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Vážení a milí čtenáři,

jsme na prahu nového roku, a tak nám dovolte malé ohlédnutí. Rok 2022 byl provázen celou řadou nestandardních situací, a pro 
stavaře byl opravdu náročný. Nejprve jsme museli čelit tlaku spojenému s nedostatkem materiálu, což vedlo ke snaze stavebních 
firem se předzásobit, a proto zvýšily svoje objednávky. Mohlo by se zdát, že z pohledu výrobce stavebního materiálu to byla téměř 
ideální situace. Jenomže nebyla. Extrémní růst cen energií, který začal již koncem roku 2021, pokračoval i v roce 2022. Navíc, 
jako následek války na Ukrajině, začaly do hry vstupovat i možná omezení v dodávkách zemního plynu, který je pro výrobu našich 
produktů naprosto nezbytný. Snažili jsme se v maximální míře dostát všem požadavkům našich zákazníků, a to i přes razantní nárůst 
nejen energií, ale i prakticky všech ostatních surovin. To se samozřejmě muselo promítnout i do cen finálních stavebních materiálů. 
Situace se měnila doslova ze dne na den, a tak bylo velmi obtížné nastavit optimální cenovou politiku. Zvyšování ceníkových cen 
v jednu chvíli připomínalo adrenalinový sport.

Navíc v návaznosti na růst základní úrokové sazby ČNB, která prakticky během necelého roku vystoupala z původních 0,25 % 
na 7,0 % se zvýšily i úroky hypoték. To vedlo k mimořádnému poklesu počtu nově uzavřených hypoték až o 90 %. To vše vyústilo 
zhruba v polovině roku ve významném snížení poptávky po stavebních materiálech. Co se však nesnížilo, byla cena energií. Museli 
jsme proto maximálně zefektivnit všechny naše činnosti, abychom tento růst alespoň částečně eliminovali. Ostatně to je náš velký 
úkol pro budoucnost – efektivně hospodařit a snižovat naši energetickou spotřebu. 

Ale abychom se nedívali na rok 2022 jen negativně. Přes všechny potíže a změny se nám podařilo realizovat několik skutečně 
zajímavých projektů, se kterými vás chceme v tomto magazínu blíže seznámit. Byly to stavby významné nejen svou velikostí, ale 
technickým řešením. A na to jsme náležitě hrdí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům, kteří s námi v roce 2022 spolupracovali, a současně jim popřát vše 
nejlepší do nového roku.

Libor Najman a Václav Sobotka
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TŘI KRÁLOVÉ MEZI 
PASTÓZNÍMI TMELY
GOLDBAND FINISH 
Hotový pastózní tmel na bázi polymerů s jemnou 
frakcí, a proto je vhodný pro vyrovnávání spíše 
drobných nerovností. Snadno se brousí sádrokarto-
nářským brouskem (80–100, respektive 150–240 
dle požadavku na hladkost povrchu). Je možné po-
užít i tzv. mokré broušení – wet sanding. Tzn. že se 
tmel natáhne na stěnu, nechá se krátce zaschnout, 
potom se namočí a rozfi lcuje. Posléze se plocha 
nechá opět zavadnout, aby se fi nálně vyhladila 
širokým hladítkem.

FILL & FINISH LIGHT
Lehčený univerzální tmel pro fi nální tmelení.
 Jeho výhodou je vyšší vydatnost, málo se 
propadá a snadno se brousí, protože má v sobě 
perlitové plnivo. Navíc s ním lze lepit i ocelové 
profi lové ochrany rohů a papírové výztužné 
pásky. 

SUPER FINISH 
Finální a univerzální tmel s hustou konzistencí 
a vysoce jemnou strukturou. Díky prodloužené 
době schnutí s ním lze dokonale vyhladit všechny 
nerovnosti. Výsledkem jsou stěny hladké jako sklo. 

Pastózní tmely jsou tu od toho, 
abychom dosáhli požadované 
hladkosti a kvality fi nálního 
povrchu stěny, příčky nebo 
stropu. Nezřídka jimi také 
sjednocujeme rozdílné povrchy 
kvůli jednotnému vzhledu, nebo 
při rekonstrukcích vyhlazujeme 
staré omítky. Protože se jedná 
ve své podstatě o dokončovací 
pracovní krok čili „vyladění“ 
vzhledu povrchu, je výběr tmelu 
a jeho zpracování důležité. 

Představujeme tři nejpoužívanější a nejspolehli-
vější pastózní tmely Knauf, se kterými si vystačíme 
ve většině situací. Je to Goldband Finish, Super Finish 
a Fill & Finish Light.

Čím na staré omítky
U rekonstrukcí starších objektů se obvykle staré 
omítky seškrábou, někdy se dokonce musí částečně 
zasáhnout také do podkladního štuku. Abychom vy-
rovnali všechny nerovnosti a získali hladký, a hlavně 
jednotný povrch, potřebujeme tmel, který všechny 
nerovnosti zahladí a po nanesení nebo nastříkání 
se nepropadne. Nejvhodnější je v tomto případě 
tmel FILL & FINISH LIGHT, který si spolehlivě po-
radí i s většími nerovnostmi. Nanáší se standardně 
v tloušťkách 2 až 3 mm. Například i na stropě, kde 
je spojení panel na panel. V tomto konkrétním pří-
padě se navíc doporučuje spoj armovat výztužnou 

sklo-papírovou páskou Kurt. To proto, aby spoj v bu-
doucnu nepopraskal. Když jsou nerovnosti oprav-
du velké, tak se jeden den stěna nastříká tmelem 
FILL & FINISH LIGHT, stáhne se do roviny a druhý 
den se lehce přebrousí a nastříká se druhá vrstva. 

Jaký pastózní tmel 
na nový sádrokarton
Když máme u novostavby nový sádrokarton prove-
dený v kvalitě povrchu Q2, pak pro docílení hladké-
ho a vyrovnaného povrchu lze doporučit Super Finish 
(kvalita povrchu Q3 nebo Q4) nebo Goldband Fi-
nish (pro celoplošné přetmelení).  Často se v interiéru 
novostaveb setkáváme s takovou kombinací povrchů, 
kdy na sádrokartonové stěny/příčky navazují povr-
chy se sádrovými omítkami. Aby byl povrch v místnos-
ti jednotný, potřebujeme jej fi nálně přetmelit. Na to 
jsou právě tyto dva tmely nejvhodnější. 

Penetrovat či nikoliv?
Vždy musíme povrch penetrovat v těch případech, 
kdy budeme tmelit staré omítky, malby apod. Zde 
se bez penetrace Knauf Tiefengrund neobejdeme. 
Penetrace se nemusí používat u sádrokartonu 
a sádrových omítek před tmelením pastózními tme-
ly. Ale jestli chceme mít skutečně dokonalý povrch, 
penetrace (Grundierung nebo Hloubková pene-
trace Knauf) nám pomůže sjednotit savost v celé 
ploše a tím nám usnadní broušení a vylepší vzhled 
(tmelené spáry mají jinou savost než papír sádro-
kartonu v ploše). 

Tmelení stropů namísto omítání?
V poslední době se na stavbách často přistupuje 
k celoplošnému tmelení stropů jako k alternativě 
místo aplikací sádrových omítek. Mimo jiné i z dů-
vodu rostoucího tlaku na urychlení stavby. Jako 
vhodný tmel lze doporučit FILL & FINISH LIGHT. 
Tento tmel je schopen nanášení v tloušťkách 
2–3 mm, vyhladí tedy snadno i hrubší podklad. 
Navíc oproti běžným pastózním tmelům rychle 
schne. Další variantou, kterou některé fi rmy na 
stavbách s úspěchem používají, je pastózní tmel 
GOLDBAND FINISH, který se stříká na betonový 
strop (po zatmelení jeho lokálních nerovností po-
mocí Knauf Flexkleber Schnell) ve 3 vrstvách pro 
získání absolutně hladkého povrchu. Tyto tři vrstvy 
jsou daní za jeho extrémní jemnost.
  
Pastózní tmely Knauf mají tedy velmi široké uplat-
nění a po řadě vylepšení jsou současné receptu-
ry nastaveny tak, aby splnily nejen svůj primární 
účel, ale aby byly vstřícné všem řemeslníkům. 
Usnadnění práce a dokonalý výsledek jde vždy 
ruku v ruce s promyšleným výběrem toho nej-
vhodnějšího tmelu.  

Vladimír Váňa
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ZMĚNY V OBLASTI KLASIFIKACÍ 
VYSOKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH 
STĚN V SOUVISLOSTI S ČSN EN 15254
– ROZŠÍŘENÁ APLIKACE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI – NENOSNÉ STĚNY – ČÁST 3: LEHKÉ PŘÍČKY

JAK ZVOLIT TU SPRÁVNOU DESKU DO VLHKA?

IMPREGNOVANOU ZELENOU, 
DRYSTAR NEBO AQUAPANEL? 

Legislativa Evropské unie opět 
zasáhla do našich požárních 
životů a v souvislosti s výše 
uvedenou normou stanovila 
nové hranice a pravidla 
pro posuzování vysokých 
sádrokartonových stěn. Díky 
úzké spolupráci mimo jiné i fi rmy 
Knauf s PAVUS Praha a.s vznikl 
v návaznosti na tuto normu nový 
prováděcí předpis s důrazem 
nejen na bezpečnost konstrukcí 
a soulad s normou, ale také na 
minimální komplikovanost pro 
uplatnění v praxi. 

Výhodou současného světa 
suché výstavby je, že téměř 
na všechny stupně vlhkosti má 
řešení. Potíž spočívá pouze ve 
volbě toho, co je právě pro 
to konkrétní prostředí vhodné. 
Inu, možnost volby je někdy 
ošemetná a těžká věc. 

Což ovšem neznamená, že byste neměli číst dále. Na-
opak, podstatou změny související s normou ČSN EN 
15254 je omezení maximální výšky klasifi kovaných 
stěn na 12,0 m. To má samozřejmě obrovský vliv na 
zažitou praxi sádrokartonových stěn do 15,0 m a ne-
malé vícenáklady pro stavební fi rmy i investory. Nehle-
dě na to, že pro tyto výšky stěn příliš neexistuje na trhu 
přijatelná materiálová alternativa. Na základě diskuse 
výrobců sádrokartonu s fi rmou PAVUS vznikl výše uve-
dený Metodický pokyn č.02/2017/KKP/Revize 2, 
jehož některé podstatné závěry uvádím níže.

1.  Protipožární sádrokartonové příčky je možné 
notifi kovanou osobou klasifi kovat do maximální 
výše 12,0 m včetně.

Někdy ale praxe nabídne zcela ukázkové příkla-
dy vymezující to správné i špatné použití.

Při rekonstrukci koupelen na horské chatě byl 
zvolen podhled s impregnovanou sádrokartono-
vou deskou (KNAUF GREEN). Každá koupelna 
je odvětraná axiálním ventilátorem ve stěně s do-
statečným výkonem a automatickým spouštěním 
a ventilátor je umístěn v obvodové stěně pod úrov-
ní věnce. Nad věncem již není žádné místo. Kou-
pelna je vybavena podlahovým elektrickým vytá-
pěním. Na první pohled nejde o nic výjimečného 

2.  Pro výšky nad 12,0 m (obvykle do 15 m) jsou 
posuzovány individuálně výrobcem deskových 
materiálů na základě provedených výpočtů 
podle Metodiky EOTA TR 35 (7/2009). Za 
podklady pro posouzení a správnost posouzení 
odpovídá vždy výrobce deskových materiálů. 
Zde dodejme, že fi rma KNAUF tato posouzení 
nechala zpracovat již v roce 2018. 

3.  Pro výšky příček nad 4,0 m je doporučeno po-
užívat pouze desky Knauf RED (pro větší výšky 
chybí klasifi kace).

Pro běžnou stavební praxi to znamená, že se výš-
ky příček deklarované fi rmou Knauf v současných 

podkladech nebudou měnit, tedy pokud to nebu-
de vyžadovat současný stav techniky a poznání. 
U nového vydání požárního katalogu zřejmě pou-
ze najdete poznámku, že příčky jsou klasifi kovány 
do maximální výšky 12,0 m a od 12,0 do 15,0 m 
jde o řešení Knauf. 

Plné znění Metodického pokynu č.02/2017/
KKP/Revize 2 naleznete na odkazu: https://koor-
dinacesv.tzus.cz/technicke-navody/13-podpurne-
-dokumenty-k-tn. 

Miroslav Nyč

a předpoklad maximálně dvouhodinové 100% 
vzdušné vlhkosti bude snadno dodržen.

Jenže realita nás asi neslyšela. Mezi ventilátorem 
a podhledem vzniká vzduchová kapsa, kde se 
i přes snahu ventilátoru hromadí pravidelně po ně-
jakou dobu vlhkost ukládající se do kartonu. První 
rok bez problémů, druhý rok s drobnými a ojedi-
nělými tmavšími plísňovými fl íčky a třetí rok již pod-
hled vykazuje kvalitní maskování pro severskou 
tundru. Karton na desce vytváří podobné podmín-
ky, jako jsme na základní škole měli v pokusu s klí-
čením fazolí na vlhké vatě. Všimněte si, že vůbec 
nedošlo k mechanickému porušení podhledu. To 
by trvalo mnohem, mnohem déle. 

Při použití desky DRYSTAR se speciální povrcho-
vou antibakteriální tkaninou by k tomuto jevu jed-
noduše nedošlo, nebo za dobu velmi, velmi poma-
lu blížící se věčnosti. 

Majitel ovšem, poučen z předchozího nezda-
ru, zvolil nejbezpečnější řešení, a to výměnu za 
KNAUF AQUAPANEL, kde plíseň díky cementu 
v desce i tmelech skutečně nemá na růžích ustláno. 
Ruce při montáži potom ocenily desku Aquapanel 
Skylite, která při své tloušťce 8,0 mm byla takřka 
jako pírko. 

A asi vás napadne logicky otázka, proč nebylo 
odvětrání koupelny umístěno do podhledu a pří-
mo odvětráno nad střechu? Odpověď přichází 
s aktuálním ročním obdobím. Metr i více sněhu po-
stupně sjíždějící ze střechy spolehlivě zničí jakékoli 
odvětrání, které vyčnívá nad střechu. Závěr tedy 
zní: pouze impregnovaná sádrokartonová deska 
nemusí být nad sprchovými kouty s kompromisním 
větráním tou nejlepší volbou.

Miroslav Nyč
Foto autor, archiv Knauf

HIGH-TECH - SPECIÁLNÍ 
TKANINA

SPECIÁLNÍ SÁDROVÉ 
JÁDRO
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UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU 
A BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST I AKUSTIKA JAKO 
HLAVNÍ TÉMA KONSTRUKCÍ KNAUF
Černá louka v Ostravě byla kdysi místem, kam se vyvážely výpěrky z koksoven. Množství tohoto odpadu 
bylo tak velké, že vytvořilo na ploše 5 hektarů haldy sahající do výšky 25 metrů. Stály tu až do vzniku 
Československa. V šedesátých letech minulého století bylo místo rozděleno tramvajovou tratí. V jedné části 
bylo vybudováno výstaviště Černá louka, zatímco druhá část byla spíše zapomenutým územím, kde se 
občas odehrávaly různé akce. Areál je z jedné strany ohraničený řekou Ostravicí a z druhé strany Divadlem 
Antonína Dvořáka. V roce 2017 se ujala myšlenka vybudovat na tomto nevyužitém území Univerzitní zázemí 
sportu a behaviorálního zdraví, které bude zázemím pro univerzitní účely a příležitostně i pro širší veřejnost.

K významnému oživení nedalekého centra Ostra-
vy přispívá také sousední nově postavená fakulta 
umění (Klastr umění a designu). Rozsahem se jed-
ná o jeden z největších architektonicko-urbanis-
tických projektů Ostravské univerzity, který vznikl 
ve spolupráci s městem i krajem a je financován 
z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím MŠMT.

Architektonické řešení 
„Architektonický návrh Univerzitního zázemí 
sportu a behaviorálního zdraví svým atypickým 
vzhledem a technickým řešením prezentuje ino-
vativní přístup ke vzdělání,“ vysvětluje Pavel Hyn-
čica, jednatel a hlavní inženýr Ateliéru Simona 

(autora návrhu). Samozřejmě, že značný respekt 
v tomto případě náleží sportu, jenž má ve větší 
části prostoru hlavní slovo. Na první pohled jsou 
patrné dva dominantní prvky. Předně je to cent-
rální schodiště s venkovní tribunou, která propo-
juje veřejný prostor před budovou s venkovními 
sportovišti umístěným na střeše, jež budou slou-
žit i jako pobytový prostor (kapacita tribuny až 
1000 míst) pro sledování různých kulturních dění 
před budovou, ale také visutá oválná běžecká 
dráha (200 metrů) ve čtvrtém podlaží, kterou 
jinde v České republice na univerzitní půdě ne-
najdete. Dráha nebude sloužit jen a pouze pro 
sportovní účely, ale je propojena se sektorem 
laboratoří, ve kterých bude probíhat podrobný 
výzkum pohybových aparátů. „Budova se tváří 
jako prosklená, ale většina stěžejních funkcí je 
umístěna v místnostech s minimem prosklených 
ploch, a to s ohledem na minimalizaci provoz-
ních nákladů. Prosklené plochy jsou řešeny s po-
mocí izolačních trojskel s odrazovou vrstvou, 
která minimalizuje průnik tepla,“ říká v rozhovo-
ru Pavel Hynčica. Šikmé prosklené plochy jsou 
ještě doplněné potiskem skel a pevnými stínicími 
lamelami. 
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> Moderní recepce s akustickým designovým podhledem uprostřed



Dispoziční řešení a úloha 
sádrokartonových konstrukcí
Centrem stavby Univerzitního zázemí sportu 
a behaviorálního zdraví je velká hala pro míčo-
vé sporty s hrací plochou 33 x 50 m a výškou 
12,5 metru. Na jedné straně má vybudované hle-
diště, v přízemí haly pak šatny, sprchy a toalety. 
Základ tvoří betonový korpus doplněný vyzdívka-
mi a sádrokartonovými konstrukcemi. „Z důvodu 
požární ochrany byly betonový strop a nosníky 
haly obloženy sádrokartonovou konstrukcí. Na 
stropě je realizován protipožární podhled se dvě-
ma deskami – bílou Knauf White a zelenou Knauf 
Green 12,5 mm. Impregnovaná deska je v sestavě 
proto, aby odolala vlhkosti, která byla v průběhu 
stavby dlouho přítomná. Na požární odolnost stro-
pu EI 30 skladba takto vystačila,“ vysvětluje Aleš 
Zygula, ředitel společnost AZ Intergips, která měla 
na starost kompletní suchou výstavbu. Sloupy jsou 
naopak obloženy červenými deskami Knauf RED 
Piano (opět 2 desky 12,5 mm), jež splňují REI 30. 
Současně je ve sportovní hale navržena sádrokar-
tonová předstěna, ve které jsou užity děrované 
desky Knauf Cleaneo, jež mají za úkol vylepšit de-

sign i akustiku sálu. Na opačné straně haly (napro-
ti hledišti) jsou na úrovni 1NP umístěny tři sportovní 
sály – aerobní sál, gymnastický sál a fitness. Mezi 
fitness sálem a velkou halou je navržen prostor pro 
lezeckou stěnu, která prochází třemi podlažími 
a je osvětlena střešním světlíkem nad 3NP. Ve dru-
hém podlaží jsou shromažďovací prostory hlediš-
tě, technické a sociální místnosti a rovněž prostory 
pro výuku. Například aula pro 118 studentů. Třetí 
patro je navrženo jako prostor pro zázemí vyučují-
cích a je zde také prezentační místnost. Ve většině 
příček (W112) a předstěn najdeme červené desky 
RED Piano, které se také objevují u obložení ocelo-

vých nosníků. Také je v objektu řada pohledových 
podhledů a nad nimi požární podhledy rovněž 
s červenými deskami. 

Atletický ovál

„Z pohledu konstrukce je pravděpodobně nejzají-
mavějším místem v budově čtvrté patro, kterým pro-
chází atletický ovál se čtyřmi atletickými drahami ve-
dle sebe. Oblé části oválu vystupují atraktivně mimo 
hlavní hmotu objektu a představují tak dominantní 
architektonický prvek celé stavby,“ říká Pavel Hynči-
ca. Jak již bylo také řečeno, atletická dráha nebude 

sloužit jen pro běžecké výkony, ale je napojena na 
biomechanickou laboratoř, která se nachází rovněž 
na tomto podlaží. Kromě toho jsou zde rozmístěny 
další laboratoře, kanceláře, smart byt a další potřeb-
né zázemí. Nad čtvrtým patrem se nalézá už jen „ze-
lená“ střecha. Okolo ní je navržena venkovní in-line 
dráha a běžecký areál. Konstrukce čtvrtého patra 
a střechy, jejíž součástí je i trapézový plech a ocelové 
nosníky, si vyžádala specifické řešení požární ochra-
ny. „Nosníky a výztuhy byly opatřeny protipožárním 
nástřikem Knauf Vermiplaster, což přineslo značnou 
časovou úsporu při srovnání s technologií sádrokar-
tonového obkladu. Později byl strop zaklopen de-
signovým podhledem, který si vystačil pouze s bílou 
deskou Knauf White,“ říká Aleš Zygula. 
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> Požární ochrana nosníků byla provedena sádrokartonovými deskami Knauf RED Piano, ale u stropu byl použit 
požární podhled se dvěma deskami Knauf White plus Green 

> V přednáškové síni bylo řešení stavební i prostorové 
akustiky důležité 

> Jak je vidět na obrázcíh, děrované akustické desky Knauf v přednáškové aule jsou na sádrokartonových 
předstěnách i na stropě

> Hotová atletická dráha s podhledy a přítomným opláštěním stěn již čeká na první studenty

> Hala míčových sportů a akustické děrované desky na stěně

> Oblouk atletické dráhy vystupuje mimo hmotu objektu. 
Ocelové nosníky jsou opláštěné deskou RED Piano, 
která je má ochránit proti požáru.

> Ve čtvrtém patře je mimo jiné atletická dráha. Na obrázku vidíme sádrokartonový podhled, ale nad ním jsou 
nosníky požárně chráněné nástřikem Vermiplaster 



Proč Vidiwall a proč RED Piano?
Uprostřed čtvrtého patra nacházíme atrium, ve kte-
rém, jak je vidět na obrázcích z průběhu stavby, 
se v sádrokartonových konstrukcích použila sádro-
vláknitá deska Knauf Vidiwall. To mělo prozaický 
důvod. Než byla v atriu realizována provětrávaná 
fasáda, bylo nutné zabezpečit, aby konstrukce 
nepodlehla degradaci vlivem klimatických podmí-
nek. Dnes už atrium zdobí nová fasáda a desky 
jsou ukryty v konstrukci. Ale vraťme se k nejzají-
mavějšímu – atletické dráze. Ocelovou konstrukci 
bylo zapotřebí ochránit proti požáru a současně 
zde postavit předsazené stěny, které budou finál-
ně pohledové. Jenže podél dráhy jsou i místa, kde 
předstěny nejsou, ale přesto zde musí být ocelové 
nosné sloupy, které bylo potřeba tak jako tak proti-
požárně ochránit. Proto jsou tyto sloupy obloženy 
obkladem z červených desek Knauf RED Piano 

tloušťky 15 mm. Stačí však jedna deska v konstruk-
ci. Vazníky a nosníky v průběhu dráhy jsou nastří-
kány protipožární omítkou Knauf Vermiplaster. Ty 
jsou však z estetického důvodu zakryty designo-
vým podhledem s jednou bílou deskou. V zázemí 
na toaletách se pochopitelně použily v konstruk-
cích impregnované desky. 

Při prohlídce stavby musí každý nabýt dojmu, že 
podíl sádrokartonových konstrukcí byl v případě 
Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního 

zdraví poměrně veliký a tento materiál se stal 
určujícím pro dispoziční uspořádání v interiéru, 
ale také z pohledu požární ochrany ocelových 
i železobetonových konstrukcí. A nezapomínejme 
rovněž na akustiku i design. Místy totiž najdeme 
v předstěnách děrované desky Cleaneo. Nebo 
také v zavěšených podhledech, které přidávají na 
atraktivitě designu interiéru. 

Moderní technologie 
nesmí chybět
„Objekt je vytápěn za pomoci tepelných čerpadel 
v kombinaci s plynovou kotelnou a kogenerační 
jednotkou, která umožňuje hospodárný provoz 
při současné výrobě vlastní elektrické energie 
a tepla. Efektivitu provozu znásobuje energetické 
propojení se sousední budovou – Klastrem umě-
ní,“ vysvětluje Pavel Hynčica. Většina prostor je 
větrána pomocí rekuperačních jednotek a systém 
řízení budovy umožňuje ekonomické předchlazení 
vybraných prostor především v nočních hodinách. 
Strojovny technologie VZT a vytápění se nachá-
zejí na střeše nad 3NP. Stavba je podsklepená, 
přičemž je zde počítáno na 155 parkovacích míst.

že autorem projektu a architektonického návrhu je 
Atelier Simona, který v roce 1993 založil architekt 
Roman Kuba. Navázal tak na úspěšnou rodinnou 
tradici původní architektonické tvorby. Realizova-
né projekty najdete v celé České republice, ale 
také v zahraničí. 

Ivan Sklenář, Radek Janoušek
Foto autor a archiv Atelier Simona Group

Název stavby
Univerzitní zázemí sportu 
a behaviorálního zdraví

Investor Ostravská univerzita

Architektonický návrh Atelier Simona Group

Generální dodavatel IMOS Brno a IPS Třinec

Zpracovatel suché 
výstavby

AZ Intergips

Použité materiály Knauf
SDK White, Green, Diamant, RED Piano, 
Vidiwall, Cleaneo, Uniflott  
a další příslušenství

Délka stavby 2020–2022

V době, kdy vznikal tento článek, probíhaly ještě 
práce na zařizování interiéru, a proto se do Ost-
ravy v příštím roce ještě jednou vrátíme. Dodejme, 
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> Strop ve čtvrtém patře. Nosníky jsou opatřeny 
protipožárním nástřikem Vermiplaster 

> Industriální kombinace sádrokartonových stěn a betonu. Ve většině případů se jednalo o desky Knauf RED Piano.

> Podél atletické dráhy byly vytvořeny suchou výstavbou různé kanceláře, zázemí a laboratoře

> Venkovní atrium. U provětrávané fasády z důvodu klimatických podmínek v průběhu stavby byla použita deska 
Knauf Vidiwall  

> Kanceláře a laboratoře navazující na venkovní atrium jsou rozděleny sádrokartonovými příčkami s deskou RED Piano, 
která je zde z důvodu požární ochrany a stavební akustiky. Na stropě jsou vidět nosníky s nástřikem Vermiplaster 

> Tento svěšený podhled s děrovanými deskami Knauf Cleaneo je spíše designový, ale samozřejmě přispívá rovněž k příjemné prostorové akustice v předsálí přednáškové auly



KLASTR UMĚNÍ A DESIGNU 
NA ČERNÉ LOUCE

Projekt Klastr umění a designu 
vznikal souběžně se sousedním 
Univerzitním zázemím sportu 
a behaviorálního zdraví 
na Černé louce v Ostravě. 
Ostravská univerzita, konkrétně 
fakulta umění, měla dosud 
jednotlivé obory roztroušeny po 
celém městě, a proto se vedení 
fakulty rozhodlo sjednotit je pod 
jednu střechu. 

Jak jde umění dohromady s betonem, 
který je spíše industriální?

V našem návrhu jsme museli zohlednit několik fakto-
rů a požadavků, které ovlivňovaly výsledné řešení. 
Jednalo se především o požadavky akustické, es-
tetické a prakticky funkční. Pohledový beton i an-
tracitové barvy mohou odkazovat na industriální 
styl. Pohledový beton je materiál čistý bezúdržbový 
a na nic si nehraje. Tato kombinace svou jednodu-
chostí však může vytvořit kvalitní kreativní prostředí. 
Dalším materiálem, který je zde hojně zastoupen, je 
sklo. Sklo vyjadřuje, že objekt není pro vnější okolí 
uzavřený, ale naopak že se chce otevřít lidem. Jako 
kontrast k těmto strohým minimalistickým materiálům 
přidejte nestandardní akustické parametry, myšleno 
z pohledu stavební i prostorové akustiky. Díky tomu 
jsou zde navrženy konstrukce zcela mimo standard-
ní požadavky normy, které musely splnit náročné 
požadavky investora. 

Jak je budova po funkční 
stránce rozčleněna? 

Budova je řešena jako celek a všechny prostory 
jsou zde propojeny. V přízemí budovy bude pro-
bíhat hlavní výuka. Ve druhém patře jsou umístě-
ny různě veliké zkušebny pro jednotlivce až pro 
kvarteta. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou učebny 
s různě velkou kapacitou (10-15 osob) pro výuku 
hudebních oborů. Z podstaty je v objektu kladen 
důraz na rozvoj individuality umělce, proto, jak 
jste si asi všiml, je tady mnoho menších učeben. 
Větší učebny jsou ve třetím a čtvrtém patře, kde bu-
dou probíhat semináře a závěrečné zkoušky. Ještě 
zmíním velkou učebnu pro operní zpěv, která je 
vybavena zrcadlem, kvůli dramatickému projevu 

studenta. Snažili jsme se po stavební i architekto-
nické stránce sladit všechny faktory tak, abychom 
vytvořili dílo, které bude pro člověka příjemné 
a studenti a kantoři se zde cítili dobře. Současně 
jsme ovšem chtěli, aby prostředí umožnilo studen-
tům rozvíjet kreativitu bez toho, aby se nechali ně-
čím ovlivňovat.

Když hovoříte o různě velikých 
učebnách, mají také různé 
akustické parametry?

V zadání investora bylo, že každá učebna musí 
sloužit k jakékoliv výuce. To znamenalo navrh-
nout je jako multifunkční prostor, ve kterém bude 

probíhat střídavě výuka zpěvu, hry na smyčcové 
nástroje, hry na dechové nástroje apod. Všechny 
prostory jsou navrženy tak, aby je bylo možné, dle 
nabytých zkušeností nebo požadavků na akustiku 
vyplývajících z vlastní výuky, funkčně a provozně 
libovolně uspořádat. 

Jaké konkrétní parametry 
konstrukce musely být splněny?

Spolupracovali jsme s odborníky specializované-
ho studia Aveton, s.r.o., kteří nám pomohli s kon-
krétními návrhy konstrukcí. Předně se řešilo efek-
tivní odstínění hluku z vedlejších místností. To se 
podařilo díky sendvičové skladbě. Nosná vnitřní 
část příček je tvořena těžkými vápenocemento-
vými cihlami, které díky své hmotnosti tlumí nízké 
frekvence. Tyto cihly jsou navíc oboustranně omít-
nuty. Na každé straně nosného zdiva je přidaná 
předstěna, ve které se kombinují sádrokartonové 
a sádrovláknité desky Knauf s vyšší hmotností 

Vznikl tak projekt nové budovy, která má pro stu-
denty umělecky profilovaných studijních progra-
mů vytvořit zcela nové příležitosti v segmentech 
Design, Výtvarná umění, Hudba a Management. 
Ačkoliv základní konstrukci objektu samotného 
formuje železobetonový korpus, uvnitř najdeme 
spoustu netradičních sádrokartonových konstrukcí 
Knauf, jejichž společným jmenovatele je akustika. 
Přímo na stavbě jsme se sešli s Ing. arch. Pavlou 
Olšákovou, která je spoluautorkou architektonicko-
-stavebního řešení budovy.

Co všechno studentům nabídne 
nová budova fakulty umění 
Ostravské univerzity?  

V této nové budově, ve které si právě povídáme, 
budou soustředěny všechny hudební obory. Je tu 
k dispozici malý koncertní sál pro absolventská 
představení a původní tvorbu studentů s tím, že 
prostor bude v budoucnu možné využít také ke ko-
merčním účelům. V přízemí budovy bude umístěno 
centrum digitálních technologií s moderními stroji 
a 3D tiskem, které bude sloužit pro výtvarné obory 
se zaměřením na grafický design.

Jak vznikal architektonický návrh 
a pak výsledný projekt?

Projekt nové budovy je dílem více autorů. V pro-
jekční kanceláři Kania jsme převzali původní studii, 
kterou si nechal investor dříve zpracovat, a s tímto 
záměrem jsme dále pracovali. Z původní studie 
byla zachována prakticky základní objemová 
hmota. Vnitřní prostory a dispoziční řešení bylo 
zcela změněno.  Autorem vizuální stránky projek-
tu byl pan architekt doc. Ing. arch. Kamil Mrva, 
Ph.D., který navrhl využití pohledového betonu, 
barevnost a také osvětlenou trubkovou fasádu. 
Nová podoba budovy tak vznikla na základě ně-
kolika intenzivních jednání s investorem a konzulta-
cích s architekty města Ostravy.

> Akustická předstěna z vnější strany velkého hudebního sálu je obložena dřevem

> Sendvičová skladba příčky mezi učebnami: 
vápenocementová cihla z jedné strany dvě desky RED 
Piano a z druhé strany dvě sádrovláknité desky Vidiwall

> Hlavním tématem byla akustika. V sádrokartonových 
stěnách a předstěnách se vystřídalo několik typů SDK  
desek Knauf

> Učebny, často nepravidelného tvaru, vylepšují prostorovou akustiku děrovanými deskami Knauf Cleaneo v podhledu. 
Děrování se řídilo požadavkem na nízké nebo vysoké frekvence

> Akustické svěšené podhledy a Cleaneo desky 
v Klastru umění najdete ve všech patrech 
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a tuhostí (pozn. redaktora: RED Piano a Vidiwall). 
Cílem bylo dokonale pohltit široké spektrum zvuko-
vých frekvencí. Proto je vždy na jedné straně příč-
ky dvojité a na druhé straně příčky trojité opláštění 
s tím, že v předstěnách vznikají vzduchové meze-
ry a konstrukce předstěn jsou vyplněny minerální 
akustickou izolací Knauf Insulation. Mezi učebna-
mi jsme pracovali s laboratorní hodnotou vzducho-
vé neprůzvučnosti 80 dB. Mezi sálem a chodbou 
byla tato hodnota dokonce 106 dB. Sál má však 
jinou konstrukci než příčky mezi učebnami. Je zde 
dvojitá nosná konstrukce z vápenopískových cihel 
a stěn z železobetonu, které jsou také doplněny 
o sádrokartonové předstěny. 

Jak byla vyřešena prostorová 
akustika učeben?    

Pravděpodobně jste si všiml, že většina učeben 
nemá pravidelný tvar. Jedná se o lichoběžníkové 
půdorysy, které pomáhají vylepšovat parametry 
prostorové akustiky. Když máte totiž pravidelný 

obdélník, tak může vznikat pingpongový efekt, ale 
u lichoběžníku se zvukové vlny lámou zcela jinak, 
a nevzniká u nich takový dozvuk. V učebnách jsou 
děrované podhledy s akustickými deskami Knauf 
Cleaneo. Podlahy hudebních učeben jsou z březo-
vé překližky s povrchovou úpravou jemným lakem, 
jelikož dřevo je považováno za ideální materiál 
pro hudební obory. Déle byly do učeben na stěny 
navrženy doplňky v podobě dřevěných kvádro-
vých struktur, které mají sloužit jako difuzory. Ty 
však budou provedeny až poté, co se zaběhne 
provoz a bude se přesně vědět, kde a v jakém 
množství bude třeba je umístit.

V objektu je hned několik typů akustických 
desek Knauf Cleaneo. To bylo z důvodu 
designu, nebo i parametrů?

V nové budově Klastr umění a designu jsou použity 
tři typy děrovaných desek Cleaneo. Jsou to společné 
prostory a samozřejmě učebny. Druh děrování desek 
závisel na tom, kde a jak budou použité. Myslím tím 
třeba pro nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční 
hudbu. Každá deska splňuje rozdílné hodnoty do-
zvuku. Konkrétní specifikaci navrhovala firma Aveton.

Je tu ale i řada zavěšených podhledů, 
myslím ve společných prostorách.

Ano, jsou tu takové podhledy, ale jejich primární funk-
cí byl design. I když pochopitelně prostorovou akusti-
ku té dané místnosti nebo chodby vylepšují také.

Když se řešila akustika jednotlivých 
učeben, byla navržena nějaká 
speciální skladba podlahy?

Podlaha se skládá z 20cm vrstvy konstrukčního be-
tonu, na které je 10cm polystyrenová izolační vrstva. 
Následuje tenká betonová mazanina, na kterou se 
pokládala OSB deska, a nakonec broušená dýha.

Jaké jsou rozměry jednotlivých 
vrstev sendvičové akustické příčky 
například mezi učebnami?

Základ příčky tvoří těžká vápenocementová omít-
nutá cihla. Předstěna z jedné strany má 100mm 

Komorní sál byl speciálním prostorem, který vyža-
doval individuální přístup. Zde je prostorová akusti-
ka tvořena především tvarováním sálů samostatný-
mi stěnovými a podhledovými konstrukcemi. V sále 
byl požadovaný dozvuk 2 vteřiny a je navržen 
především pro prezentaci klasické hudby.  Prosto-
rová akustika všech prostor vznikla ve spolupráci 
s firmou Aveton. 

Prováděli jste i nějaká měření 
akustických parametrů 
v průběhu stavby?

Samozřejmě. Poprvé proběhlo po osazení kon-
strukcí a usazení základních sádrokartonových 
prvků, druhé měření bylo realizováno po dokon-
čení stavebních částí a instalaci všech prvků, to 
znamená světel, vzduchotechniky atd. Mimocho-
dem vzduchotechnika je z pohledu akustiky velice 
složitá, opatřena dvojitými komorovými tlumiči. 
Všechny prostupy eklektických instalací jsou utěs-
něny speciálním tmelem, vedení radiátorů je umís-
těno v podlaze, aby se eliminovaly přenosy zvuku 
potrubím. Po instalaci nábytku proběhne ještě jed-
no finální měření. 

Děkujeme za rozhovor. Připomeneme, že Ateliér 
Kania, a.s., má za sebou dvacetiletou historii, věnu-
je se hlavně projekční činnosti v oboru pozemního 
stavitelství. Do portfolia firmy patří mnoho projektů 
i realizovaných staveb z oblasti zdravotnických 
objektů, občanských staveb, školních budov apod. 

Radek Janoušek, Ivan Sklenář 
Foto Ivan Sklenář

SUCHÁ VÝSTAVBA SI VYŽÁDALA 
ŘADU NETRADIČNÍCH ŘEŠENÍ

Převážná část fotodokumentace 
vznikala v průběhu stavby, kdy 
jsme měli možnost vidět jednotlivé 
fáze stavby a postup jejich řešení 
se zpracovatelem suché výstavby 
– firmou AZ Intergips, a. s.  
Tak jsme se potkávali přímo na 
stavbě s jednatelem firmy Alešem 
Zygulou a také s odborným 
poradcem ze strany Knauf – 
Radkem Janouškem.

konstrukci doplněnou 100mm minerální izolací, 
ve které jsou 3 desky Knauf RED Piano. Z dru-
hé strany je 75mm konstrukce a 60mm izolace 
a dvě sádrovláknité desky Vidiwall. To se vždy 
střídavě opakuje. Na konci poslední místnosti, 
tam kde už není žádný jiný prostor, jsou v před-
stěně dvě červené desky RED Piano nebo dvě 
sádrovláknité desky Vidiwall. Podle toho, v jakém 
pořadí to vychází. K zajímavostem těchto míst-
ností patří také dvojité akustické dveře, kvůli kte-
rým se musely ve dveřích udělat špalety a zakrýt 
červenou deskou RED Piano, aby zde nevznikla 
díra a pěna nevytékala ven. Dveře jsou současně 
požární samozřejmě.

V dolní části objektu se nalézá místnost, 
která je celá, včetně stropu, obložena 
předstěnou se sádrovláknitými deskami. 

To bylo navrženo s ohledem na to, že zde bude 
výstavní místnost, ve které budou viset například 
obrazy. Požadavkem byla vyšší tvrdost desky, aby 
všechny ty zavěšené artefakty visely bezpečně. 

Hlavní sál je od chodby také 
odhlučněn, což lze vidět na jedné 
z fotografií. Jaká to byla skladba?

Směrem do chodby je nosná stěna z betonu a k ní 
postavená předstěna. V předstěně jsou navrženy 
dvě červené desky RED Piano a 10mm těžší izola-
ce – 30 kg na metr krychlový.

Děkujeme za doplnění

Název stavby Klastr umění a designu 

Místo stavby Ostrava – Černá louka

Investor Ostravská univerzita

Vizualizace Kamil Mrva Architect

Projektové řešení Studio Kania, a. s.

Generální dodavatel IMOS Brno a IPS Třinec

Zpracovatel suché 
výstavby

AZ Intergips, a.s.

Použité materiály Knauf
SDK White, RED Piano, Diamant, Green, 
Vidiwall, Cleaneo

Délka stavby 2020−2022

> Všechny učebny mají dvojité akustické dveře. Velikost učeben se řídí dle použití - od jednoho umělce až po kvartet

> Jeden ze zavěšených akustických podhledů s děrovanými deskami

> Horní část výstavní galerie, ve které bude i stálá 
expozice. Stěny jsou opatřeny sádrokartonovými 
předstěnami do kterých byla navržena deska Vidiwall

> Do učeben se vstupuje z chodby na vnitřním ochozu

> Malý koncertní sál, ve kterém se kombinují sádrokartonové podhledy, betonový monolit a akustické předstěny
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ŠKOLA BUDOUCNOSTI 
ŘÍZENÁ CENTRÁLNÍM POČÍTAČEM 
S UNIKÁTNÍ SÁDROKARTONOVOU 
KONSTRUKCÍ

Původní budova Střední školy – Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské (COPTH) v Českobrodské ulici v Praze byla již 
delší dobu ve špatném stavu, a tak bylo rozhodnuto o její kompletní 
rekonstrukci. Vznikl zcela unikátní projekt, který kladl důraz na 
udržitelnost a maximální efektivitu z pohledu enviromentálního, sociálně-
kulturního a ekonomicko-organizačního po celou dobu živostnosti 
stavby. Tato budova se nyní může pochlubit zlatým certifikátem 
SBToolCZ (Sustainable Building Tool). Praha tak získala chytrou, 
udržitelnou a energeticky plusovou školu, která může být velkou 
inspirací pro podobně realizované stavby, jejichž původ se datuje do 
sedmdesátých let minulého století. 

Originální projekt si vyžádal originální řešení, včet-
ně unikátních sádrokartonových konstrukcí Knauf, 
které se staly nepostradatelnými pro interiérové 
uspořádání objektu. Ovšem bez intenzivních kon-
zultací objektového manažera Knauf Romana Lud-
la, projektanta Marka Machače (ECOTEN), tech-
nika Tomáše Kleinera (ALLEGRO) a generálního 
dodavatele SUBTERRA by nebyl výsledek takový, 
jaký je. Dodejme, že autorem architektonického 
návrhu je společnost ECOTEN, s.r.o. (Ing. arch. Pa-
vel Šulc, Ph.D.), autorem projektu Ing. Jiří Tencar, 
Ph.D. (ECOTEN), generální dodavatel stavby byla 
akciová společnost SUBTERRA a dodavatel suché 
výstavby firma ALLEGRO, s.r.o.     

18

Stavby v ČR

19

Stavby v ČR

> Škola moderního typu: tepelná čerpadla, fotovoltaické 
panely, rekuperace, řízené větrání, LED osvětlení.

> Zcela zrekonstruované objekty stojí na starých základech. Vůbec poprvé zde byla použita inovativní fasáda na bázi dřeva. 



Na začátku se bouralo 
Budovu školy tvořily v podstatě dvě stavby. První 
byla viditelná z ulice Českobrodská a její plášť 
tvořila lehká zavěšená fasáda systému KORD. 
Druhá byla zděná přístavba z devadesátých let. 
Aby mohlo být docíleno záměru, bylo nutné prak-
ticky celou stavbu odstrojit. Tedy až na původní 
ocelový skelet, kterému se nakonec projekt mu-
sel přizpůsobit. Stavba, respektive rekonstrukce, 
získala značnou finanční podporu z operačního 
programu Praha pól růstu ČR a výzvy týkající se 
pilotních přeměn budov na chytré stavby. Likvi-
dace morálně i technicky zastaralých konstrukcí 
ukázala řadu dodatečných problémů, se kterými 
se museli projektanti i stavba vypořádat. Byla to 
například přítomnost azbestu, narušení některých 
ocelových prvků nebo proměnlivá kvalita až de-
gradace částí betonových stropů s trapézovými 
plechy. Zděná část školy byla technicky i staticky 
v pořádku. Nosný ocelový systém se skládal z ten-
kostěnných ocelových sloupů rastru 3 x 3 metry 
a příčně uložených příhradových vazníků, na kte-
rých byl železobetonový strop (plech a beton), 
který se nakonec musel kvůli degradaci vybourat. 
Protože tyto konstrukce nemají prakticky žádnou 
požární odolnost, bylo jasné, že se tato skutečnost 

bude muset vyřešit protipožárním obkladem ze 
sádrokartonu, který se ale stal vlastně základním 
stavebním kamenem celého interiéru.

Inovativní fasáda a složité 
napojení příček 
Koncepce architektonického řešení musela respek-
tovat jednak stávající nosnou ocelovou konstrukci, 
ale současně přihlížela k transparentnosti vzdě-
lávacího procesu i samotné nové budovy. Vnější 
plášť hlavního objektu dnes formuje inovativní fa-
sáda ENVILOP, která je z 92 % tvořena materiály 
na bázi dřeva. Byla vymyšlena na UCEEB ČVUT 
v Praze a poprvé použita právě při stavbě této 
školy. Protože v ČR existuje ještě mnoho školních 
zařízení postavených podobným způsobem jako 
škola na Českobrodské, je tato koncepce motivem 
pro budoucí rekonstrukce. Panely tloušťky 240 

mm mají zajímavý koeficient prostupu tepla U = 
0,167 W/m2K. Hmotnost jednoho panelu je cca 
500 kg. Spoje panelů byly před montáží opatřeny 
pásem minerální izolace a na okrajích doplněny těs-
nicími pásky. Vnitřní část panelu je ukončena OSB 
deskou, zatímco vnější je opatřena černou difuzně 
otevřenou fólií. Na ní je připevněn rošt, který nese 
finální povrchovou úpravu převážně v podobě ro-
bustních dřevěných tyčí ze sibiřského modřínu. Tu 
doplňují částečně cembritové desky nebo fotovol-
taické panely. Bylo tedy nad slunce jasné, že napo-
jení dělicích příček sádrokartonové konstrukce bude 
muset být provedeno jako kluzné, protože v rámci 
tepelné roztažnosti se logicky očekává pohyb fa-
sádních prvků. Což o to, takové napojení není nic 
neobvyklého a technický list Knauf s tím počítá, ale 
komplikací byla skutečnost, že nové panely ENVI-
LOP byly vyrobeny přesně v šířce 3 metrů, zatímco 
ocelový skelet tak přesný nebyl. Tím pádem se mu-
sely řešit detaily napojení příčky mimo osu okenního 

sloupku. Někde to byly 2 cm, jinde zase 3 cm. Což 
už tak standardní nebylo. Ke všemu na montáž bylo 
extrémně málo místa. Pro zajímavost: v zúžení se 
použily desky Diamant.

Náročné požárně 
akustické řešení  
Ochrana ocelových konstrukcí byla řešena v pře-
vážné míře sádrokartonem, to znamená opláště-
ním nebo požárními podhledy. Současně s tím se 
ale musela řešit také akustika všech konstrukcí, 
protože požadavky na ni byly vzhledem k povaze 
objektu náročné. Proto byly sádrokartonové kon-
strukce velmi komplikované. Podívejme se na jeden 
konkrétní příklad. V příčkách mezi učebnami jsou 
ocelové sloupy. Požární odolnost musela být do-
držena nejen mezi oběma učebnami (45 minut), 
ale také u vlastního ocelového sloupu (rovněž 
45 minut). Jenže požární odolnost příčky je dána 
z jedné strany na druhou, ale nikoliv do poloviny. 
Proto musel být každý sloup brán jako samostatný 
požární úsek a až potom se řešila požární odol-
nost příčky jako takové. Podobně komplikovaných 
rébusů se ukázalo na stavbě ještě mnohem více. 
Požadavky na požární bezpečnost byly různé, ale 
většinou 30 nebo 45 minut. Podle toho se volil typ 
desky – White nebo RED Piano.

Majstrštyk s atypickou příčkou 
a proskleným světlíkem  
Zcela atypickou konstrukcí jsou příčky mezi 
chodbami a učebnami. Zde se opět setkaly dva 

naprosto stěžejní požadavky, to znamená požár-
ní odolnost a akustika. Navíc se technici a stavba 
museli přizpůsobit malému prostoru, který byl ješ-
tě ovlivněn přítomnými ocelový sloupy. Byla zde 
navržena příčka s proskleným nadsvětlíkem, který 
je v učebně situován naproti okenním otvorům. 
Důvodem tohoto návrhu bylo zlepšit osvětlení tří-
dy, které tak nebylo pouze jednostranné. Vyjma 
umělého osvětlení pochopitelně. Příčka je tedy po-
žárním předělem a musela splnit požární odolnost 
EI 45. Současně je učebna chráněným prostorem 
a chodba naopak hlučným prostorem, přičemž dle 
požadavku musela být splněna vážená stavební 
neprůzvučnost příčky 47 dB a dveří 32 dB. Co to 

ale znamená? Především to, že sádrokartonové 
konstrukce musí být navrženy tak, aby jejich prove-
dení splňovalo laboratorní stavební neprůzvučnost 
62 dB a prosklení 47 dB. To znamenalo použít 
v konstrukci dvojité opláštění deskami Knauf Dia-
mant, které mají k tomuto účelu špičkové akustické 
vlastnosti. Prakticky jsou zde ale použité kombina-
ce instalačních příček W116, dále příček W112 
a v některých případech i W115. Z důvodu stabi-
lity takto složité konstrukce byla ve stěnách vytvo-
řena kolmá žebra a samotné příčky jsou kotveny 
do podlahy. Při pohledu z učebny nebo z chodby 
vypadá tato stěna velmi jednoduše, jenže skuteč-
nost byla mnohem složitější. 
Je třeba říci, že škola je přímo nabitá technologi-
emi, které mají jednu nevýhodu – zaberou hodně 
místa. V učebně byl navržen akustický kazetový 
podhled, který má vytvořit příslušný akustický kom-
fort důležitý pro účely vyučování. V podhledu jsou 
zapuštěna světla, ale také koncové jednotky vzdu-
chotechniky, které však byly větší než mezera mezi 
podhledy. A samozřejmě musely být protipožárně 
ochráněny. To znamenalo vyrobit netradiční pro-
tipožární kastlíky. U požárních podhledů a kastlí-
ků se používaly červené desky Knauf RED Piano. 
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> Atypická příčka s proskleným světlíkem odděluje chodbu od učebny. Dodržet požární odolnost EI 45 a stavební 
neprůzvučnost 47 dB nebylo nic jednoduchého. 

> Kombinace různých typů příček (W112 a W115) a k tomu kombinace materiálů – Knauf Diamant a RED Piano

> Kluzné napojení sádrokartonových příček bylo nutné 
místy provádět mimo osu okenního sloupku

> Konstrukce fasády říká, že bude docházet k pohybům. 
Proto jsou všude přiznané a perfektně provedené dilatace.



A teď si představte, že celou situaci stěžovaly ješ-
tě přítomné vazníky. Proto se muselo s požárním 
podhledem uskakovat mezi vazníky tak, aby byla 
dodržena požární odolnost celku. Nakonec se vše 
podařilo na výbornou. Dodejme, že převážná část 
příček v celé škole je z diamantových desek právě 
kvůli svým akustickým vlastnostem. Jejich tvrdost 
a pevnost se ve škole rovněž hodí, protože lépe 
odolávají zubu času.

Tvrdý a pevný Diamant 
v tělocvičně  
Při vstupu z ulice Českobrodská projdete halou 
třípodlažní budovy, napravo je jídelna s kuchyní 
a kavárnou, cvičná kuchyně se zázemím. Vlevo 
procházíte chodbou, až se dostanete k tělocvičně, 
která je částečně dvoupodlažní. V dolní části se 
nachází technické zázemí, rozvodna a herní plo-
cha. V horní – menší – části je umístěna posilov-
na. Nosnou konstrukci tělocvičny formuje rovněž 
ocelový skelet a vyzdívky. Stropy tvoří minerální 

kazetové a sádrokartonové podhledy, které jsou 
připevněny noniusovými závěsy. Původně byla 
střecha plná, ale nově je doplněná světlíky, aby se 
více využilo přírodního světla. Kromě toho jsou na 
střeše umístěny fotovoltaické panely. Po obvodě tě-
locvičny jsou postaveny sádrokartonové předstěny 
konstrukce W626, které jsou z desek Knauf Dia-
mant, podobně jako podhledy. Důvod byl prostý, 
aby vydržely nárazy při míčových hrách. Místy 
jsou tu také příčky W112 a z důvodu optimalizace 
se dvojité opláštění skládá z jedné desky Diamant 
a druhé desky White.  

Dilatační spáry: nezbytné 
i oku lahodící  

Někteří architekti nemají z estetického hlediska 
rádi dilatační spáry. Ano, možná to nevypadá tak 
krásně jako čistá plocha, ale bez nich je zadělá-
no na velké problémy. V tomto případě potřebu 
dilatace respektovaly všechny zainteresované stra-
ny, což bylo ku prospěchu věci. Už jen z pohledu 
kombinace dřevěného pláště a ocelových nosníků. 
Jak jsme již řekli, počítá se s pohyby konstrukce, 
a tak za pozornost stojí perfektně provedené dila-
tační spáry prakticky všude tam, kde bylo potřeba, 
třeba i v kanceláři ředitele. Majitel objektu přistu-
poval k realizaci jako k vlastnímu domu a skutečně 
každý detail včetně dilatačních spár vzal osobně.

Škola přímo nadupaná 
chytrými technologiemi  

Určujícím faktorem pro volbu technologie bylo za-
jistit komfortní a zdravé vnitřní prostředí pro potřeby 
efektivního procesu vzdělávání. Všechny prosto-
ry jsou vytápěny, větrány a osvětleny s ohledem 
na zvolené parametry vnitřního prostředí, které je 
možné kdykoliv měnit a přizpůsobovat potřebám. 
Učebny jsou také chlazeny. Je potřeba zmínit, že 
průběžně probíhá optimalizace veškerých techno-
logií, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Škola 
má několik zdrojů energie. Jsou zde k dispozici dvě 
tepelná čerpadla země-voda o výkonu 55,83 kW 
(topný faktor 4,81 při teplotním spádu B0/W35), 
která jsou napájena 16 zemními vrty hlubokými 
112 metrů. Dále je na škole instalováno 456 foto-
voltaických panelů o výkonu 147 kWp v kombinaci 
s bateriovým úložištěm o kapacitě 300 kWh a vý-
konu 174 kW. Kromě toho se zde využívá systém 
zpětného získávání tepla z odpadní šedé vody ze 
sprch, jež slouží k předehřívání teplé vody (výměník 
je instalován v podlaze dámské šatny u tělocvičny). 
Jako doplňkový zdroj energie slouží elektrokotel 
o výkonu 30 kW. Naproti tomu v režimu aktivního 
chlazení budou tepelná čerpadla dodávat chlad-
nou vodu o teplotě 6 °C (chlazení s teplotním spá-
dem 10/15 °C), ale předpokládá se, že zhruba 
polovina chladicí sezóny bude probíhat v režimu 
pasivních chlazení. Ve třídách je vytápění/chlazení 
realizováno prostřednictvím fancoilů, jinde jsou in-
stalovány radiátory.
Součástí chytrých technologií je řízené větrání, kte-
ré pracuje s pěti rovnotlakými větracími jednotkami 
spojenými (umístění je na střeše) s rekuperačními/

Název stavby
Obnova budovy Centra odborné 
přípravy technickohospodářské – 
COPTH

Investor
Střední škola – Centrum odborné 
přípravy a gymnázium

Generální dodavatel SUBTERRA, a.s.

Architekt ECOTEN, s.r.o., Ing. arch. Pavel Šulc, Ph.D.

Projektant ECOTEN, s.r.o., Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Realizace suché stavby ALLEGRO, s.r.o.

Použité materiály Knauf
SDK Diamant, RED Piano, GREEN, 
White, tmely Uniflott a další příslušenství

Realizace 2019-2022

regeneračními výměníky a frekvenčními měniči, 
filtry, ohřívači a chladiči. Kvalita vzduchu je per-
manentně hlídána, včetně přítomnosti CO2. Další 
technickou zajímavostí je osvětlení, které zajištují 
moderní LED světelná tělesa. Ve společných pro-
storách a v učebnách jsou pohybová čidla. Tam, 
kde je k dispozici denní světlo, jsou instalovány 
senzory úrovně osvětlení, které automaticky upra-
vují intenzitu světla podle požadavků jednotlivých 
místností. Osvětlení ještě ovlivňují žaluziové systé-
my. Učebny mají totiž nastaveny určité režimy od-
povídající rozvrhu vyučování. Na základě vyhod-
nocování rozvrhu i světelných podmínek včetně 
informací z meteostanice, která predikuje vývoj po-
časí v nejbližší době, je vše přizpůsobeno. Prostě 
a jednoduše shrnuto: nikde nic nesvítí a nevyužívá 
se zbytečně. Škola rovněž zužitkovává dešťovou 

vodu, která následně slouží k zalévání zeleně a sa-
dových úprav na pozemku v okolí školy. Tzv. šedá 
voda (získaná ze sprch a umyvadel) se využívá 
pro účely splachování WC.
Centrum odborné přípravy a gymnázium v Čes-
kobrodské ulici má nyní k dispozici neobyčejně 
chytrý objekt, který bude pracovat převážně v au-
tonomním režimu, ve kterém jsou všechny parame-
try sledovány, detailně vyhodnocovány a zpra-
covávány a následně využívány pro optimalizaci 
provozu celé školy včetně všech spotřebičů a zaří-
zení. Společně s unikátní konstrukcí fasády a slo-
žitého interiéru, ve kterém významnou roli sehrály 
špičkové desky Knauf Diamant, se jedná o unikátní 
až vizionářskou stavbu, která, doufejme, bude in-
spirací pro další podobné stavby či rekonstrukce. 
Dodejme, že hlavním mozkem celého projektu je 
firma ECOTEN, s.r.o., která byla založena v roce 
2012 a tvoří ji tým energetických specialistů, sta-
vebních inženýrů, architektů, environmentálních 
inženýrů, programátorů a datových analytiků. 
Společnost má tři hlavní pilíře činností: energetiku, 
projektování pozemních staveb a analýzy tepel-
ných ostrovů měst a dynamické simulace tepelné-
ho komfortu ve vystavěném prostředí.

Roman Ludl, Ivan Sklenář
Foto: Ivan Sklenář, Roman Ludl a archiv ECOTEN
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> Vstupní hala. Všechny ocelové nosníky jsou v objektu obloženy z důvodu ochrany proti požáru sádrokartonem.

> Tělocvična, zdánlivě jednoduchý prostor. Opět musela být dodržena požární odolnost i akustika. Kromě jiného 
jsou zde předstěny z Diamantu, aby vydržely nárazy u míčových her.

> Strop tvoří minerální a sádrokartonové podhledy 
připevněné noniusovými závěsy. Světlíky pouští dovnitř 
přirozené světlo.

> Škola plná špičkové technologie vytváří pro studenty příjemné prostředí včetně exteriéru



KNAUF  
MASSIVBAUPLATTE 

Robustní sádrokartonová deska tloušťky 
25 mm o rozměrech 625 x 2000 mm. Přináší 
uživateli výhody v podobě zvětšení vzdále-
nosti profilů, na které se deska připevňuje – 
ze standardních 625 mm na 1000 mm.

›   Rychlá montáž a jednoduchá manipulace

›  Úspora nákladů na profily až 40 %

›  Dvojnásobná tloušťka

›  Vysoká únosnost pro zavěšování břemen

Projekt OAZA je soubor několika bytových domů, 
který byl postaven v lokalitě bývalého areálu Mon-
tážních závodů Liberec. To znamenalo nejprve 
všechny původní budovy, které byly v dezolátním 
stavu, zbourat. Na revitalizovaném pozemku vy-
rostly následně tři samostatné komplexy – věžové 
objekty s byty, které jsou navzájem propojeny 

nižšími budovami, ve kterých jsou bytové i komerč-
ní prostory.  Každá z „věží“ má svého vlastního 
investora. V první etapě byly postaveny byty do 
osobního vlastnictví, druhá se týká bytů pro druž-
stevní bydlení a třetí etapou je bezpečné bydlení 
pro seniory. Generálním dodavatelem netradiční 
stavby byla firmy KASTEN, spol. s r. o. a zpraco-

vatelem SDK byla firma Falco DD. Pavla Molnára, 
jednoho ze společníků firmy Falco DD, jsme se ze-
ptali na podrobnosti týkající se sádrokartonových 
konstrukcí.

Co vás přimělo použít v příčkách 
desku Massivbauplatte?

V projektu byly navrženy bytové příčky s dvojitým 
opláštěním bílou deskou. My jsme hledali řešení, 
které by bylo úspornější, a tak jsme po konzultaci 
s technikem Knauf našli konstrukční řešení v po-
době příčky W35. Deska Massivbauplatte je 
silná 25 mm čili plně nahrazuje dvě bílé desky. 
Její výhodou je, že při montáži jednoznačně še-
tříme množství CW a UA profilů, ale také vrutů. 
A k tomu ještě šetříme čas. Třeba tím, že se desky 
vrtají a šroubují jen jednou. 

R‘w = 37 dB, což znamená, že laboratorní ne-
průzvučnost je 45 až 47 dB. Se zvukovou izolací 
40 mm KI Akustik Board příčka všechny tyto po-
žadavky splňuje. Připomněl bych ale jiný detail. 
Desky Knauf Massivbauplatte se vyrábí v prove-
dení White, RED i RED Green, to znamená, že je 
můžete použít skutečně v celém interiéru, včetně 
koupelny například. 

Jaké konstrukce byly použity 
v mezibytových příčkách v případě 
projektu OAZA Liberec? 

Mezibytové příčky byly buď zděné, nebo mo-
nolitické, anebo je vytvořily sádrokartonové kon-
strukce s dvojitým opláštěním, ale deskou Knauf 
Diamant.  

Název stavby Bytový komplex OAZA Liberec

Investor Rybníček Development s.r.o.

Generální dodavatel KASTEN spol. s r. o. 

Zpracovatel SDK Falco DD 

Použité materiály Knauf 
Knauf Massivbauplatte 25 mm (White, 
Red, RED Green), Knauf Diamant

Masivní desky se vyrábí v rozměru 
2000 x 625 mm. Vidíte v tomto rozměru 
určitou výhodu, nebo nevýhodu?

Určitě výhodu z pohledu manipulace. Pokud třeba 
máme dostat desku do 8. patra, pak je s touto des-
kou manipulace určitě jednodušší, přitom hmotnost 
je stejná jako u dvou bílých desek. Nevýhodou je 
dvojnásobná spotřeba finální stěrky u kvality Q2 
oproti běžné příčce W112. Ale spotřeba základní-
ho tmelu je standardní. 

Řešily se nějak akustické 
vlastnosti těchto příček?  

Akustický požadavek u bytových příček je vý-
razně menší než u mezibytových příček. Aby-
chom byli konkrétní, tak stavební neprůzvučnost  

Jak si bytová příčka s masivní 
deskou stojí z pohledu uchycení 
například kuchyňské linky? 

Možnosti zavěšení předmětů a konzolových zatí-
žení u příčky W35 definuje příslušný technický list, 
ze kterého vyplývá, že u desky tloušťky 25 mm je 
možné na ocelové hmoždinky do dutých stěn za-
věsit až 50 kg na jeden kotvicí bod. Což je určitě 
dostatečné. Když byl ze strany investora požada-
vek na zavěšení těžšího předmětu, použili jsme 
v daném místě UA profily nebo výdřevu.

Jak hodnotíte výslednou tuhost 
příčky, právě při srovnání 
s tradiční a běžnou W112?

Jak jsme mohli na této stavbě poznat, tuhost je vý-
borná a pocitově se zcela určitě neliší od běžné 
W 112. Což je důležité, protože obyvatelé bytů 
tento aspekt vnímají. 

Co říci na závěr?

Byla to pro nás zajímavá zkušenost. Vnímám po-
zitivně, že jsme ušetřili na profilech. Například 
u standardních dveří nejsou nutné UA profily. 
Ušetřili jsme za práci našich techniků. Na druhou 
stranu je při zpracování desek Massivbauplatte 
nutné elektrické nářadí jako ruční kotoučová pila 
nebo vrtačka s vykružovacími nástavci namísto 
pilek a odlamovacích nožů. Ale podotýkám, že 
aplikace je pak mnohem rychlejší, a to bylo pro 
nás rovněž důležité. 

Děkuji za rozhovor
Tomáš Černý, Ivan Sklenář
Foto: Jaroslav Appeltauer
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Bydlet v centru, mít vše na dosah 
ruky, pohodlně parkovat a mít 
kolem sebe navíc spoustu zeleně 
je sen mnoha lidí. Právě takové 
moderní bydlení vyrostlo nyní 
v Liberci v projektu OAZA – ulice 
Na Rybníčku. Zajímavostí je, že 
se jedná o družstevní bydlení 
bez hypotéky, což znamená od 
investorů a současně zakladatelů 
družstev COOP Development 
a Stavebního bytového družstva 
SEVER. Druhou zajímavostí – 
technickou – jsou sádrokartonové 
příčky, ve kterých jsou použité 
desky Knauf Massivbauplatte. 

NA RYBNÍČKU V LIBERCI 
MAJÍ V BYTECH 
MASSIVBAUPLATTE



DESKY KNAUF, 
KTERÉ UTLUMILY 
HLUČNÝ BAR
Provozovat bar v centru Prahy v domě, kde jsou byty, to není jen 
tak. V baru je, jak známo, nejen hlasitá hudba, ale přímo kakofonie 
zvuků, jež dohromady tvoří skutečně solidní hlukové zatížení 
okolního prostoru. Požadavky na odhlučnění jsou tedy velmi přísné, 
jako v případě nedávno otevřeného baru v Dlouhé ulici. Hezký bar 
o jedné místnosti, velká skleněná okna směrem do ulice a přímo nad 
prostorem byty. Ďábelská kombinace. 

to: základem se staly dvě sádrokartonové desky 
Knauf Diamant tloušťky 15 mm (tzn. celková plocha 
260 m2!), které se dále kombinovaly s jednou des-
kou Knauf Blue Akustik tl. 12,5 mm, a navíc ještě jed-
nou červenou deskou Knauf RED Piano tl. 12,5 mm. 
K tomu se musí ovšem navíc připočítat 5 cm izolace 
s objemovou hmotností 110 kg/m3. V projektu bylo 
stanoveno, že podhled musí být zavěšen na spe-
ciálních pružných závěsech se Sylomerem. Proto 
byly použity závěsy SR 220/ 2x12 od výrobce 
TAMADEX . A co bylo hlavní, výrobce je byl schop-
ný dodat v počtu 360 ks v řádu několika dnů. Čas 
hrál v této rekonstrukci velkou roli – potřebujete bar, 
který vydělává a ne pouze platit nájemné. 

Na první společné schůzce všech zainteresova-
ných stran se řešilo, na čem vlastně bude tak těžký 
akustický podhled zavěšen. Výsledkem dohody 
byla pomocná ocelová konstrukce, která bude 
staticky nezávislá na stropu. Podařilo se téměř ne-

fungovat jako píst vůči okolním a všem prostupujícím 
konstrukcím. Pak může být dosaženo v náročných 
podmínkách provozu uspokojivé řešení odhlučnění 
prostoru od bytů nad ním. Je namístě říci, že sádro-
kartonáři firmy Grand Viktoria Olega Rožky odvedli 
velmi dobrou práci v rekordním čase. O kvalitě vy-
povídají provedené detaily, jež jsou vidět na přilo-
žených fotkách. Ony vlastně moc vidět nejsou, pro-
tože řemeslně je skutečně všecko perfektní a hlavně 
fungující. I přesto, že podhled je kompletně tmavý 
– což bývá většinou důvod, proč jsou veškeré ano-
málie vidět. To však není případ tohoto akustického 
podhledu. Dodejme, že celá realizace včetně bou-

racích prací až po všechny povrchové úpravy trvala 
neskutečné 3 týdny.

Ivan Sklenář, Roman Ludl
Foto: autoři

Název stavby
Odhlučnění baru v přízemí 
bytového domu

Investor AMADEUS Real Estate, a.s.

Projektant AGE projekt, s.r.o.

Akustický posudek Studio D – akustika, s.r.o. 

Zpracovatel suché 
výstavby

Grand Viktoria, s.r.o. – Oleg Rožko 

Před rekonstrukcí byl v místnosti původně protipo-
žární podhled z červených desek Knauf RED Pia-
no a pod ním byl svěšen designový podhled, který 
však neměl potřebnou účinnost co do hlukové izo-
lace. Bylo nutné velmi rychle, vzhledem k tomu, že 
nový nájemce potřeboval otevřít v krátkém čase, 
navrhnout odpovídající řešení a také jej zrealizo-
vat. Za firmu Knauf navrhoval skladbu akustického 
podhledu Roman Ludl. Akustický posudek proved-
lo Studio D – akustika, s.r.o. 

Sádrokartonový podhled 
jako dobře fungující píst
Již brzy po zadání vyšlo najevo několik problémů. 
Vymyslet účinnou skladbu, která bude fungovat, což 
o to, to není až tak velký problém, neboť nabídka 
akustických desek Knauf je na to připravena. Ale 
co vysoká hmotnost? Jak a na čem bude těžký pod-
hled držet? K tomu další problém v podobě zavěše-
ní, které akustické studio požadovalo pouze v pruž-

ném provedení. Což je logické, ale opět vzhledem 
k váze a skladbě tohoto konkrétního podhledu ni-
kterak jednoduše proveditelné. A k tomu se navíc 
ukázalo problematické ještě napojení podhledu na 
okolní zdivo, neboť nesmělo dojít za žádných okol-
ností k přenosu energie. To opět znamená navrh-
nout pružné a hlavně nestandardní napojení.

Podle akustické studie měl mít podhled minimální 
plošnou hmotnost 54 kg na m2. Což zní neuvěři-
telně, když si uvědomíme, že plocha podhledu je 
130 m2! Konstrukce, kterou technik Knaufu navrhl, 
byla typově D112a. Skladba byla navržena tak-

možné, když tato konstrukce byla díky obdivuhod-
né souhře projektanta, investora a stavební firmy 
hotova týden potom, co padlo zásadní rozhodnu-
tí. Nicméně bylo zapotřebí ještě doladit způsob 
napojení – ukončení – podhledu na zeď. A to už 
bylo zase úkolem technika Knauf (Roman Ludl, 
pozn. autora), který navrhl tento detail tak, aby 
respektoval požadavek akustiků na pružné ukon-
čení. Současně musely být z akustického pohledu 
„pružně ošetřeny“ všechny prostupující prvky typu 
závitové tyče pro připevnění světel, kterých tu rov-
něž není málo, a podobně. 

Kdybychom to shrnuli, tak celý vtip netradičního sys-
tému tkví v tom, že akustický podhled bude v praxi 
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> Připravená podkonstrukce z CD profilů, která je přes pružné závěsy se Sylomerem připevněna k ocelovým 
nosníkům. Pomocné nosné ocelové nosníky jsou staticky nezávislé na nosném stropu. Zároveň se provedlo pružné 
napojení podhledu na stěny včetně toho, že všechny prostupující konstrukce opláštěním byly pružně utěsněny. Podhled 
s opláštěním 2 x Diamant 15 mm, 1 x Blue Akustik 12,5 mm a 1 x Red Piano 12,5 mm je tak dokonale oddělen od 
stropní konstrukce a zároveň vůči stěnám funguje pružně jako „píst“.  

> Podhled ve fázi postupného opláštění deskami Diamant 
a Blue Akustik.

> Pružné napojení podhledu na stěnu ve finále vytváří esteticky elegantní rovnou stínovou spáru, která nás nikdy 
nebude rušit prasklinami.



MATEŘSKÁ ŠKOLA 
SEMILY POD VARTOU 
OPĚT S KNAUFEM 
Město Semily již delší dobu potřebovalo novou mateřskou školu, neboť 
stávající byla provizorním a již nevyhovujícím řešením, jež místo deseti 
let přetrvalo čtyři desetiletí. Na projekt bylo vypsáno v roce 2015 
výběrové řízení, jehož se zúčastnilo rekordních 70 architektů. Nakonec 
zvítězil návrh architekta Marka Topiče. 

Záměrem bylo postavit novou školku na původním 
pozemku. To znamenalo, že starý objekt se musí 
nejprve zbourat. Demolice probíhala v první po-
lovině roku 2020. Výstavba nového objektu byla 
dokončena v červnu 2022. Dodavatelem stavby 
bylo sdružení firem BAK a MBQ. Náklady na re-
alizaci se vyšplhaly na částku 105 milionů korun, 
přičemž 82 milionů pokryla dotace z Integrova-
ného regionálního operačního programu. Zbytek 
financovalo město. Také v tomto případě se Knauf 
se svými materiály suché výstavby stal jedním 

2

5(2)

7(3)

11(5)13(6)

15(7)

17(8)

19(9)

21(10)

24(11) 26(12)

27(13)

9(4)

3(1)

4

6

8

1014

16

18

20

22

25

12

23 1

27.2

27.1 27.3

27.4

25.9
25.4

25.8

25.525.5

25.6

25.7

25.8

25.3

25.225.1

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.624.2

24.1

27.5
27.6

2

3.1

3.2

4.1

5.2

5.1

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8

9.1

10.1
10.2

10.3

12

13.1

13.2

14.2

14.3

15.1

16

23.2

17.1

17.2

18.2

18.3

19.2

19.1
19.3

20.2

20.1

21.1

21.2

23.1

22

18.1

11.1

11.2

1.2

1.1

9.2

SO1

B

B´
C´

C

A A´

14.1

15
30

15
25

15
25

1525
1525

1530

1860

1545

2980

36
85

2980

2980

29
80

1555
1555 1550

1565

1555

1555

1570

1865

49°

49°

49
°

52°

57°

55
°

49°

1850

2250

1790

1390

1790

1390

17
90

17
90

1790

1390

1790

1790

R2480

1205

1160

1320

255

2490

225 1210
225

4295

165
250

780

750
170

920
125

1360

4445

180

310

1360

4445

455
255

420
1290

100

855

310

150

560
435

1275

1115 150

50

1260
50

50
1260

50

555
1160

790

3045

910

1585

1585

1570

15
85

2280

95
0

70
35

88
5

25
0

325

3025

330

3685

255

3175

255

49
0

72
0

12
65

22
00

22
00

13
70

34
0

61
0

255

1495

5670

1285

165
250

8875

250

1520

2110

3115

1605

340

8555

455

70

45

2400

960
325

455 230

985

1160

580
230

455

950

7035

885

250

25
0

31
75

25
0

490
720

1265

2200

2200

1370

680

270

25
0

31
75

25
0

36
85

2970

1210

4630

270

1205

1160

1325

200

8505

175
255

780
750

170

920
125

1360

4445

180
310

190

3915

4445

315
435

1275
100

855
310

435

1275

1115
150

50

1260
50

315

2590

380

555

1160

880

910

315 395

1850

2250

20
0

86
05

17
0

25
5

200

8600

175

190

47
40

31
5

34
70

51
0

395
315

515
960

2170

255

10
60

24
10

3640

515
1160

2075

150

1225

960

2425

77
20

10
60

23
5

20
0 975

1160 110

1520

315
395

200
230

1260

5460

900

1160

4605

245
50

3640

1520

125

1995

1065

1060 245

1520

200

965

900
125

1925

800

900

985

125

1720

200

1260

5335

2980 805 3155 3460

190

530 950

110

900

150

3960

150

2895 225 190

150

2480 350

82
5

87
5

70
0

12
5

12
35

60
0

150

720 950 1010

2680

24
0

13
35

12
55

13
50

20
5

11
60

10
00

10405

10
00

11
60

31
5

21
20

38
0

72
0

27
0

36
25

35
0

64
5

11
60

18
20

3055 64
5

11
60

60
24

00

42
60

14
91

5
35

0
22

80
17

54
5

5920

5920

57
60

5920

59
20

5920

14
91

5
35

0
22

80
17

54
5

35
09

0

1225

120
990

120
1225

1530

1525

1525

15
25

15
25

15
30

1225
120 990

120 1225

1530 1525 1525

1525

1525

1530

3685

1225

120
990

120
1225

1530

1525

1525

1525

1525

1530

1150
155

990

2310

1065

990

190

2365

455
255

2500

475

2945

1260

4610

2555

190
150

5245

150

1785

255

12
30

34
5

1530
1525

1525

15
25

15
25

15
30

1860

1545

2980

3685

2980

29
80

2980

1555
15551550

1565

1555

1555

49°

49
°

49°

52°

57
°

55°

49°

1790

1390

17
90

13
90

1790

1790

1790

1390

1790

1790

R2480

1205

1160

1320

25
5

24
90

42
95

16
5

25
0

78
0

75
0

17
0

92
0

12
5

13
60

44
45

18
0

31
0

13
60

44
45

455255

420

1290
100

855

310

150

560

435

1275

1115
150 50

12
60

50

50

12
60

50

555

1160

790

3045

910

1585

1585

15
70

1585

2280

950

7035

885
250

325

3025

330

3685

255

3175

255

490
720

1265

2200

2200

1370

340
610

255

1495

5670

1285
165 250

8875

250

1520

2110

3115

1605

340

8555

45
5

70

96
0

45

24
00

96
0

32
5

45
5

23
0

98
5

11
60

58
0

23
0

45
5

950

7035

885

250

250

3175

250

490

720

1265

2200

2200

1370

680

270

250

3175

250

3685

27
0

1205

1160
1325

20
0

85
05

17
5

25
5

78
0

75
01

70
92

0
12

5

13
60

44
45

18
0 31

0

19
0

39
15

44
45

315 435
1275 100

855
310

435
1275

1115 150

50
12

60
50

315

2590

380

555
1160

880

910

315
395

5920

59
20

5760

59
20

5920

5920

12
25

12
0

99
0

12
0

12
25

1530

1525

1525

1525

1525

1530

1225

120
990

120

1225

15301525
1525

1525

1525

1530

3685

1225

120 990

120 1225

15
30

15
25

15
25

1525

1525

1530

455255

2500

475

29
45

12
60

46
10

26
5

25
55

19
0

15
0

5245

15
0

265

1405

1300

28
60

43
00

15
90

2860

4300

1590

1405

13
00

2860

4300

1590

15
85

1585

25

26

20

19

18

17

16

15

14

12

11

21

2223

24

10

9

7

6

5

4

3

1

2

22
5

12
10

22
5

29
70

12
10

46
30

2280 350 14915 26305680 10405 5680

17545 21765 17545

56855

149155680

35
25

26
0

86
80

49
60

86
80

27
0

35
15

14
95

0
14

95
0

29
90

0

13 8

V
2X

PH Ø250
OP=+2825 

V

DO ZDI 
2X

PH Ø250
OP=+2825 
DO ZDI 

V PH Ø325
OP=+2825 
DO ZDI 

PV Ø350
DO STROPU

V

PV 350/455
DO STROPU

V

PV Ø350
DO STROPU

V

PV 350/455
DO STROPU

V

PV Ø300
DO STROPU

V

PV Ø260
DO STROPU

V

PV Ø300
DO STROPU

V

PV Ø225
DO STROPU

V

PV 600/500
DO STROPU

V

PV 730/550
DO STROPU

V

V PH Ø300
OP=+2820 
DO ZDI 

V PH Ø300
OP=+2820 
DO ZDI 

PV Ø150
DO STROPU

UT

PV Ø300
DO STROPU

V

PV Ø300
DO STROPU

V

PV Ø200
DO STROPU

UT

PV 150 x 500
DO STROPU

UT

250/750V

V 250/750

DO VĚNCE

DO VĚNCE

250/750V
DO VĚNCE

250/750V
DO VĚNCE

Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

K Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

K

Ø150
DO STROPU

KØ150
DO STROPU

K

SO2

2700

60°

60°

60
°

60°

60°

60
°

24
50

30
95

2700

27
00

24
00

23
45

24
00

2600 2555 2600

2400

2345

2400

2200

2200

2200

2200

2200

2700

1675

1675

2200

2200

2200

22
00

22
00

1675

1675

16
75

27
00

2700

2700

980 400

1865

125

1925

125

2030

125

2245

340

15.2

58105000805050002530

14
60

80
0

49
0

1120

1120

11
20

11
20

1765 5350 5200 5200 5200 5200 6130 6995 2860

27
60

5985 6530 4640 6530 5985

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POZNÁMKA :

POZNÁMKA :

©
 2

01
7 

M
ar

ek
 T

op
ič 

Ar
ch

ite
kt

; w
w

w
.m

ar
ek

to
pi

c.
cz

+/- 0,000 = 319,7 m n.m. Bpv
S

1 7 0 7 1 0 /__ S E M D A
ROK MĚŘÍTKOFORMÁTKÓD STUPEŇ ČÁST ČÍSLO VÝKRESU REV.

__ ._. .
MĚSÍC DEN

P S S _ _ _ _ ___ ___ _____

č. parc. 4001, 4029, 4031/1, 4031/5, 4031/6, 4031/1, 4032/2, 4033/1, 4033/4, 4033/5, 4036, 4125/1 Semily 5769641

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY POD VARTOU V SEMILECH

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Město Semily
Husova 82, 513 01 Semily
t: 481 629 235, 737 212 708

Lena Mlejnková
Ing. Vladimír Bělonohý

Petra Neumannová
Bavlnářská 527, 513 01 Semily
t:721 407 384, e: neumann.petra@seznam.cz
Marek Topič
Orlická 114, 262 55 Petrovice
t: 777 333 769, e: info@marektopic.cz

Mgr. A. Marek Topič
Ing. Arch. Vratislav Ansorge

m3m s.r.o.
Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7
t: 257 315 884, e: pokorny@m3m.cz

Ing. Michal Pokorný
Ing. Dita Zlámalová
Ing. Martin Uher

TechOrg s.r.o.
Havlovská 1113/12, 160 Praha 6
t: 725 349 334, e: techorg@techorg.cz

Ing. Ondřej Hlaváček
Ing. Jiří Beran
Ing. Jakub Hažmuka

Mgr. A. Marek Topič, Ing. Arch. Vratislav Ansorge

PŮDORYS 1NP

Ing. Michal Pokorný 10.7.2017

AST

DPS_D1_AST_1001:50

SO.1

A0 (20xA4)

DPS

TERRA FLORIDA
Grafická 20, 150 00 Praha 5
t: 233 353 121, 776 696 630, e: vesela@terraflorida.cz

Ing. Oldřich Krejčí

Ing. Tomáš Rozsíval

.

Oldřich Krejčí
Renoirova 645, 152 00 Praha 5
t: 603 451 004, e: o.krejci@volny.cz
Akustika Praha s.r.o.
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
t: 224 354 361, e: tomas.rozsival@akustika.cz

Ing. Martin StárkaDalea s.r.o.
K Nedvězí 107, 110 00 Praha 10
t: 603 105 697, e: martin@dalea.cz

Petr Matušek
Marie Staňková

Edifice construction and consulting
Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4
t: 773 679 126, ivan.spindler@edifice.cz

Vodopro s.r.o.
Poštovní 620, 468 61 Desná
t: 604 473 883, e: mosnicka@setelikova.cz

Ing. Michal Mošnička

Predrag Laketič
Běhounkova 2462, 158 00 Praha 5
t: 602 253 873, info@pklima.cz

Ing. Predrag Laketič

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bezděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
t: 733 127 238, e: kaspar@dik-hk.cz

Ing. Jan Kašpar

Ing. Zdeňka Kubištová
Ing. Lucie Soukeníková

ing.Zdeňka Kubištová
Javorová 2097, Černošice
t: 603 196 570

Ing. arch. Lucie Vogelová
Ing. Lada Veselá

POHL statika - Ing. Jan Pohl
Fr. Macháčka 1423, 282 01 Český Brod
t: 776 786 535, e: pohl@pohl-statika.com

Ing. Jan Pohl
Ing. Martin Víšek

+/- 0,000 = 319,7 m n.m. Bpv

z partnerů, zejména kvůli akustickým parametrům 
příček a podhledů.

Hravá architektura
Dispoziční řešení novostavby bylo navrženo na 
základě požadavku rozdělit provoz školky na Ma-
teřskou školu Treperka a Waldorfskou mateřskou 
školu. Ačkoliv je objekt navržen jako jedna hmota 
a půdorysně tvoří osmičku, je rozdělen na dva sa-
mostatné celky se společným zázemím, které tvoří 
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> Veselé barvy ke školce prostě patří



rychlostí, která nemá konkurenci, jednak jsou to 
zajímavé akustické vlastnosti, které jsou v těchto 
zařízeních potřebné. Tvar interiéru tvoří z větší 
části sádrokartonové konstrukce s dvojitým opláš-
těním. Při požadavku na stavební vzduchovou 
neprůzvučnost 47 dB byly do příček použity ve-
směs standardní desky Knauf White. Mezi jídel-
nou, hernou a ložnicí (s rozdílnými požadavky 
na vzduchovou neprůzvučnost s maximem 57 dB) 
jsou postaveny dvojité akustické příčky splňující 
i požární bezpečnost (Knauf RED Piano). Napoje-
ní bylo vzhledem ke skleněné fasádě řešeno jako 
kluzné. Ukotvení příček do železobetonového stro-
pu muselo být provedeno s maximální hloubkou 
100 mm vzhledem k přítomnosti topného potrubí 
systému BKT, situovaného uprostřed betonové des-
ky. Některé příčky, například oddělující umývárny 
a toalety, jsou rovněž dvojitě opláštěné, ale řešené 
s dvojitou standardní deskou Knauf White a dvoji-

Název stavby
Novostavba Mateřské školky 
a Waldorfské mateřské školky Semily

Investor Město Semily

Architekt Marek Topič

Dodavatel stavby BAK stavební společnost, a. s., a MBQ s.r.o.

Použité materiály Knauf SDK White, RED Piano, Green, Uniflott

Délka stavby 2020-2022

rozhraní těchto „dvou světů“. V duchu současných 
trendů je budova navržena v pasivním standardu 
a to znamená, že vytápění a chlazení je řešeno 
tepelnými čerpadly prostřednictvím vzducho-
techniky a systému vytápění a chlazení podlahy 
a stropu, kde je instalován rozvod media přímo 
v monolitické stropní desce. Tento nízkoteplotní 
systém využívá „efekt kostela“, neboť betonový 
strop v sobě kumuluje teplo či chlad, které pak sá-
lavým způsobem předává do interiéru. V případě 
potřeby je připraven sekundární zdroj tepla, a tím 
je plynový kotel. Fasáda je z velké části prosklená 
a je doplněná provětrávanými částmi fasády s ob-
kladem barevných HPL desek. Střecha, ze které vy-
stupují dva kruhové světlíky, slouží jako plocha pro 
vzduchotechnické jednotky a potřebné rozvody. 
Interiér obou škol je rozdílný. Zatímco Waldorfská 
škola klade důraz na přírodní materiály, takže zde 
najdeme dřevěné podlahy a dřevěné obklady 
stěn, Treperka vytváří moderní barevné prostředí 
vhodné pro předškoláky. Nechybí tu pestré barvy 
stěn a podlahy z přírodního kaučuku. Obě školky 
mají k dispozici samostatné umývárny. Stavba jako 
celek je orientována západovýchodním směrem. 
Atraktivní zaoblení vnějšího pláště minimalizuje 
vzájemné zastínění se sousedními objekty.

Interiér a systémy Knauf

Suchá výstavba je u novostaveb školních zařízení 
při konstrukci interiéru vždy atraktivní volbou, a to 
hned z několika důvodů. Jednak nabízí možnost 
snadného tvarování hmoty uvnitř objektu, a to 

tou impregnovanou deskou Knauf Green z pohle-
du prostoru se zvýšeným výskytem vlhkosti.  

Mateřská škola Treperka a Waldorfská mateřská 
škola již přivítaly nové předškoláky, kteří tu našli 
příjemné a hravé prostředí. To je vždy dobrou vi-
zitkou pro všechny zainteresované, od architekto-
nického návrhu až po finální provedení.

Ivan Sklenář
Foto archiv MBQ, s.r.o.
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> Pobytové zóny jsou orientovány směrem na jih, jihovýchod a jihozápad, zatímco směrem k severu se nacházejí vstupní, 
technické, skladové a odpočinkové plochy

> Ve školce jsou příčky klasické konstrukce a také dvojité akustické příčky

> Před vstupem do objektu je provedeno nové parkoviště. Ostatní části pozemku v okolí školky jsou kolem dokola oplocené 
a tvoří tak uzavřený areál. 

> Přechod mezi interiérem a exteriérem zprostředkovává dřevěná terasa, na kterou navazuje rozlehlá zahrada s terénní 
vlnou a množstvím herních prvků, jako jsou skluzavky, houpačky, prolézačky nebo také 3 samostatná pískoviště pro děti. Celý 
pozemek je bohatě osázen novou zelení



ZEMĚDĚLSKÉ STAVENÍ SE ZMĚNILO 
V BOŽSKOU USEDLOST
Zarputile rekonstruovat 
historické domy pouze starými 
řemeslnými praktikami, to si 
dovolí jen málokdo. Praxe 
je taková, že je třeba si 
pomoci tak chytře, jak jen je 
to možné. Přitom cíl je vždy 
stejný – navrátit do domu 
život, vtěsnat do něj výdobytky 
moderní doby, ale současně 
zachovat jeho genius loci. 
Všestranným pomocníkem 
při rekonstrukci zemědělské 
usedlosti nedaleko Turnova 
byl sádrokarton, a to hned 
v několika variantách.

Na začátku všeho bylo stavení s dobrou statikou 
(silné zdi jsou postaveny na pískovcovém skle-
pě, který stojí na pevné skále), ovšem s nutností 
vyměnit jeden rozpadající se trám u přilehlé sto-
doly. Nakonec se shodila celá střecha a začala 
kompletní rekonstrukce s cílem přestavět usedlost 
na pohodlný penzion. Martin Šikola, který za tím 
vším stojí a má k objektu osobní vztah, vše velmi 
pečlivě zvážil a vymyslel zajímavé uspořádání, ale 
i způsob realizace. První apartmán je hotov a staví 
se další.  

Rekonstrukce střechy 
hlavní budovy 
Sundáním střešní krytiny se odkryly staré trámy, 
které potřebovaly obrousit a tu a tam vyměnit. 
Poté se trámy nalakovaly. Pro budoucí obytné 
podkroví byly díky svým vlastnostem zvoleny des-
ky Knauf Diamant. Jelikož tvoří pohledovou část 
podkroví kombinovanou s přiznanými trámy, byly 
nastříkány bílou barvou ještě před vlastní montáží. 
Desky se připevnily na délku přímo na trámy tak, 
aby byly spoje pod trámy schované. Následovala 
druhá vrstva červených desek Knauf RED Piano 
(tl. 15 mm), které se položily křížem a nalepily 
přímo na modrou desku bez jakékoliv konstrukce. 
Důvodem bylo podle slov Martina Šikoly vylepšit 
tuhost konstrukce. Následovala parobrzdná fólie 
Homeseal LDS, na kterou se připevnily dřevěné 
latě a 26 cm vysoké „falešné trámy“ z extrudova-
ného polystyrenu. Vzniklý prostor se vyplnil izo-
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> Přiznané dřevěné trámy a předem nařezané sádrokartonové desky nastříkané bílou barvou
> Útulné podkroví z Diamantu



lací Knauf Insulation, která je vhodná pro šikmé 
střechy. Následovala kontaktní hydroizolační fólie 
Homeseal LDS 0,04 FixPlus, která je současně 
vzduchotěsná. V dalším kroku se připevnily dřevě-
né latě, na které se již položila finální střešní kryti-
na. Celá stavba střechy a v podstatě i podkroví tr-
vala v šesti lidech 14 dní, což zní až neuvěřitelně. 
Zbývalo dodělat mezonetový interiér a koupelnu 
s toaletou. Tam, kde bylo potřeba dbát na akus-
tiku, použily se na svislé příčky desky Diamant, 
jinde postačily desky červené (Knauf RED Piano) 
a třeba v koupelně zase desky zelené (impregno-
vané Knauf Green). Jak je patrné z obrázků, vše 
je provedeno účelně, a přitom s velkým vkusem. 

deno rovněž s pomocí dvojitě opláštěných příček tra-
diční konstrukce, kde z důvodu akustických vlastností 
byla opět vybrána modrá deska Knauf Diamant. 
Podobně jsou provedeny i vnitřní stěny u budoucího 
bazénu, který je také součástí prostorné stodoly. Kvů-
li nadměrné vlhkosti ale dostaly přednost speciální 
cementové desky Knauf AQUAPANEL CEMENT 
BOARD – INDOOR. Ovšem v místě, kde je prostor 
s bazénem oddělen od apartmánů, se zase z důvo-
du zachování kvalitní akustiky použije příčka s deska-
mi Diamant, která se samozřejmě opatří hydroizolací 
a pak finálním keramickým obkladem. 

Na celém projektu je nejzajímavější fakt, že se po-
dařilo zachovat ducha objektu. Vše původní, co 
bylo možné upotřebit, se ponechalo a jen se dopl-

Na apartmán navazuje prostorná terasa s krás-
ným výhledem do širokého okolí Českého ráje. 
Nechybí pasoucí se ovce a božský klid.

Diamantová stodola ukrývá 
apartmány i wellness 
Zatímco první apartmán je již v provozu, v navazující 
stodole se další dva teprve chystají. Na konci rekon-
strukce budou v celém objektu tři apartmány a další 
dva v navazující stodole. Ani tady se Martin Šikola 
neobešel bez suché výstavby. Všechny obvodové stě-
ny stodoly jsou opět „diamantové“ (klasická příčka 
s dvojitým opláštěním). Zvenčí jsou obvodové stěny 
opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (26 cm 
polystyrenu) a provětrávanou fasádou. Pohledová 
část fasády, to znamená obklad, se vytvořil seříznu-
tím KB bloku na tloušťku 3 cm. Kdo by poznal, že 
stěna není zděná? Dispoziční řešení stodoly je prove-

nilo současností. Je také zřejmé, že bez sádrokar-
tonu by vše trvalo mnohem déle a s výrazně větším 
rozpočtem. Ostatně se sádrokartonem si investor 
a realizátor v jedné osobě „hraje“ i v dalších ná-
padech, třeba při budování baru.

Rekonstrukce bývalé zemědělské usedlosti stále 
ještě pokračuje, ale cíl je již v dohledu. Ve finále 
nabídne penzion návštěvníkům nevšední relaxaci 
na samotě přímo u lesa s plným komfortem, do 
kterého budou patřit prostorné pokoje, wellness, 
bazén nebo také útulný vnitřní bar a venkovní 
„prosecco stánek“ přestavěný z bývalého včelína.

Ivan Sklenář
Foto autor a archiv Martina Šikoly
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> Stavba střechy se neobešla bez izolace 

> Martin Šikola je, co se týká sádrokartonu, znám svou kreativitou a rád kombinuje různé typy desek, ovšem vždy je na prvním místě účelovost 

> Sádrokarton ve stylové koupelně odolá spolehlivě 
vlhkosti

> Pro toho, kdo si práci se sádrokartonem zamiluje, není 
problém z něj vytvořit dokonalý bar.
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S pomocí sádrokartonových desek Knauf, kreati-
vity a zručnosti Jany Rollové, návrhářky speciali-
zující se na kožené zboží, obuv a šperky, vznikla 
expozice šperků DAUPHINE, jež Jana Rollová vy-
stavovala na letošním již čtyřiadvacátém ročníku 
Designblok ve výstavních prostorách Gabriel Loci. 

Návrh expozice vzešel z nápadu Jany Rollové, 
která hledala vhodný materiál, který by navázal 
na dřívější prezentaci šperků. Chtělo to něco jako 
„kámen“, protože modelky se šperky se fotily 
v prostředí kamenolomu. Sádrokarton je ovšem 
velmi tvárný materiál a snadno napodobí leccos, 
v tomto případě skutečně štípaný kámen. Stačilo 
pár sádrokartonových desek, spoustu fantazie 
a najednou máte pocit, že jste se ocitli někde jinde 
než na výstavě. S realizací expozice šperků po-
máhalo studio Damúza, v jejichž dílně se připra-
vovaly jednotlivé díly skládačky. Na místě se pak 
vše smontovalo a namalovalo. A výsledek? Krásné 
šperky a sádrokarton v symbióze.
Pro zajímavost, Jana Rollová studovala nejprve 
pražské UMPRUM, poté absolvovala postgra-
duální Programme de Création de mode na IFM 
v Paříži, kde žila 14 let a pracovala pro luxusní 
značky, jako je například Delpozo, Ermenegildo 
Zegna, Bentley nebo Guy Laroche v Atelieru du 
Sartel. Po návratu do Prahy se věnuje designu ka-
belek a šperků pod značkou Jana Rollo.

Ivan Sklenář
Foto: Ivan Sklenář a archiv Jany Rollo

Představme si rodinu, která má to štěstí bydlet v ta-
kovém bytě, ale nač je jí jedna velká místnost, když 
jsou potřeba dvě menší. Takže řešením je přece 
sádrokartonová příčka, která místnost přepaží. Zní 
to banálně, ale v historickém domě nejde o nic 
jednoduchého. Příběh bytu v neorenesančním čin-
žovním domě na Starém Městě je toho důkazem. 
Architektonický záměr počítal s tím, že se vytvoří 
navazující prvek k oblému fabionu s podstropními 
římsami pod malovaným historickým stropem. Mu-
sel vzniknout oblý tvar, který se k původním stě-

Zvykli jsme si, že sádrokarton 
je materiál, s jehož pomocí 
architekti vytvářejí krásný 
design interiérů, který posléze 
obdivujeme. Ale slyšeli jste 
někdy o spojení sádrokartonu 
a šperků? Pravděpodobně 
nikoliv, ale přesto je to pravda. 

Byty na Starém Městě skrývají 
v sobě kouzlo dávných časů. 
Vysoké stropy, rozměrné 
místnosti, zdobený štuk, 
fabiony, špaletová okna, 
kovaná zábradlí. Pro některé 
sen, pro jiné noční můra. 
Bydlení v nich má každopádně 
neopakovatelný punc historie, 
kterou stěží jinde najdete. Jenže 
má to i svá úskalí.

JAK ŠPERKY VYZDOBILY 
SÁDROKARTON 

OBLOUKOVÁ ŘÍMSA VYCHÁZÍ  
Z DIAMANTOVÉ PŘÍČKY

nám, stropu a fabionu bude přiklánět, ale fyzicky 
se ho nebude dotýkat. Přesto ale svojí soudobou 
formou a technologií celistvě prostor uzavře a do-
končí. Zasvěcenci si možná vybaví dříve realizova-
né příklady z praxe, kdy se stejný architektonický 
princip kontrastu historické a moderní architektury 
potkal například na dostavbě Nové scény Národ-
ního divadla nebo třeba ve skleněné pyramidě 
pařížského Louvru. Tak proč ne na Starém Městě? 
Otázkou ale bylo, jak přesně takovou nestandard-
ní konstrukci sestavit? 

Vlastní sádrokartonová příčka je technicky zajímavá 
proto, že ji bylo nutné kluzně uložit na podlaze i na 
stropě a její podkonstrukce musela být vytvořena 
příhradovým nosníkem, zatímco opláštění zajistily 
pevné, akusticky výborné modré desky Knauf Dia-
mant. Ke stavbě navazující obloukové římsy poslou-
žila sestava kolmých žeber nasazených s roztečí 
jednoho metru, která byla zhotovena z dřevovlák-
nitých desek, jež de facto vytvořily požadovaný 
oblouk. Na tato žebra se pak připevnily kolmé CD 
profily. Opláštění se realizovalo dvojité a použily 
se na něj bílé desky Knauf White tloušťky 6,5 mm. 
Důležité bylo vymyslet napojení tohoto oblouku na 
již stávající příčku. Do prvního pláště příčky se vyřízl 
20 cm široký pruh v délce příčky. Do tohoto pruhu 
se plynule napojil oblouk z ohebných desek Knauf 
White (6,5 mm) a to tak, aby oblouk nekončil s hra-
nou desky, ale aby naopak deska vycházela do 
oblouku z již svislého směru. Aby bylo možné desky 
dobře ohýbat, jednotlivé vrstvy se namáčely, a pak 
se vrstvy opláštění k sobě lepily. Nakonec bylo za-

potřebí vyřešit některé detaily, například ukončení 
hrany římsy. A bylo hotovo. 

Ačkoliv taková zakázka nebyla velkého rozsahu, 
dala řemeslníkům skutečně zabrat. A to je na tom 
vlastně nejzajímavější. Investor nakonec ocenil jak 
řemeslnou zručnost, tak pečlivou práci a rychlost 
řešení, na kterém se významně podílel především 
technik z firmy Knauf, jenž prováděcí firmu inves-
torovi doporučil. Dodejme, že realizaci provedla 
firma KVITA Construction, s.r.o., jejímž majitelem je 
Ondřej Kvita, partner Knauf.

Roman Ludl
Foto: Roman Ludl



lá na velikosti obratu, což znamená, že výkyvy sta-
vebního trhu a nárůst inflace by nás neměly ohrozit.  

V jakém typu zakázek se 
pohybujete v poslední době? 

Snažíme se, aby byla skladba zakázek pestrá. 
To se nám osvědčilo z mnoha důvodů. Struktura 
začíná u průmyslových staveb a končí municipální-
mi projekty. Uvedu několik příkladů. V Nové Pace 
provádíme rekonstrukci památkově chráněného 
kláštera, kde mimochodem používáme i materiály 
Knauf – například omítkoviny. Společně s firmou 
BAK jsme dokončili novostavbu mateřské školy 
v Semilech, jejíž půdorys tvoří osmička a kde jsou 
sádrokartonové příčky a sádrové omítky Knauf. 
Z ryze průmyslových staveb bych zmínil logistic-
ké a distribuční centrum ELNINO, což je zakázka 
za 300 milionů a dokončena bude v příštím roce. 
Dále děláme logistické centrum pro firmu Schenker 
v Rudné u Prahy, nový objekt motocentra v Liberci, 
54 bytových jednotek v Turnově a tak dále.

Jak jste se vypořádali nejprve 
s nedostatkem materiálu, pak 
se zvýšením cen a nakonec 
se zdražením energií? 

Uměli jsme zareagovat včas, především náš vý-
robní tým a technická příprava. Díky tomu jsme si 
materiál zajistili velmi často brzy a bez problémů, 
což je důsledkem správného vyhodnocení situace 
a operativnosti. U většiny projektů jsme se i tak 
pohybovali v rámci předem stanoveného budgetu. 
Samozřejmě, že inflace, která na podzim přišla, 
zamíchala kartami, a tak jsme museli s některými 
investory jednat, ale také jsme se víceméně se vše-
mi dohodli na nějakém smysluplném postupu.

MBQ, s.r.o.  
PO TŘECH LETECH 
PREFERUJEME PŘÍMOČARÉ 
JEDNÁNÍ A FÉROVOU CENU
Naposledy jsme se s Filipem Balatkou, spolumajitelem firmy MBQ, 
s.r.o., potkali před třemi roky na jedné stavbě a od té doby se mnohé 
změnilo. Především firma přerostla ze subdodavatelské firmy na 
generálního dodavatele staveb a obrat narostl z tehdejších 170 
milionů na letošní půl miliardy korun. To je velký skok, a tak jsme se 
vydali do Semil, abychom se dozvěděli víc. Přiznejme rovněž, že náš 
zájem se týkal i spolupráce s Knaufem, která také narostla do větších 
a významnějších rozměrů. 

V pozici generálního dodavatele musíte 
nyní sami volit své subdodavatele. 
Máte na základě dřívějších zkušeností 
nějaký klíč, jak je vybírat? 

Máme své stálé subdodavatele, kteří jsou již pro-
věření z dřívějších staveb. Když jim zavoláme, 
obvykle nám pomohou. Ale do svého portfolia 
zařazujeme i nové společnosti a dáváme šanci 
i menším firmám. Klíčem pro správný výběr subdo-
davatele je pro nás přímočarost. Víte, někdo řekne 
cenu a pak přijde s tím, že budeme jednat. To nám 
nesedí. Preferujeme na začátek férovou a ostrou 
cenu. Takové přímé jednání ušetří oběma stranám 
čas a jednání jsou jednodušší. K takovým firmám 
máme blíž. Někdy je samozřejmě nutné podmínky 
učesat. Naopak my svým subdodavatelům nabízí-
me takovou smlouvu, která není nástrojem k poz-
dějšímu vydírání, protože stavba je organismus, 
který může přinést určitá překvapení, ale jde nám 
o to, abychom stavbu pevně drželi v našich otě-
žích, protože generální dodavatel je za vše odpo-
vědný. Hlavním klíčem je tedy přímočaré jednání, 
které preferujeme také s investory. 

Přesto mám na stavbách někdy 
pocit, že koordinace řemesel 
nefunguje tak, jak by měla. 

Tento problém má více rovin. Na straně generál-
ního dodavatele, který stavbu řídí, jsou to přede-
vším zkušenosti, které získáte jedině praxí. Když 
přijde nový člověk a má potřebnou kvalifikaci, tak 
to ještě neznamená, že stavbu uřídí. Druhá rovina 
je časový tlak. Řemesla se na stavbách jen má-
lokdy potkávají. Každý si hlídá to svoje, má svůj 
harmonogram, a když ho splní, běží na další stav-
bu. Vlastně není čas se potkávat a vyříkat si, co 

Takže používáte doporučená 
systémová řešení? 

Určitě. Pomáhá to nejen v kvalitě provedené 
práce, ale suchá výstavba obecně celý proces 
urychluje, a to je mnohdy velmi důležité. Měli jsme 
jednou na stavbě sádrokartonářskou firmu, která 
kromě všech materiálů využívala i různé pomůcky 
a příslušenství. Nutno dodat, že pozorovat je při 
práci, to byl úplný koncert.

Je něco, co byste od firmy Knauf 
ještě rád očekával navíc? 

Osobně mohu říci, že přístup firmy Knauf oceňuje-
me, a to včetně posledního období, kdy je trh ovliv-
něn inflací. Díky technické podpoře jsme všechny 
naše zakázky dosud dokázali vyřešit na výbor-
nou, za což děkuji především Davidovi Majlingovi 
a Standovi Novotnému. Uvedu příklad. Na stavbě 
logistického centra ELNINO byla suchá výstavba 
v hodnotě zhruba sedmi milionů. Nám se podaři-
lo, právě díky technické podpoře Knauf, původně 
navrhovanou materiálovou skladbu změnit na sys-
témy Knauf. Na celé věci působí hodně pozitivně 
reference, které má Knauf výborné.

Jak vidíte další rok? 

Máme dost aktivních zakázek, které se budou do-
končovat v příštím roce. Je asi zřejmé, že k ochla-
zení stavebních prací obecně dojde, ale ta situace 
je ve srovnání s rokem 2008 jiná. Tehdy se zasta-
vila zcela projektová příprava a náběh byl tedy 
dlouhý. Teď je to jiné, protože projektanti neustále 
pracují na nových projektech. Myslím, že řada 
investorů počká na levnější peníze a pak začne 
zase stavět. 

Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář

Foto archiv firmy MBQ

je potřeba. A v tom je ten problém. My jsme si 
to jednou zkusili, dělat stavbu skutečně postupně, 
kdy řemesla navazovala jedno po druhém, ale bo-
hužel pak to časově ani ekonomicky nevycházelo. 
Ale je tu ještě jedna rovina, a tou je klesající kvali-
ta řemeslníků. Ti nejlepší už dávno dělají na sebe, 
zejména na menších stavbách, kde nepociťují ta-
kový tlak a ještě si obvykle i lépe vydělají. Zkušený 
dodavatel – toho poznáte hned – si cenu stanoví 
s ohledem na to, co se na stavbě může stát, a ví, 
že to bude muset řešit. My se snažíme těmto vě-
cem předcházet, a to myslím subdodavatelé kvitují 
velmi kladně. Je to dáno i tím, že řadu stavebních 
činností si realizujeme sami, jako například beto-
ny, omítky, vyzdívky apod. Díky tomu jsme schopni 
celé řadě řemesel jít naproti. 

Jak velký objem prací si 
děláte ve vlastní režii? 

Záleží na konkrétní stavbě. Tak například u rekon-
strukce zmíněného kláštera je to 50 %, u logistic-
kých hal jen 10 % a třeba na stavbě apartmánů 
Na Mísečkách je to až 60 % stavebních prací.

Jste dlouholetým partnerem firmy Knauf. 
Suchou výstavbu ale přenecháváte. 
Co pro vás suchá výstavba 
z dnešního pohledu znamená? 

Ano, na suchou výstavbu máme subdodavatele, 
které nám často doporučí přímo Knauf. Vše vy-
plývá ze zkušeností, takže materiály této značky 
se snažíme využívat na všech stavbách, včetně 
novinek, které během posledních tří let přišly na 
trh. Víme, že kvalita na straně Knauf je, takže si 
můžeme dovolit s ním pracovat, respektive jej do-
poručovat.

Jste dnes v pozici generálního 
dodavatele staveb, což je zcela jiná 
kompetence a odpovědnost, než 
tomu bylo dříve. Jak se vám daří?

Podařilo se nám udržet kurz generálního dodavatele, 
jak jsme si před třemi roky nastínili. Jako subdodava-
tel fungujeme vlastně už jen pouze v rámci našich 
staveb. Čísla hovoří za vše. Ze 170 milionů jsme na 

500 milionech. Ale musím říci, že firma dělá kroky 
postupně. Jsou to sice velké kroky, ale těžíme z toho, 
že máme zkušenosti z velkého stavebnictví a systém 
máme nastavený takovým způsobem, aby firma ná-
růst objemu spolehlivě ustála. Což se nám, myslím, 
podařilo. Vidím v tom i důsledek toho, že jsme se na 
začátku hodně věnovali lidem a jejich zapracování. 
Což se ve fungování firmy odrazilo jednoznačně po-
zitivně. Na druhou stranu jsme firma, která není závis-
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Jak přesně to funguje? Zákazníkovi, který má kou-
penou parcelu a má přibližnou představu o tom, 
co by chtěl stavět, firma NZ Con-Real vypracuje 
projektovou dokumentaci, kterou současně trans-
formuje do virtuální reality. Stavebniny dodají 
potřebný materiál a nakonec SOLAP realizuje 
svými kapacitami část stavebních prací, to zna-
mená kompletní suchou výstavbu Knauf, realizaci 
sádrových omítek nebo i suchých a litých pod-
lah. Ostatní stavební práce provádějí firmy, které 
doporučí ve stavebninách, případně si zákazník 
vybírá sám. Atraktivní je nejen komplexnost slu-
žeb, ale zmíněná virtuální realita, která investo-
rovi zprostředkuje naprosto autentickou předsta-
vu, jak bude dům vypadat. Princip nám vysvětlil 
Ondřej Maršík (NZ Con-Real) a Vratislav Baudler 
(BigMat Stavebniny B+D Litoměřice).

Vlastnímu projektování předchází 
vždy architektonický záměr, který 
musí být v souladu se stavebním 
povolením. Jak toto u vás probíhá? 

Zákazníci mají často svoji architektonickou studii 
nebo představu, jak by měl dům vypadat, případ-
ně nabídneme naše spolupracující architekty. Na 
základě této studie vypracujeme podklady pro 
projednání záměru, které rozešleme na příslušné 
úřady k připomínkování. Jakmile získáme rámcové 
podmínky, které předchází stavebnímu povolení, 
vše zapracujeme do projektu, čímž eliminujeme 
nedostatky, které by se nám později v průběhu 
stavby vracely. Když vše probíhá dobře, celý pro-
ces od zadání projektu až po stavební povolení 
trvá rok. 

Jak vznikla myšlenka virtuálního 
studia a co zákazníkovi umožní?  

Měli jsme klienta, kterému jsme vypracovali studii 
jeho budoucího domu, a on si to nedokázal vů-
bec představit. Naše kolegyně tehdy přišla s my-
šlenkou, abychom projekt dokázali prezentovat 
ve virtuální realitě, kdy investor prochází domem 
a reálně vidí, jak dům bude uspořádán, jak bude 
skutečně vypadat a na základě toho můžeme 
projekt přizpůsobovat. K tomu účelu jsme v rámci 
našeho virtuálního studia vyvinu li vlastní software, 
který představuje přechodový most mezi jednotli-
vými 3D programy, jako jsou například ArchiCad, 
REVIT, SketchUp, který následně transformuje do 
zobrazení ve virtuálních brýlích. Zákazník má k dis-
pozici rozlišení odpovídající herní grafice, což je 
velmi věrohodné. 

VIRTUÁLNÍ REALITA JE 
VÝZNAMNÝ POKROK 
V PROJEKTOVÁNÍ VČETNĚ 
SUCHÉ VÝSTAVBY
Konsorcium několika firem nabízí 
svým zákazníkům ojedinělou 
kombinaci vzájemně navazujících 
služeb, jež provázejí stavitele domů 
od počáteční myšlenky k realizaci. 
Jedná se o projekční kancelář NZ 
Con-Real s. r. o., studio virtuální 
reality VR SOLAP s. r. o., realizační 
firmy SOLAP s. r. o. a dodavatele 
materiálů BigMat Stavebniny B+D 
Litoměřice / Koupelnové studio. 

Jak k tomuto procesu přispívají 
například materiály suché 
výstavby Knauf?    

S materiály Knauf pracujeme již dlouho, což 
je dáno i tím, že Stavebniny B+D mají vždy 
k dispozici celý sortiment materiálů, počínaje 
všemi sádrokartonovými deskami, přes suché 
směsi, sádrové omítky, tmely, stěrky až po suché 
podlahy. To je pro nás i klienty velká výhoda. 
Při projektování v 3D programu máme k dis-
pozici konstrukce a skladby, které používáme, 
a ty můžeme v rámci požadavků klienta různě 
měnit. Například máme určitou skladbu omítky, 
cihly a zateplovacího systému, ve které můžeme 
snadno přidávat nebo ubírat, jak je potřeba. To 
samé realizujeme ve skladbě sádrokartonových 

konstrukcí. Změníme rastr, desku nebo počet de-
sek, měníme povrchy, uspořádání, a tak vlast-
ně měníme vlastnosti konstrukcí jak z pohledu 
funkčnosti, tak samozřejmě i rozpočtu. To vše 
může zákazník vidět reálně ve virtuálních brý-
lích, včetně okamžitých změn. Ve výsledku také 
hned víme, jaká bude výměra, spotřeba profilů, 
desek atd. Vedle skladby konstrukcí umíme zá-
kazníkovi virtuálně zprostředkovat, jak budou 
vypadat povrchy, malba nebo uspořádání kou-
pelny. 

Takže vše, co souvisí se stavbou…   

Jedná se o synergický systém zahrnující projekční 
kancelář, virtuální studio, stavebniny, koupelnové 
studio a SOLAP jako realizátora dílčích specia-
lizovaných prací. Je to na českém trhu naprosto 
unikátní systém. 

Před časem jste vyprávěl, jak 
vaše spolupráce se stavebninami 
pana Baudlera začala realizací 
sádrových omítek na vašem 
privátním domě. Sádrové omítky 
stále doporučujete všem klientům?   

Určitě. Sádrové omítky jsou součástí každého naše-
ho projektu, což má několik důvodů. Stačí, když zá-
kazníkovi prezentujeme rychlost, cenu, která je dnes 
výhodnější, kvalitu a snadnou opravitelnost. Dlouho-
době pracujeme se sádrovou omítkou Knauf MP 75, 
a to díky její kvalitě a také nadstandardní technické 
podpoře, která se nám ze strany Knauf dostává. 
A upřímně, i ta značka se dobře prodává. A když 
lidem vysvětlíme, že stejně tak zpracováváme sádro-
kartony Knauf, tak na to většina lidí reaguje pozitivně. 

Zaměřujete se pouze na 
privátní investory, nebo i na 
developerské projekty?   

Máme stávající portfolio developerských firem, 
pro které projektujeme stavby obvykle na „zelené 
louce“. Ideální je, když nám developer předloží 
zadání a umožní mít volnou ruku. My mu to celé 
vyřešíme konstrukčně, stavebně, legislativně a pře-
dáváme mu stavební povolení. Proces probíhá úpl-
ně stejně jako u privátních investorů. Nedávno 
jsme například dokončili projekt dvanácti rodin-
ných domů v Postřižíně, který jsme naprojektovali 
i dodali veškerý materiál, a dnes už spokojení 
klienti bydlí. Podobné projekty realizujeme nyní 
v Roudnici nad Labem a Liblicích, v Kolovratech 
u Prahy jsme dodělali bytový dům.

Je možné využít virtuální studio také při 
rekonstrukcích?   

Samozřejmě. Například v centru Litoměřic jsme 
realizovali několik rekonstrukcí historických budov. 
Virtuální studio má obrovskou výhodu při projedná-
vání s úřady památkové péče, které jsou velmi citlivé 
na zásahy do dispozic a na skladbu konstrukcí. My 
na začátku navrhneme jednoduchou studii, kterou 
můžeme ve virtuálním studiu jednotlivým úřadům 
včetně památkářů prezentovat, oni si to celé virtuál-
ně projdou a vidí, jak to bude v širších souvislostech 
vypadat. Na tomto základě nám předloží připomín-
ky, které do projektu zapracujeme, což je ohromná 
výhoda. V současné době například takto realizuje-
me rekonstrukci statku pod hradem Hazmburk.

Děkujeme za rozhovor.

Ivan Sklenář
Foto archiv firem SOLAP a BigMat 

Stavebniny B+D Litoměřice
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MARTINA DESIGN 
V NOVÉM SHOWROOMU

Možná byste nevěřili, jak moc má společného nový showroom 
společnosti MARTINA DESIGN, s.r.o. a firma Knauf. Ve studiu najdete 
vždy v plné práci nejen několik mladých architektů, ale také moderní 
a vkusně zařízený interiér s kancelářemi, zázemím a jednacími 
místnostmi, kde dispoziční řešení utvářely sádrokartonové konstrukce. 
A protože majitelka a současně interiérová designérka v jedné osobě 
Martina Pištěláková je perfekcionistka, neponechala nic náhodě.  
Proto jsou všechny konstrukce z modrých „diamantových desek“.  
Když chcete nabízet nejlepší služby, musíte přece stavět na  
„nejlepších“ dodavatelích.     

dodavatelské firmy, stanovíme harmonogram 
a zajistíme kompletní realizaci. Za nejlepší 
situaci, v případě bytu, považujeme moment, 
kdy v bytě nejsou ještě podlahy, zařizovací 
předměty v koupelnách apod. U rodinných domů 
do projektu vstupují i některá techničtější řešení. 
Pro nás je největší stres, když přijde zákazník ve 
chvíli, když mu začínají vylívat podlahu, a chce, 
abychom mu navrhli interiér. Já potřebuji jít do 
hloubky, abychom to všechno udělali co nejlépe. 
A chce to samozřejmě čas. Někdo přijde a myslí 
si, že to bude hotové za měsíc. Ale to nejde, má-li 
to být perfektní. 

V jednom rozhovoru jste uvedla, že 
si člověk koupí standard, který na něj 
bude mít negativní vliv. Jak to poznáte 

Musíte si se zákazníkem dlouho povídat, 
poznat jeho vkus, přání a způsob, jakým chce 
byt nebo dům užívat. Ukazuji mu třeba různé 
obrázky a pozoruji, jak reaguje. Někdy má svou 
představu, ale já na rovinu řeknu, že je nesmyslná, 
že mu nakonec nebude vyhovovat. A on mi musí 
důvěřovat. Snažíme se být samozřejmě racionální. 
Musíme mít také na paměti vyrovnaný vztah výkon 
versus peníze. Dám příklad – je mi upřímně líto, 
když si někdo koupí byt za 15 milionů a chce si tam 
dát koupelnovou baterii za 1500 Kč. Vysvětlím mu, 
že při takové investici by měl byt nějak vypadat. 
Na druhou stranu nenutíme zákazníky do věcí, do 
kterých by nemohli nebo nechtěli jít. 

Studio, ve kterém si povídáme, jste 
postavila a zařídila s pomocí materiálů 
Knauf. Jak jste s tím spokojená? 

našich požadavků. Doplním, že třeba v zadní části, 
kde míváme mítinky a taky je tam moje kancelář, 
máme snížený strop s podhledem. Máme tady 
i takové speciální kastlíky, které tvoří záklop na 
zastínění u oken, což bychom s jiným materiálem 
nikdy nedocílili. Taky tu máme spoustu osvětlení 
a nástěnnou klimatizaci. Sádrokarton je prakticky 
všude. Já jsem s výsledkem spokojená. Přiznám 
se, že na začátku jsem měla ke stavbě trochu 
nedůvěru, ale jakmile technici z Knaufu řekli, jak 
to přesně uděláme a proč, tak jsem důvěru získala. 
K vaší druhé otázce, protože se specializujeme 
na interiér, tak té stavařiny moc neděláme. Když 
je v projektu suchá výstavba, hlídáme hlavně 
všechny návaznosti včetně akustiky, pokud je 
důležitá, a radíme se vždy se stavbou. Sádrokarton 
samozřejmě používáme hlavně v koupelnách 
a podhledech, což je asi typické a běžné. Někdy 
jsou potřeba různé předstěny, které jsou pak 
součástí námi navrhovaného prostoru.

Děkujeme za rozhovor.

interiér navrhnout, ale projít s ním i celou realizaci. 
Jedině tak dosáhneme nejlepšího výsledku, 
který jsme na úplném začátku zamýšleli. Souvisí 
s tím i skutečnost, že jsme za poslední rok 
v projektování udělali velký skok dopředu. Často 
k nám přicházejí lidé, kteří si staví dům a jsou 
ve fázi stavebního povolení. Což je podle mého 

názoru pro nás ta úplně nejvhodnější doba, 
protože můžeme zasáhnout do mnoha věcí, třeba 
do výběru oken a jejich velikosti, do dispozičního 
řešení příček apod. Domy se často precizně 
navrhují zvnějšku, ale zapomíná se na interiér. 
Proto nastávají situace, kdy zákazníkovi něco po 
čase přestane vyhovovat. Stává se, že zákazník si 

neumí představit, jak bude interiér vypadat a jak 
ho bude prakticky užívat. My jsme schopni předat 
projektantům podklady k určitým změnám, které 
vyplývají z návrhu interiéru jako celku včetně jeho 
uspořádání. Jedna věc je půdorys a druhá jsou 3D 
pohledy. K tomu, aby vše sedělo, už potřebujete 
pracovat s konkrétními produkty, abyste viděli 
všechny souvislosti. Své klienty provázíme i tržně, 
abychom ufinancovali všechno tak, jak jsme 
navrhli. Dohlížíme a kontrolujeme realizaci a mám 
radost, že se nám to daří. To je taková moje role. 
Všechno vzájemně propojit. Těším se z toho, že 
se nám daří také u developerských projektů, které 
nám dokonce jdou na ruku, ačkoliv to dříve nešlo.

Ve vašem portfoliu mne zaujaly dvě 
naprosto rozdílné situace, kdy navrhujete 
nový byt, ale také předěláváte 
stávající. Byty jsou vaší doménou?

Dříve jsme dělali hodně bytů, ale nyní máme 
spíše zakázky spojené s novými domy. Pro vaši 
představu, ročně navrhujeme interiéry pro dvacet 
až třicet rodinných domů. Navrhnout hotový byt 
je pro nás nyní mnohem jednodušší než rodinný 
dům, kde pracujeme s celým prostorem a stavíme 
vše od úplného začátku, což není z uživatelského 
hlediska pro zákazníka jednoduché řešit jen po 
své ose a projektanti či stavba ho tím pode mě 
dostatečně neprovedou. 
I u developerských projektů, když je byt už 
předaný, se snažíme některé věci upravit. Třeba 
pozici světel, zásuvek, menší stavební úpravy apod. 
V návaznosti na to pak připravujeme budoucí 
interiérové zařízení, které máme v projektu. My 
sice projekt nejprve navrhneme, ale také poptáme 

Jak jste se ocitla právě tady 
v pražských Holešovicích?

Já tady přímo v tomto bytovém domě už dvanáct 
let bydlím a kdysi jsem na druhé straně domu 
otevírala malé studio o ploše 42 m2, ve kterém jsme 
mohli pracovat akorát tak max. ve čtyřech. Možná 
paradoxně s příchodem covidu nám extrémně 
narostly zakázky a já si uvědomila, že nejsme 
nafukovací a musíme hledat větší zázemí pro více lidí. 
Když jsem zjistila, že se uvolňuje tenhle rohový prostor 
s rozlohou 130 m2, dlouho jsem neváhala. Zvítězila 
i skutečnost, že čtvrť mám ráda a nemusím každý den 
dlouho cestovat někam přes Prahu do kanceláře. 

Kolik vás tu pracuje a co můžete nově 
příchozímu zákazníkovi nabídnout? 

Celkem je nás ve firmě osm, z toho 2 jsou 
studentky, které nám pomáhají, a máme také 
externisty. Po úvodních 2 letech praxe jsem 
pochopila, že zákazníkovi musíme umět nejen 

Zajímá mne, zda tyto materiály 
využíváte také ve vašich projektech? 

Jsem Knaufu velmi vděčná, protože jsem viděla, jak 
tomu všichni rozumí a vědí, co dělají. Neměla jsem 
takové znalosti, abych posoudila, jak se třeba ty 
příčky budou chovat. Vidíte, že tu máme obrovská 
okna od podlahy až ke stropu z každé strany, 
což jsou velcí nepřátelé akustiky. Určitě by bylo 
technicky nejlepší, kdyby tu nebyla, ale to bychom 
měli uzavřené kóje, ve kterých bychom se „dusili“. 
Nechala jsem si poradit a věřila jsem, že desky 
Diamant, ze kterých všechny ty příčky jsou, budou 
v tomto ohledu nejlepším řešením. Současně jsme 
chtěli, aby to tu vypadalo dobře a zákazníci se 
cítili dobře. Doplním ještě, že diamantové desky 
jsme využili i na toaletách, abychom nemuseli řešit 
nosnost u zařizovacích předmětů. Takže to shrnu, 
sádrokartonové konstrukce nám umožnily vytvořit 
dispoziční uspořádání ve volném prostoru podle 
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SÁDROKARTON SOUČÁSTÍ 
KOVOVÉHO PODHLEDU
Během cestování ze stavby na stavbu člověk kolikrát žasne, co zajímavého se u nás 
v Čechách vlastně vyrábí. Firmu Fural, která má výrobní halu v Prachaticích, by 
nezasvěcený pravděpodobně nehledal. A přitom sem každý měsíc přijíždí a odjíždí 
několik kamionů, aby přivezly z Počerad červené protipožární desky Knauf RED 
Piano, a naopak odvezly nové kovové podhledy do zahraničí, převážně na stavby 
v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Ptáte se zřejmě, co má společného Knauf 
s kovovými podhledy. Jak tohle jde dohromady? Nezbývá než zajet do Prachatic za 
Viktorem Kutscherem, zodpovědným za prodej v Česku a na Slovensku, a Vlastimilem 
Pilařem, vedoucím výroby v Prachaticích.

Ohlédnutí do historie
Firma Fural vznikla po druhé světové válce a od 
začátku se zabývala zpracováním kovů, respek-
tive plechů. Výroba se zaměřila především na 
opláštění budov. V šedesátých a sedmdesátých 
letech znal skoro každý vlnité plechy Fural. Od 
plechů byl jen krůček ke kovovým podhledům. 
V roce 2000 firmu Fural koupila německá firma 
pana Demmelhubera, která se věnovala vnitřní 
výstavbě, jako byly hotely, nejrůznější obchody, 
zdravotnická zařízení apod. Rodinná firma viděla 
ve spojení zajímavou perspektivu, protože kovové 
podhledy nacházely v realizovaných projektech 
uplatnění. Zejména v akustické a protipožární 

variantě. Nejvíce se v té době prosazovaly na 
rakouském trhu. Na základě těchto zkušeností ve-
dení společnosti rozhodlo o akvizici německé fir-
my Dipling a ještě později o koupi švýcarské firmy 
Metalit. Dnes všechny firmy vlastní jedna rodina, 
ale značky zůstaly zachovány. No a do hry se 
dostává také závod v Prachaticích. V roce 2007 
se v Prachaticích postavila nová hala. Zajímavé je, 
že každá firma se specializuje na jeden stěžejní 
produkt. Zatímco firma Dipling se věnuje výrobě 
stropních podhledů z tahokovu s povrchovou úpra-
vou Parzifal, Metalit se zase specializuje mimo jiné 
na výrobu jednodílných hliníkových baffelů. Fural 
se naopak zaměřuje na produkci kovových po-
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žárně odolných podhledů, respektive akustických 
kazetových podhledů. Stropní kazety z plechu se 
nejprve vyrobí v Rakousku a pak přicházejí do Pra-
chatic, kde proběhne finální montáž včetně sádro-
kartonových desek Knauf. 

Protipožární podhledy FURAL 
Kovový podhled Fural tvoří kazety dodávané s ho-
tovou povrchovou úpravou a s perforací. Jejich 
největší výhodou je snadná a bezprašná montáž, 
dlouhá životnost, možnost snadné údržby a čiš-

tění. Kovové podhledy mohou splňovat požární 
odolnost EI 30 a EI 90, resp. F30 a F90. V závodě 
v Prachaticích se zpracovávají protipožární desky 
Knauf RED Piano tloušťky 9,5, 12,5, 18 a 20 mm, 
což znamená, že se řežou a frézují i lepí na po-
třebné rozměry a tvary. Sádrokartonových desek 
tl. 9,5 mm se v Prachaticích rozřeže cca 12500 m2 
za měsíc, což odpovídá cca 5 kamionům. Na 
„sádrovně“ je hlavním produktem (zabírajícím až 
90 % výrobní kapacity sádrovny) výroba tzv. Form-
teile F10, což je speciální prefabrikovaný díl, který 

slouží pro napojení kazety na stěnu. Ale hlavním 
úkolem je zaručit předepsanou požární odolnost 
podhledu jako celku. Formteil je lepený díl a vyrá-
bí se z desky RED Piano silné 12,5 mm, přičemž 
jedna deska vystačí na jeden Formteil, který může 
mít různý tvar. Formteile jsou dlouhé 2,5 metru. 
Měsíčně se v Prachaticích vyprodukuje až 2000 
kusů tohoto specifického sádrového komponentu.

Požár, akustika a osvětlení 
Při výrobě podhledových kazet se na konstrukci 
připevňují otvírací prvky a zámečky, které jednak 
přispívají k snadné montáži, ale hlavně umožní 
výklopnou funkci. Kovový podhled tak nemusí 
mít revizní dvířka, ale jednotlivé kazety je možné 
v případě potřeby sklopit, a protože jsou uchyceny 
na kolejničkách, tak i shrnout k sobě (princip 
harmoniky). Tím je umožněn snadný přístup do 
prostoru nad podhledem (pro servis instalací 
například). Aby byla dosažena požární odolnost 
celé kazety, je nutné ji zaklopit protipožární deskou 
Knauf RED Piano včetně bočních stran (proto se po 
stranách vkládají proužky sádrokartonu tl. 18 mm). 
Takže shrnuto: kovová část podhledu – kazety – 
vytváří výsledný design podhledu a sádrokarton 
zabezpečuje jeho požární odolnost. 

Nyní musí logicky padnout také otázka, jak je to 
s osvětlením. Možností je více. Firma Fural naváza-
la spolupráci s vybranými výrobci světel, převážně 
LED technologií, kteří k tomuto účelu vyvinuli růz-

né svítící prvky vkládané přímo do kazet (limitem 
byla výška 52 mm, aby se vešly pod záklopovou 
desku). Tyto se pak rovněž montují v Prachaticích 
rovnou do kazety. Zákazník tak získá kompletní 
systém, který stačí jen zapojit, aniž by byla nutná 
přítomnost elektrikáře. Světla mohou mít ale různé 
tvary a seskupení. Vyžaduje-li to konkrétní situace, 
musí se osvětlení kompletovat také s protipožárním 
kastlíkem, který se v Prachaticích vyrábí rovněž 
z červených desek RED Piano různé tloušťky (12,5 
nebo třeba 18 mm). 

napojená přímo na zdivo – vždy je přítomen 
některý z kotvicích prvků. Akustické parametry 
se řeší vhodnou volbou perforace (od 0,7 do 14 
mm průměru). Na výběr je samozřejmě různé 
barevné provedení, které se řídí vzorníkem RAL. 
Součástí podhledů může být i stropní chlazení. 
V tomto ohledu je nejdál Rakousko, kde až 95 % 
nových budov je vybaveno stropním chlazením. 
Zajímavé zahraniční reference jsou určitě inspirací 
i pro české projektanty, a tak se může spolupráce 
s firmou Knauf ještě více rozrůstat.

Ivan Sklenář
Foto autor a archiv firmy Fural

Příprava pro projektanty 
Požární podhledy Fural nacházejí uplatnění 
v mnoha situacích, hlavně však v únikových cestách, 
jako jsou chodby, prostory u výtahů apod. Již 
řadu let se prosazují ve zdravotnických zařízeních 
v Německu, Rakousku i Švýcarsku. Projektanti mají 
k dispozici technickou podporu, která na základě 
zadání vytvoří konkrétní nabídku celého podhledu 
včetně detailů napojení a rozmístění osvětlení. 
U těchto podhledů není potřeba řešit dilatační 
spáry, protože konstrukce podhledu není nikdy 
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DRYSTAR - KONSTRUKCE DO
VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ

Knauf DRYSTAR je spolehlivým řešením pro vlhké a mokré prostředí
téměř pro všechny typy staveb. Odzkoušená deska Knauf Drystar-Board
s inovativní kombinací high-tech tkaniny a speciálního sádrového jádra
odpuzuje vodu a je odolná proti plísním.

www.knauf.cz
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