ PROFÍK!
NAKUP LEPIDLA KNAUF

ODMĚŇ SE!
17. 5. – 4. 7. 2021

300
NÁKUP
odmě
n
V HODNOTĚ
5 000 až 15 000 Kč
(bez DPH 21 %)

+

Montérky + nákoleníky

DIGITALIZACE KNIHY
DIGITALIZACÍ SÁDROKARTONU

Je známým faktem, že kvalitní věci mohou vzniknout i na jednoduchém základě, a to zde platí
beze zbytku. Základem studia byl jednoduchý
kvadratický prostor s akusticky tvrdými povrchy
úplně všude a startovní dobou dozvuku od 1,7 do
0,6 s v závislosti na frekvenci. Podstatou návrhu
zde bylo vytvořit dvě vzájemně sousedící místnosti,
propojené navíc kvalitním akustickým sklem pro
vzájemný vizuální kontakt. V jedné místnosti sedí
zvukař, v druhé dabér či interpret čteného textu.
Obě místnosti musí být vzájemně výborně akustic-

Právě vychází zcela nový montážní návod k realizaci
suché podlahy Knauf Brio. Shodou okolností jsme v nedávné době natáčeli na stejné téma reportáž, kterou odvysílala v pořadu Receptář prima nápadů TV Prima. Byl to
příběh rekonstrukce bývalé fary, kde podlaha Brio sehrála hlavní roli. Nový návod podrobně vysvětluje všechny
detaily montáže suché podlahy včetně doporučení a specifických výhod řešení Brio. Návod vychází v době, kdy
tato sádrovláknitá deska, vhodná i do vysoce zátěžových
prostor, nachází čím dál více uplatnění v praxi.

Buď profík – nakup
lepidla Knauf
a odměň se!

(prostorové akustiky) obou místností jsme použili akusticky pohltivé desky Knauf Cleaneo 15/30 R, a to jak
na podhledech, tak na předsazených stěnách a pomocníka jménem „digitalizace“. Digitální pomocník
pro návrh se nachází na našich webových stránkách
a výrazně nám pomohl s výběrem vhodných materiálů
i rychlostí návrhu jednotlivých variant. Pro čtenáře je
důležité, že tento digitální pomocník nenabízí pomoc
pouze nám, ale úplně stejně i každému z vás. Stačí
jen kliknout na uvedený odkaz. Výsledkem byl návrh,
tedy výpočet nové doby dozvuku ze zmiňovaných
1,6 sekundy na požadovaných 0,4 až 0,2 sekundy
i snížení hladiny akustického hluku v místnosti o téměř
8 dB. Druh děrování se navíc ideálně hodil k velikosti
prostoru, neboť nepůsobil ani příliš drobně, ale ani
jako přehnaně velký. Po idylickém návrhu následovalo
napínavé odzkoušení v praxi, které ovšem potvrdilo
předpoklady výpočtu. K dokonalosti bylo třeba ještě
podle sluchu upravit barvu zvuku (byla chladná, jak
se vyjádřil pan Knop). To však již upravily instalované pěnové pohlcovače a difuzéry v jednom. Zbývalo
jen vybrat vhodnou knihu, zaposlouchat se do hlasu
a nechat se unášet dějem, který byl malinko i příběhem sádrokartonu.
Miroslav Nyč
foto: Ivan Sklenář

Podívejte se jak pracuje
Knauf Kalkulačka
prostorové akustiky

SUCHÁ PODLAHA
KNAUF BRIO
– montážní návod ke stažení

100

n
NÁKUP
V HODNOTĚ
nad 15 000 Kč

odmě

Úhlová bruska

(bez DPH 21 %)

VÍCE O SOUTĚŽI

JAK VYHRÁT?

1
3

Ceník výrobků Knauf

NAKUP LEPIDLA
Nakup některé z akčních
lepidel uvedených v tomto
letáku - faktury lze sčítat!

VYPLŇ FORMULÁŘ
Jdi na
www.knauf.cz/bud-profik-lepidla,
vyplň formulář, vlož fotky
faktur a odměna bude tvoje.

2
4

VYFOŤ FAKTURU
Vyfoť fakturu nebo faktury
za zakoupená akční lepidla,
které chceš uplatnit v soutěži.

ODEŠLI
Odesláním formuláře a splněním
Pravidel soutěže máš nárok na
příslušnou odměnu.

To byl název jarní, téměř dvouměsíční prodejní akce určené pro obkladače, která odstartovala na vybraných stavebninách 17. května.
Cílem akce bylo podpořit prodej vybraných
lepidel u nových i stávajících stavebnin a odměnit zpracovatele praktickými dárky. Všichni soutěžící se do soutěže přihlašovali pomocí jednoduchého formuláře na webových
stránkách Knauf. Vstupenkou do soutěže pak
byla kopie faktury za dané produkty. Jelikož
v době uzávěrky čísla byla soutěž ještě v plném proudu, můžeme stále ještě říci, že pro
300 nejrychlejších s nákupem do 15 000 Kč
čekají montérky s nákoleníky a pro 100 nejrychlejších s nákupem nad 15 000 Kč pak
úhlová bruska Makita.

Vydali jsme nový aktualizovaný ceník výrobků Knauf,
jehož platnost vstupuje v platnost 1. července tohoto
roku a to do vydání nového ceníku nebo dodatku. Neváhejte s objednáním . Usnadní orientaci a zlepší přehled o všech našich produktech. Uvedené ceny jsou
pochopitelně bez DPH a dopravy.

CENÍK VÝROBKŮ KNAUF 2021,
AKTUALIZACE 1. 7. 21
– ke stažení

Grundiermittel 60
V letošním roce se rodina penetrací Knauf rozrostla o dalšího člena. Nejmladší přírůstek se jmenuje
GRUNDIERMITTEL 60 a je to základní penetrační
nátěr na silně nasákavé podklady před nanesením
omítky. Používá se před aplikací sádrových omítek
Knauf Rotband, MP 75, MP 75 L, případně tenkovrstvé omítky Multi-Finish. Mějte na paměti, že použití penetrací před aplikací sádrových omítek je
opravdu důležité. Bez nich může dojít ke „shoření“
nebo nerovnoměrnému schnutí omítky, což pak vede
k defektům na výsledné omítce. A proč ta šedesátka

v názvu? Při ředění v poměru 1:3 s vodou na savé
podklady si vytvoříte až 60 litrů připraveného penetračního roztoku.

GRUNDIERMITTEL 60
– technický list ke stažení
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s kapacitou 270 hostů. Chybět nebude hudební
salonek pro různé typy akcí. Hudba je v podstatě sjednocujícím prvkem interiéru včetně pokojů.
Stages Hotel Prague bude součástí skupiny Tribute
Portfolio hotelového řetězce Marriott. Při realizaci
nestandardních detailů konstrukcí pomáhali technici
z Knaufu. Měli jsme možnost vidět nejen standardní
podhledy a příčky z desek White, případně v menší
míře Diamant, ale také použití speciální cementové
desky Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor,
která se objevuje jednak jako krycí zaklopení podhledu na venkovních balkonech, kde musí bezpečně odolat všem povětrnostním podmínkám, nebo
také jako vnitřní obložení šachtové stěny určené pro
zásadní odvětrání interiérů včetně agresivních prostor, jakými jsou například různé technické místnosti.

Dinosauria Museum Prague
Nové zážitkové muzeum s unikátní expozicí originálních dinosaurů finišuje v prostorách Premium
Outlet Prague Airport. Kromě pravých, gigantických a až 150 milionů let starých a velmi zachovalých koster dinosaurů muzeum nabídne svým návštěvníkům také nejmodernější prvky virtuální
reality a další interaktivní zábavu. O montáž speciálních ohýbaných konstrukcí se sádrokartony
Knauf se svědomitě postarala společnost Syner. V příštím čísle Vám přinesemeo této zajímavé
stavbě více informací.

Sugar Palace
pokračuje

Stages Hotel Prague
V kulatém tvaru a do výšky osmi pater se v pražských Vysočanech, vedle O2 arény, dokončuje
hotel Backstage. Stavbu realizuje společnost Syner
a část suché výstavby s materiály Knauf měla na
starost firma Ekomont. Vlastníkem a provozovatelem
Stages Hotel Prague je společnost Bestsport (patří
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Jen malé nahlédnutí do pokračující rekonstrukce
bývalého Cukrovarnického paláce na Praze 1.
Práce pokračují a pokroky jsou patrné ve všech
partiích tohoto krásného historického objektu.
Fotografie ukazuje již zaklopený interiér jednoho z budoucích pokojů. Věřme, že příště už
budeme reportovat o dokončené stavbě.

do investiční skupiny PPF), která zároveň provozuje O2 arenu a O2 universum. Nový hotel nabídne téměř 300 pokojů včetně 27 apartmánů a šest
multifunkčních konferenčních sálů. Návštěvníci budou mít k dispozici také Backstage Bar s venkovní
terasou a restaurace s přístupem do vnitřního atria

Knauf Thermoboard v pavilonu interny Šternberk

Rekonstrukce VŠCHT

Modrá je dobrá

Vyřešit protipožární ochranu v kombinaci s rekonstrukcí interiéru bylo cílem v rekonstruovaných prostorách budovy VŠCHT v pražských Dejvicích. Nástřik protipožární omítkou Vermiplaster byl proveden u stropních lamel. Tato omítka s vysokou vydatností, malou hmotností
a především širokým rozsahem hodnot požární ochrany (od 30 do 180 minut) se může
aplikovat bez použití penetrace, protože má výjimečnou přilnavost jak k betonu, tak k oceli.
Stříkání za pomoci dostupného stroje PFT G4 je stejně
snadné jako u běžné sádrové omítky. Ostatně Vermiplaster je přece v principu
sádrová omítka. Nicméně
v interiéru jsou vidět i relativně jednoduché, lépe
řečeno však běžné konstrukce sádrokartonových
příček a stěn. Ve větší míře
je zastoupena deska White, a tam, kde byly vyšší požadavky na požární ochranu či lepší akustiku, použila
se deska Knauf RED Piano.
Stavba samozřejmě stále
probíhá.

A jsme zase u fotbalu, tentokráte na Žižkově nedaleko stadionu místní Viktorky. Realizuje se zde zajímavá rekonstrukce podkrovního bytu, kde velkou roli
hrají materiály celé v modrém. Jedná se jak o modré
desky Knauf Diamant, které investor volil zejména
kvůli náročné akustice, tak o Tekutou hydroizolaci
Knauf. Právě kvalitní hydroizolace je přece základ
dobře fungující koupelny, což zejména v podkroví
starších domů hraje velmi významnou roli. Modrý
nátěr Tekuté hydroizolace byl kombinován se speciální vodotěsnou flexibilní bandáží včetně již ve výrobě předpřipravených detailů, jako jsou oba typy
rohů. Takže opět systémové řešení!

V Olomouckém kraji se právě staví nový pavilon
interny, tedy konkrétně v Nemocnici Šternberk. Autorem projektu je Adam Rujbr Architects, s.r.o. a zhotovitel díla je OHL ŽS a. s. divize M-Morava. Kromě
interního oddělení zde pacienti najdou i oddělení
neurologie, ambulanci se specializovanými ordinacemi a jednotku intenzivní péče. Ve druhém a třetím

patře jsou umístěna lůžková oddělení. Třináct z nich
bude mít vlastní koupelnu. Realizace suché výstavby
připadla firmě Intermont z Olomouce. Co nás však
zajímá nejvíce? V lůžkových pokojích je instalováno
stropní vytápění a chlazení, které se dere čím dál
více na výslunní. Není divu, protože jeho vlastnosti
předčí snad všechny konkurenční alternativy. Přede-

vším komfortem sálavého způsobu vytápění, respektive chlazení, které je pro člověka určitě zdravější,
což je zajímavý bonus zejména pro nemocniční zařízení. Nehledě na provozní náklady, které jsou díky
nízkoteplotnímu režimu úsporné. Systém topných rohoží, jejichž dodavatelem je firma UNIVENTA, je
zaklopen speciální sádrokartonovou deskou Knauf

Thermoboard. Tato tenká sádrokartonová deska
(pouhých 10 mm) je vyrobena s příměsí grafitu, což
jí propůjčuje zvýšenou tepelnou vodivost požadovanou právě pro topné a chladicí systémy. Protože
se jedná především o stropní desku, je vyráběna jak
v plném, tak děrovaném provedení. V případě Nemocnice Šternberk byla ovšem použita plná deska
s tepelnou vodivostí ƛ ≥ 0,52 W/(m·K).
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Nejlepší ochranou stavebních
konstrukcí proti požáru je
prevence. Touto problematikou
se velmi intenzivně věnuje
firma UNIFAST z Brna, která
již delší dobu spolupracuje
s firmou Knauf. A to zejména
v oblasti protipožárních obkladů,
protipožárních nástřiků a nyní
zkouší zařadit do svého portfolia
také protipožární ucpávky Knauf.

PREVENCE PROTI POŽÁRU
ZAČÍNÁ S UNIFASTEM
Při příležitosti rekonstrukce budovy Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, kde firma UNIFAST realizovala nástřik uhlíkových lamel protipožární omítkou Vermiplaster, jsme se potkali s Vojtěchem Jonášem, který zajišťuje realizaci zakázek.

Vaše firma se věnuje kompletním
dodávkám požárních bezpečnostních

zařízení a jejich revizím. Jak k tomu
dospěla?

Firmu založil v roce 2005 majitel Jan Reichl, ale
zpočátku se věnoval půjčování profesionálního
nářadí. Přitom jsme však zjistili, že firma Hilti, se
kterou jsme spolupracovali, má ve svém sortimentu
požární ucpávky. Viděli jsem v tom zajímavý potenciál, a tak vznikl nový business plán. Nedlouho

> Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost R45, tloušťka nástřiku 40mm.
Vermiplaster je v takové tloušťce vyztužen ocelovým pletivem. Stavba VŠCHT Praha

na to, jak se zakázky rozbíhaly, jsme poznali, že
je potřeba rovněž provádět jejich revize. Rozsah
práce se začal čím dál více rozšiřovat, což vedlo
k tomu, že jsme začali na stavby také dodávat hasicí přístroje a hydranty. Ale i to se nám po nějaké
době zdálo nedostatečné z hlediska ucelené protipožární ochrany. Nakonec jsme vybudovali firmu,
která dnes dodává kompletní pasivní protipožární
ochranu, což znamená také realizaci protipožárních obkladů a nástřiků.

Které stavby jste například realizovali a co
všechno používáte z produktů Knauf?

K těm nejzajímavějším stavbám patří určitě pražská
residence V Tower, sídlo firmy Volkswagen v Bratislavě, nemocnice v Uherském Hradišti, Brně apod.
Nyní jsme dokončili protipožární nástřik lamel u budovy VŠCHT v Praze a chystáme se například na
rekonstrukci logistických hal v Jihlavě. Dnes již využíváme celý protipožární systém Knauf.

Při řešení protipožární ochrany se
nejčastěji setkáváme s deskou Knauf
RED Piano, ale vy spíše používáte
speciální Fireboard.

> Detail kontaktního obkladu ocelové konstrukce
protipožární sádrovláknitou deskou Knauf Fireboard
tl.15mm. Viditelné podložení desky Knauf Fireboard
páskem, který se vkládá do příruby
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> Protipožární ochrana (R30) ocelových nosníků protipožární sádrovláknitou deskou Knauf Fireboard tl.15mm.
Výhoda desek Knauf Fireboard je, že se dají spojovat pomocí ocelových sponek do hrany a je tedy možné
provést kontaktní obklad. Ocelová konstrukce se tedy nezvětší o ocelové profily.

U klasické suché výstavby používají sádrokartonáři
červenou desku RED Piano, ale Fireboard je něco
úplně jiného. Je to především sádrovláknitá deska se
specifickými vlastnostmi a skutečně vysokou požární
odolností. Například se výrazně odlišuje svou objemovou hmotností. Používáme ji především u průmyslových hal. Je z našeho pohledu vhodná hlavně
na ochranu ocelových či dřevěných konstrukcí. Její
největší výhodu vidím v tom, že je možné Fireboard

montovat přímo na prvek, který je potřeba ochránit.
Což neplatí u RED Piana, který musíte montovat na
profily. Dost často proto Fireboard uplatníme tam,
kde je z nějakého důvodu problém s prostorem.
Tam je Fireboard pro nás jasnou volbou.

Podle jakého klíče se rozhodujete,
je-li například zapotřebí ochránit proti
požáru ocelový nosník, a vy máte
možnost obložit jej deskou Fireboard
nebo aplikovat nástřik Vermiplaster?

To do značné míry záleží na investorovi a jeho
prioritách. Je to ale také záležitost estetiky a samozřejmě i ceny.

Můžete říci na základě zkušeností, které
stavby jsou z pohledu požární ochrany
nejproblematičtější?

Podle mého názoru má každá stavba nějaký náročný a technicky složitější problém. Tím je to ale
pro nás zajímavější. Když řešíme třeba bytový dům
nebo klasickou výrobní halu, dalo by se říci, že je
to stereotypní standardní práce. Ovšem hala, ve
které je spousta technologií, a žádá si širší pohled
na celou problematiku, tak to je zcela určitě pro
nás profesně zajímavější. Je to výzva, která nás
baví.

Museli jste vyřešit nějaký opravdu velký
požadavek na požární odolnost?

Už několikrát před námi stál úkol vypořádat se
s předepsanou požární odolností 180 minut. Například v České televizi v Brně, kde bylo zapotřebí
ochránit archivy a kostymérnu, nebo v novém are-

álu Fakultní nemocnice v Bohunicích. Nejčastějším
požadavkem je však 30 až 90 minut.

Kdy konkrétně jste začali spolupracovat
s Knaufem?

Bylo to v roce 2015, kdy jsme začali používat protipožární nástřik Vermiplaster. Postupně jsme ale
zařadili mezi naše produkty Fireboard a nyní také
ucpávky.

Co vás přesvědčilo o výhodách
Vermiplasteru?

My jsme o protipožárních omítkách samozřejmě
věděli delší dobu, ale zahraniční konkurenční produkty byly pro nás drahé a tak jsme uvítali nabídku Vermiplaster vyzkoušet. Ukázalo se, že to byla
dobrá volba, jak z pohledu ceny, tak technické
podpory, které se nám dostalo, a to bylo pro nás
velmi důležité. V současné době je pro nás Vermiplaster nejpoužívanějším produktem Knauf.

Jak se díváte na zpracovatelnost této
omítky?

Aplikace je velmi podobná sádrové omítce, takže
bez větších problémů.

Už jste někdy Vemiplaster barvili?

Ano, v jednom obchodním centru se omítka barvila na zeleno.

Děkujeme za rozhovor.

Zbyněk Dvořák, Ivan Sklenář
Foto: Vojtěch Jonáš a Ivan Sklenář
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Konstrukce šikmé
střechy s minerální vatou
a polyuretanovou pěnou byly
podrobeny akustickému testu
v laboratoři Univerzitního
centra energeticky efektivních
budov (UCEEB). Schopnost
čelit hlukové zátěži městského
prostředí se u zkoumaných
materiálů značně liší.

cí, není hmotnost určující. Využívají „pružinového“
efektu hmota-pružina-hmota. Skladba konstrukce
a vlastnosti elastického absorbéru, v našem případě tepelného izolantu, jsou pro průběh vzduchové
neprůzvučnosti klíčové. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti je založeno na normalizované metodě
podle Eurokódu ČSN EN ISO 717-1 z třetinooktávových veličin naměřených dle ČSN EN ISO 140-5.

Minerální vata tlumí hluk lépe
Výrazně větší hlukovou zátěž zvládne utlumit minerální vata, ta vykazuje ve skladbě střešního pláště
o 14 dB vyšší hodnotu vzduchové neprůzvučnosti
než stříkaná polyuretanová pěna. Konstrukce střechy s polyuretanovou pěnou dosáhla laboratorní
vzduchové neprůzvučnosti 39 dB, zatímco stejná
konstrukce s minerální vatou 53 dB.

VOLBA TEPELNÉHO IZOLANTU
VE SKLADBĚ ŠIKMÉ STŘECHY

Srovnání nejpoužívanějších
izolantů
Kvalitní zateplení šikmé střechy přináší benefity
ve snížení nákladů na vydané energie, zajišťuje
komfort v interiéru či umožňuje dosáhnout na finanční bonusy dotačních programů. V neposlední
řadě musí také splnit normové hodnoty součinitele
prostupu tepla. Od obvodových konstrukcí proto
vyžadujeme co nejnižší tepelné ztráty. Logicky
je tak kladen důraz na tepelně-izolační vlastnosti
vybraných materiálů (deklarovanou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λD) a stanovení optimální
tloušťky izolantu. Pro dosažení komfortu v interiéru
však nejsou zásadní jen teplotní poměry, ale i jeho
akustická pohoda.
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V zateplení šikmých střech dominují dva izolanty
– léty osvědčená minerální vata, jejíž vlastnosti
a chování v konstrukci dlouhodobě známe, a nový
materiál stříkané polyuretanové pěny, který otevírá řadu otázek z pohledu splnění kritérií stavební
fyziky stanovenými příslušnými normami. Asociace
výrobců minerální izolace (AVMI) proto nechala
provést nezávislý test v akreditované laboratoři
ČVUT v Praze v Univerzitním centru energeticky
efektivních budov (UCEEB) k zjištění, jak si tyto dva
materiály ve schopnosti tlumit hluk vzájemně stojí.
Za tímto účelem byl zhotoven model šikmé střechy
(bez střešních oken) se skladbou viz tabulka 1. Test

proběhl na konstrukci zateplené minerální vatou
o tloušťce 260 mm a na téže konstrukci zateplené
PUR pěnou o stejné tloušťce. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD byla u obou
izolantů zvolena stejná.
Materiály a konstrukce rozdělujeme podle průběhu
vzduchové neprůzvučnosti do dvou skupin. Útlum
zvuku u těžkých konstrukcí, např. zděných a betonových, je závislý na jejich hmotnosti. Čím těžší, tím
lepší. Naproti tomu u lehkých, sendvičových konstrukcí, např. sádrokartonových a střešních konstrukTloušťka
mm

Plošná hmotnost
kg/m²

0,5

4,4

Laťovaní 60/40 – osově 195 mm

40

6,5

Kontralatě 60/40 + lepící páska

40

1,7

-

0,2

180

10,4

Vrstva
Plechová strešní krytina

Kontaktní difúzní fólie
Krokve 100/180 – osově 800 mm
Izolace mezi
krokvemi
Izolace pod
krokvemi

MW
PUR

180

MW
PUR

Rošt pro podhled
(profil CD + závěsy 270)
Parozábrana s hliníkovou fólií
Sádrokartónové desky

Laboratorní model je ideální, na stavbě však takových
poměrů nelze docílit. U reálné stavby dochází vlivem
šíření zvuku bočními cestami ke snížení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Tato skutečnost se v návrhu zohledňuje zavedením korekce k1, jejíž střední hodnota
pro lehkou konstrukci je 6 dB, a o tu se laboratorní
hodnota poníží. Tedy od vzduchové neprůzvučnosti
Rw naměřené v laboratoři po odečtení korekce k1 získáme stavební váženou neprůzvučnost R‘w.

Jak izolanty dostojí normě
Požadavky na neprůzvučnost (zvukovou izolaci)
stavebních konstrukcí mezi místnostmi v budovách
a obvodového pláště a jeho částí stanovuje norma

V městské zástavbě při veřejné komunikaci dosahuje ekvivalentní hladina tlaku A hodnot okolo
60 až 75 dB. Zatímco minerální vata účinně utlumí zvuky z venkovního prostředí, polyuretanová
pěna v městském prostředí neobstojí. Lze ji tedy
akceptovat u staveb s menšími nároky na akustický komfort, jako jsou např. garáže, sklady, nebo
v prostředí s nižší hlukovou zátěží.

krovu přikotvena chemicky a odstranit ji lze jen
vyřezáváním.
Minerální izolace, které jsou vyrobeny ze skla
nebo kamene, svojí povahou spadají do třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Jedná se o nehořlavé materiály nepřispívající k rozvoji požáru. Jsou
proto vyžadovány u všech staveb se zvýšenými
požadavky na požární bezpečnost. Polyuretanové pěny naopak hoří dobře a navíc při hoření uvolňují toxický kyanovodík. Nejčastěji náleží do třídy
reakce na oheň D nebo E. Výrobky z této skupiny
přispívají k rozvoji požáru.
Helena Marková,
marketingová specialistka Knauf Insulation

Rozhodují i další
vlastnosti materiálů
Nezávislý test prokázal o něco lepší tepelně technické vlastnosti u střešní konstrukce s minerální va-

4,6
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq, 2m (dB)

1,6
2,5

80

Porovnejme hodnoty stavební vážené neprůzvučnosti R‘w minerální vaty 47 dB a polyuretanové pěny
33 dB s minimálními normovými hodnotami stavební
vážené neprůzvučnosti v návaznosti na ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A, viz tabulka 2.

Vzduchová neprůzvučnost
versus stavební vážená
neprůzvučnost

JE PRO AKUSTICKÝ KOMFORT INTERIÉRU ZÁSADNÍ
Zejména městské prostředí, ale i silniční a železniční komunikace procházející menšími obcemi
vyvolávají značnou hlukovou zátěž. Tyto zvuky
pronikající do interiérů budov mohou být až nepříjemně rušivé a ovlivňovat naše duševní a fyzické
zdraví. Bránit se lze dostatečnou akustickou izolací
obvodového pláště. Na to pamatuje i norma ČSN
73 0532, která stanovuje minimální hodnoty vážené stavební neprůzvučností obvodového pláště,
tedy schopnost konstrukcí omezit přenos zvuků
z exteriéru dovnitř místností.

tou. Minerální vata se vyrábí v řízeném prostředí
tovární linky, kde jsou její parametry neustále
hlídány a kontrolovány. Zakoupený balík minerální vaty má jasně danou deklarovanou hodnotu
součinitele tepelné vodivosti λD. Polyuretanová
pěna má hodnotu λD zapsánu v technickém listě. Provedení zateplení polyuretanovou pěnou
klade zvýšené nároky na schopnosti a zkušenosti
pracovníka, aplikace dále vyžaduje speciální zařízení. V případě polyuretanové pěny také platí
pravidlo: „Dvakrát si to promysli a pak stříkejj.“
Opravy, dodatečné rekonstrukce apod. jsou
v případě nástřiku obtížné. Pěna je ke konstrukci

ČSN 73 0532. Jejím naplněním jsou zajištěny hygienické požadavky na nejvýše přípustné hodnoty
hluku v místnostech budov. Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov závisí na
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A ve
vzdálenosti 2 m před fasádou v denní a v noční
době.

Druh chráněného prostoru
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Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách
(koleje, internáty apod.)
k1 = 6 dB
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R‘w,MW = 47 dB

A

A

A

A

A

A

N

PUR

R‘w,PUR = 33 dB

A

A

A

A

N

N

N

51

Sledujte náš nový blog

KNAUFSTYL
Pravidelná dávka
nejnovějších informací:
>
>
>
>
>

o produktech
z praxe
o zajímavostech
z testování
o stavbách

www.knaufstyl.cz

