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OBSAHVážení a milí čtenáři,

právě držíte v ruce další vydání našeho magazínu Knaufstyl. Stalo se již tradicí, že představujeme něčím zajímavé stavby a technická 
řešení, u kterých se úspěšně uplatnily naše materiály. Ani toto podzimní číslo není v tomto ohledu žádnou výjimkou.
 
Naším hlavním tématem zůstává akustika, a jak říká jeden z našich kolegů: sádrokarton má několik životů a jedním z nich je i ten 
akustický. Proto vám chceme nabídnout nejen jednoduchá standardní řešení, ale i další zajímavé možnosti, jak zkvalitnit život a práci 
uvnitř budov. 

Systém suché stavby je ve stavebnictví stále oblíbenější. Svědčí o tom, mimo jiné, například nárůst počtu realizovaných „dřevostaveb“, 
ať už na bázi dřevěné nebo ocelové konstrukce. Zejména rychlost stavby, její efektivita a k tomu větší užitná plocha při výstavbě 
s absencí mokrých procesů a „zrání“, to jsou hlavní důvody, které rozhodují o jejím využití. 

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich nasazení a podporu. Pracovat ve stavebnictví je 
náročné, to si velmi dobře uvědomujeme. Ale na rozdíl od jiných oborů, je za námi vidět nový dům, škola, nemocnice, nebo jen nový 
podhled, a to přece stojí za to!

Nedávno jsem vám přál příjemné léto, ale čas neuvěřitelně rychle letí, a máme tu podzim. Proto bych vám tentokrát rád popřál po-
hodový zbytek roku, bohatého Ježíška a úspěšný start do roku následujícího. 

TIP na závěr: Pokud plánujete stavět dřevostavbu, zkuste nás oslovit s poptávkou na naše řešení s novou deskou DIAMANT X.

Václav Sobotka
vedoucí prodeje

pro Českou republiku

POŽÁRNÍ KATALOG 
KNAUF
DODATEK Č.1

❯ Aktuální verze katalogu je 
 k dispozici na www.knauf.cz

Obklad dřevěných nosníků proti požáru deskami RED Piano:
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NOVÝ AKUSTICKÝ 
KATALOG KNAUF JEŠTĚ 
VÍCE ZESÍLIL TICHO

Hodnotová část vzduchových neprůzvučností je 
rozšířena o dosud nepublikované konstrukce či 
provedení, jako jsou napojení příček na fasády, 
vzduchové neprůzvučnosti šachtových stěn či vliv 
elektrokrabic na neprůzvučnost příček. Rozšířila 
se i paleta příček a předsazených stěn o některé 
akusticky hodnotnější konstrukce. Pro předpověď 
skutečných hodnot vzduchových neprůzvučností 
se potom mimořádně hodí přehled vážených nor-
movaných rozdílů hladin pro boční přenosy pro 
jednotlivé typy detailů. Jednoduše řečeno přenosy 
hluku navazujícími konstrukcemi. 

V části prostorové akustiky kromě jiného nalezne-
te příklady návrhů pohltivých konstrukcí Knauf pro 
různé druhy interiérů tak, aby byly jejich přednosti 

Nový Akustický katalog Knauf prohlubuje a upřesňuje úspěšnou publikaci 
Knauf Zesilte ticho. Naleznete zde pouze minimální nutnou teorii, ale 
především opravdu velké množství prakticky orientovaných nástrojů či hodnot 
pro kvalitní návrh akustického standardu v budovách. Katalog je členěn na 
dvě funkční části – akustiku stavebních konstrukcí a prostorovou akustiku.

Akustika stavebních konstrukcí a prostorová akustika se systémy Knauf

AKUSTICKÝ KATALOG KNAUF

Knauf-AkustikaTICHO_obalka_vnejsi_A4.indd   1 05.06.19   18:08

❯ CO JE TŘEBA SI PŘED  
VÝPOČTEM UJASNIT?

 Druh místnosti (školní třída, kancelář, prodejna atd...), 
její tvar, rozměry (délku, šířku, výšku a její objem), 
druh konstrukce stěn a stropu a použité materiály 
na podlaze. Je třeba vyplnit, kolik osob bude běžně 
místnost užívat a program sám nejen spočítá dobu 
dozvuku T (s), ale i snížení hladiny hluku. To podle 
toho, jaký výstup si zvolíte. Hned se tedy dozvíte, 
zda je navržený materiál vhodný, či nikoliv. Výpočet 
je orientační a slouží především jako pomůcka pro 
navržení doby dozvuku.

co nejlépe využity. Hodnoty pohltivostí pro jednot-
livé materiály jsou samozřejmostí.

Plánovací pomůcka pro orientaci 
v prostorové akustice 

Přestože jde o tištěnou publikaci, její další, poměr-
ně unikátní část, najdete na webu www.knauf.cz/
vypocet-akustiky - zcela nový Kalkulátor prostorové 
akustiky. Ten poměrně jednoduchým způsobem 
umožňuje komukoli, kdykoli a velmi rychle vytvořit 
předběžný návrh opatření pro snížení hladiny hluku 
nebo dozvuku (podle toho, co si vyberete). Při změ-
ně materiálu okamžitě vidíte jeho vliv na akustickou 
pohodu místnosti, což umožňuje ověřit velký počet 
variant v krátkém čase.

AKUSTIKA STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ
 ❯ Příčky s redukovanou tloušťkou v místě 

jejich napojení na fasády.
 ❯ Vážená laboratorní vzduchová neprů-

zvučnost šachtových stěn.
 ❯ Vliv zabudování elektrokrabic na 

neprůzvučnost příček.
 ❯ Příklady výrazného zvýšení akus-

tických schopností sádrokartonové 
konstrukce příčky v závislosti na volbě 
typu akustických sádrokartonových 
desek Knauf, jejich vzájemnou kom-
binací nebo počtem vrstev opláštění 
v konstrukci.

 ❯ Zvýšení vzduchové neprůzvučnosti 
stávající stěny použitím předsazené 
sádrokartonové stěny Knauf, včetně 
podrobných tabulek s porovnáním 
účinnosti jejich konstrukcí na různých 
typech podkladního materiálu původní 
stěny.

 ❯ Zlepšení akustických vlastností žele-
zobetonových a keramických stropů 
a lehkých dřevěných trámových stropů.

 ❯ Požadavky vzduchové neprůzvučnosti 
na opláštění podkroví v závislosti na 
úrovni venkovního hluku.

 ❯ Speciální kategorie z hlediska akustiky 
tzv. „kinové stěny“ s vysokou neprů-
zvučností. Základní konstrukcí je typ 
Knauf W 145 Diva. Tyto stěny nachází 
uplatnění všude, kde je mimořádně vy-
soký požadavek na akustické oddělení 
dvou prostorů.

ZESILTE TICHO! 

CO BYSTE V AKUSTICKÉM KATALOGU 
KNAUF NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT:

PROSTOROVÁ AKUSTIKA 
 ❯ Řešení rozměrů, tvaru a polohy pohlti-

vých a odrazivých ploch v prostoru.
 ❯ Akustika místností s daty firmy Knauf 

pro projektování, včetně celé řady 
praktických příkladů výpočtů prostoro-
vé akustiky pro konkrétní typy prostor 
a místností.

 ❯ Akusticky pohltivé sádrokartonové 
desky Cleaneo a jejich indexy zvukové 
pohltivosti – velmi podrobný popis 
indexů zvukové pohltivosti, včetně 
náhledu děrování v poměru 1:1 všech 
základních typů děrování desek Knauf 
Cleaneo.

Ač to přes desky Akustického katalogu není zcela 
vidět, v jeho útrobách se skrývají rozsáhlé a vlastně 
nikdy nekončící výsledky výzkumu a vývoje firmy 
Knauf v oblasti lehkých konstrukcí. Bez zkušeností 
ze základního, a pro nás běžné smrtelníky tedy 
často nepochopitelného výzkumu, by tento kata-
log nikdy nemohl vzniknout. Jako příklad uveďme 
třeba měření rezonančních kmitočtů jednotlivých 
typů desek. Nicméně právě tento výzkum nám 
umožňuje předběžně navrhovat s velkou přesností 
i konkrétní stavební detaily i situace. 

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí produktmanagementu

Knauf Praha, spol. s r.o.

II. Akustika stavebních konstrukcí - neprůzvučnos
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Zvuková pohltivost
reálný náhled 1:1 desky Knauf CLEANEO

III. Prostorová akustika
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III. Prostorová akustika

Další upřesňující údaje viz TL D12

II. Akustika stavebních konstrukcí - neprůzvučnost
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Zejména při dimenzování kanceláří pro více 
osob a velkoprostorových kanceláří není často 
dostačující zohlednit pouze základní tlumení 
prostoru. Již během fáze plánování by se mělo 
dbát na to, aby rozdílné funkční skupiny nebyly 
umisťovány na jednu společnou plochu. Pokud 
není možné se tomuto vyhnout, měla by být 
přijata účinná protihluková opatření pro zajiš-
tění soustředěných a výkonných pracovníků. 
V týmových kancelářích je třeba zajistit, aby 
byla hladina hluku udržována co nejnižší. To 
začíná již u pořizování nutného kancelářského 
vybavení, jako např. tiskáren nebo ventilátorů 
pro počítače, ale i u navrhování technologic-
kého zařízení budov, jako např. klimatizace 
a větrání. Dobrá prostorová akustika zajišťuje 
navíc snižování veškerého hluku v místnosti a 
redukuje tak hlasitost řeči pracovníků. 

Velkoprostorová kancelář
Geometrie místnosti
▪ délka 15 m
▪ šířka 5,5 m
▪ výška 3 m
▪ objem 247,5 m³

Použité materiály
▪ obvodová zeď omítané zdivo s pásem oken
▪ zeď na straně chodby lehká konstrukce
▪ příčky lehká konstrukce
▪ podlahová krytina vpichovaná textilie
▪ strop železobetonový strop

II. Akustika stavebních konstrukcí - neprůzvučnost
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III. Prostorová akustika

Příklad výpočtu sk. B - Velkoprostorová kancelář

II. Akustika stavebních konstrukcí - neprůzvučnost
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PŘÍKLADY VÝPOČTŮ  
PROSTOROVÉ AKUSTIKY

MIN dB MAX
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KNAUF DIAMANT X 
DESKA S PAPÍRY NA 
TUHOST

Vodorovná rámová tuhost Rd pro rám šířky 1,25 m 
s oboustranným jednovrstvým opláštěním deskou 
DIAMANT X tl. 12,5 mm je 17,48 kN. Jedná se 
o hodnotu platnou při montáži desek na stavbě, 
tj. se zohledněním vnějšího prostředí. DIAMANT X 
tak dosahuje srovnatelné tuhosti se sádrovláknitý-
mi deskami a vysoko převyšuje podobně zaměře-
né sádrokartonové desky. Desku lze samozřejmě 
na spodní konstrukci sponkovat nebo šroubovat 
a pro výpočet tuhosti rámů ji na trh doprovázejí 
návrhové tabulky dle ČSN EN 1995-1-1, podle 
kterých lze poměrně snadno a tedy i rychle určit 
tuhost dané konfigurace. Pro skutečné odborníky 
a trochu pamětníky zde jenom podotknu, že sou-
časná teorie ztužení rámových systémů již nepočí-
tá s příhradovým působením desek na rámu, ale 
je postavena na bázi smykového toku po obvodu 
konstrukce. Z těchto důvodů jsou vlastnosti z po-

Novinka v sortimentu Knauf, sádrokartonová deska Knauf DIAMANT X, 
má základ v multifunkční desce Knauf DIAMANT, ovšem její tuhost je 
plně srovnatelná se sádrovláknitými deskami. Impregnovaná, s nejlepšími 
hodnotami zvukové a požární ochrany, nabízí robustní povrch 
a maximální stabilitu. Jde o první sádrokartonovou desku s Evropským 
technickým schválením (ETA) pro zajištění rámové tuhosti konstrukcí. 
Znamená to, že je schopna zajistit zavětrování rámových dřevěných nebo 
kovových konstrukcí v rámci celého evropského prostoru.

PARTNER PRO DŘEVOSTAVBY – KOMBINACE 
TUHOSTI SÁDROVLÁKNA A SNADNOSTI 
ZPRACOVÁNÍ SÁDROKARTONU

DIAMANT X - HODNOTY RÁMOVÉ TUHOSTI JSOU 
SHODNÉ S TUHOSTMI SÁDROVLÁKNITÉ DESKY 

hledu tuhosti závislé na délce rámu a nikoli na jeho 
výšce.

Samotné tabulky potom posuzují konstrukci na 
mezní stavy únosnosti, tj. v tomto případě smyko-
vého namáhání/otlačení upevňovacích prostřed-
ků, boulení DIAMANTu X a smykové pevnosti 
samotných desek. Nutno předeslat, že pro běžné 
konstrukce je určující únosnost (otlačení) upevňo-
vacích prostředků. Bonusem, v sádrokartonových 
deskách jinak nedostupným, jsou podklady pro 
oboustranné a dvouvrstvé opláštění, což zvyšuje 
rozsah dostupných únosností.

Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí produktmanagementu

Knauf Praha, spol. s r.o.

Dílčí průkaz upevňovacích prostředků DIAMANT X užitná třída 1+2

Typ desky

Opláštění
Rozteč upevňovacích prostředků v mm

působící oboustranně

50 75 100 150

Druh upevňovacích prostředků 
Fv,Rd v kN na každých 1,25 m šíře stěnového dílce  

Jednotkový faktor štíhlosti c je zanedbán, bez příčného spoje

DIAMANT X 12,5 mm šroub DIAMANT XTN 3,9 _ 10,11 7,58 5,06

sponka Ø 1,53 17,48 11,65 _ _

sponka Ø 1,8 20,56 13,71 _ _

O výjimečných vlastnostech nejlépe vypovídají hodnoty rámové tuhosti, které jsou shodné s tuhostmi sádrovláknité 
desky (viz tabulka). Uživatelsky řečeno, dřevěná rámová stěna 1,25 × 3,0 m s oboustranným opláštěním desek tl. 12,5 
mm přenese vodorovnou sílu 17,48 kN/1,748 T (kritérium upevňovacích prostředků). Srovnáme-li například pevnost 
DIAMANTu X ve smyku s běžným sádrokartonem, je jeho tuhost 3× vyšší.

»»
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Deska DIAMANT X vychází z desky Knauf DIA-
MANT a ponechává si i její výhodné užitné před-
nosti – zvýšené akustické vlastnosti, vysokou únos-
nost pro zatížení hmoždinkami, požární odolnost 
a především snadnost zpracování a kvalitu povr-
chu, typické pro běžný sádrokarton. Nová deska 
s označením DIAMANT X má výrazně vyšší static-
ké hodnoty a umožňuje pro výpočet tuhosti využít 
i druhý plášť. Jádro i povrch desky jsou extrémně 
pevné a díky vysoké tuhosti lze realizovat štíhlé 
konstrukce se zvýšenou únosností pro hmoždinky, 
lepší požární ochranou a zvukovou izolací pro po-
užití u nosných a nenosných výztužných obkladů 
v interiéru i exteriéru. 

Deska s hladkým povrchem je impregnovaná, 
ohebná s V-frézováním a nehořlavá (EI30–EI90). 
Vedle vynikající statiky nabízí DIAMANT X vyso-
kou zvukovou izolaci a ochranu proti hluku (více 
než 70 dB). Jako impregnovaná deska absorbuje 
redukovanou vodu a může být použita pro vnější 
obložení, například pod kompozitním vnějším te-
pelně izolačním systémem.

Lze objednat individuální 
délky desek podle přání 

Díky standardní délce desky 2750 mm nejsou 
nutné žádné horizontální spáry, které by snižovaly 

DÍKY OSVĚDČENÉ STATICE ROZŠIŘUJE 
NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF 
DIAMANT X MOŽNOSTI SUCHÉ VÝSTAVBY

tuhost konstrukce. Rozměr tak umožňuje i podstat-
ně větší výšku prostoru a jednoduché tmelení bez 
lepení spár. Deska DIAMANT X je k dispozici v zá-
kladní délce 2750 mm, šířce 1250 mm a tloušťce 
12,5 mm a 15 mm. Při odběru nad 200 ks je mož-
né vyrobit a dodat desky Knauf DIAMANT X v dél-
kách na přání zákazníka (až do délky 3000 mm).

DIAMANT X je ideální deskou 
pro moderní dřevostavbu

Přináší do suché výstavby nové možnosti. Pro své 
vynikající vlastnosti najde uplatnění jako ztužující 
deska pro nosné stěny především v oblasti dřevo-
staveb s vyššími požadavky na zvukovou izolaci, 
požární odolnost a robustnost, ale může být i velmi 
dobrým řešením pro konstrukce stěn a příček obyt-
ných a kancelářských prostor hlavně pro zpevnění 
a vylepšení akustiky.

JAK SE PRACUJE 
S DESKOU 
DIAMANT X?
Odpovídá majitel firmy Vladimír Mrštný – SU-
CHÁ VÝSTAVBA, DŘEVOSTAVBY. V oboru firma 
pracuje již 15 let a jako první u nás vyzkoušela 
desky Knauf DIAMANT X při montáži dřevo-
staveb.

Kde konkrétně desku DIAMANT X používáte?

Hlavně v difuzně uzavřených konstrukcích 
v obvodovém plášti a na nosných stěnách.

Jak se vám deska zpracovává a jaké rozmě-
ry používáte?

V tomto ohledu je pro nás příjemné, že velmi jed-
noduše se dá řezat sádrokartonářským nožem 
a ručním nářadím, například pilkou. Nejčastěji 
používáme rozměry 1250 × 2750 × 12,5 mm 
anebo 1250 × 3000 × 12,5 mm. Jsou to vlast-
ně standardně používané rozměry v konstruk-
cích dřevostaveb.

Co je tedy pro vás jako stavitele nejdůležitější 
a na co zejména kladete důraz? 

Deska se nám zalíbila díky statickým výsled-
kům v tloušťce 12,5 mm, kterou preferujeme. 
Podle mého názoru tohle jiná deska v této 
konkrétní tloušťce neumí. Alternativní deska by 
musela být silnější a tím také těžší, což by se 
promítlo do náročnosti práce a v důsledku pak 
do rychlosti stavby. Máme konečně k dispozici 
desku do certifikované skladby konstrukce, což 
představuje Knauf izolaci, parotěsnou zábra-
nu, konstrukční desku DIAMANT X a všechno 
k sobě pasuje. Nemám rád, když se materi-
ály různých výrobců kombinují, přináší to jen 
problémy. Tahle konstrukce má skvělé požární 
i akustické parametry a vyhovuje i v dalších 
technických vlastnostech. Chci dodávat svým 
zákazníkům jen spolehlivý systém a tím, že se 
nám zrychlila i montáž, což má vliv na celou 
ekonomiku stavby, zákazník bude ještě spoko-
jenější.

Řešíte s deskou DIAMANT X často akustiku?

Já bych to řekl takhle: řeším s ní všechno. Akus-
tiku, požární odolnost, tuhost, stabilitu, to je pro 
nás jako stavitele důležité.   
  

 Foto: Ivan Sklenář, Vladimír Mrštný

> Realizace dřevostaveb s použitím desek Knauf DIAMANT X od firmy Vladimír Mrštný – SUCHÁ VÝSTAVBA, 
DŘEVOSTAVBY z Rychnova nad Kněžnou. Firma se specializuje na výstavbu dřevostaveb na klíč z kvalitních materiálů, 
problémem nejsou ani individuální přání a požadavky zákazníka. 
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Součástí Sazka arény, která byla otevřena při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji 
2004 a v roce 2008 přejmenována na O2 arénu, byly i prostory tzv. malé arény, která 
tehdy nebyla z časových důvodů dokončena. Do své nové podoby multifunkčního 
kongresového centra se začala měnit od podzimu roku 2017, kdy začala její přestavba. 
Nový komplex O2 Universum má rozlohu téměř 50 000 m², 21 sálů různých velikostí ve 
čtyřech podlažích a kapacitu 10 000 návštěvníků. Mělo by zejména sloužit pro pořádání 
velkých mezinárodních kongresů a firemních akcí. Největší sál s kapacitou 4 500 lidí bude 
využíván i pro pořádání koncertů a sportovních utkání.

MULTIFUNKČNÍ 
A KONGRESOVÉ 
CENTRUM O2 UNIVERSUM

NÁROČNÝ ÚKOL PRO 
SUCHOU VÝSTAVBU KNAUF
O novém multifunkčním kongresovém 
centru O2 Universum lze na internetu 
najít mnoho článků včetně interaktivního 
videa, které vás provází budovou, jakoby 
byla skutečná. Musím uznat, že shoda 
vizualizace s realitou je dokonalá a inte-
riéry vypadají přesně tak jako ve virtuální 
prohlídce. Takže toto se na první pohled 
povedlo. V představení stavby jsou všude 
zmínky o kapacitách sálů, plošných vý-
měrách, termínu otevření, o generálním 
dodavateli a kolik to vše stálo peněz...
 
Už méně se píše o tom, co je uvnitř zají-
mavého a jiného než v jiných budovách 
s podobným způsobem využití. Co je 
naprosto unikátní z hlediska technického 
řešení a jak bylo vlastně dosaženo poža-
dovaných parametrů. A přitom je o čem 
psát. Podstatné parametry interiérů byly 
svěřeny suché výstavbě, a to jak z hledis-
ka požárního, tak akustického a kupodi-
vu i statického. U akustických konstrukcí, 
které jsou zde velice komplikované a spe-
cifické se na webu dočtete maximálně to, 
že se akustikou zaobírala firma Aveton, 

a nic víc. Suchou stavbu prováděla firma Ekomont 
s.r.o. a na speciální konstrukce dohlížel osobně vý-
robní ředitel, protože pro tuto stavbu byla použita 
speciální řešení, která vyžadovala při provádění 
opravdu zkušenou ruku i hlavu a spoustu zkušenos-
tí. A protože jde v oblasti suché výstavby opravdu 
o unikum, je jim věnován právě tento článek.

Hned ze začátku čekal na dodavatele suché vý-
stavby náročný úkol, a to oddělit stávající a fun-
gující „velkou” O2 arénu od rekonstruované části 
tak, aby dělicí konstrukce měla co nejvyšší vzdu-
chovou neprůzvučnost. A navíc, aby to nebylo tak 
jednoduché – měla být do oblouku, aby sledovala 
kulatý půdorys arény. Pod výrazem „co nejvyšší“ si 
představte laboratorní hodnotu Rw 79 dB!

Požadované parametry splňovala pouze jedna 
známá a odzkoušená konstrukce – a to typ příčky 
„Diva“ – speciální konstrukce se dvěma rastry spo-
jenými pružnými spojkami, se třemi záklopy desek 
Knauf RED 15+15+18 mm z každé strany. Tyto 
dělicí akustické příčky se používají téměř výhrad-
ně při výstavbě kinových komplexů k akustickému 
oddělení jednotlivých kinosálů.

»»

Stavby v ČR
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> Detaily pohyblivých částí, kde se do konstrukce přenáší 
pohyb prosklené střechy ve vodorovném a zároveň 
i svislém směru. Dnes jsou skryty v „límci“ opláštění pod 
stropem.

Fyzika je prostě neúprosná 
a nedá se obelstít

Jak je dnes v multifunkčních centrech běžné, byl 
kladen mimořádný důraz na akustické oddělení 
jednotlivých sálů tak, aby bylo možné jednotlivé 
sály v budově používat pokud možno současně 
a každý k jiným účelům. A protože sálů v nové 
budově je čtrnáct, s dodatečnou možností rozdělit 
je akustickými mobilními příčkami dokonce až na 
24 sálů, s celkovou kapacitou skoro 10 000 osob, 
nebyl to pro projektanty a následně i pro Knauf 
a prováděcí firmu zrovna nejměkčí oříšek. Už sa-
motné odhlučnění největšího sálu A, kde je 4 500 
míst a má plochu 1 800 m², vyžadovalo nadstan-
dardní řešení. Obvod sálu byl tvořen novou hráz-
děnou železobetonovou stěnou, ale nedostatečné 
tloušťky pro akustické požadavky. Nabízelo se na-
výšení vzduchové neprůzvučnosti u tenké betono-
vé stěny přidáním předsazené stěny ze sádrokarto-
nu. Ale to bylo málo a obvod sálu stále nesplňoval 
akustický požadavek. Tak ještě jedna předsazená 
stěna z druhé strany? Ani to nestačilo, protože se 
k původní hodnotě útlumu z druhé strany připočítá-
vá pouze poloviční hodnota. Fyzika je prostě neú-
prosná a nedá se obelstít. Řešením ale bylo, udělat 
dvě předsazené stěny za sebou z jedné strany, aby 
vznikla jakoby příčka typu W 112 opláštěná kombi-
nací desek Knauf RED Piano a Knauf DIAMANT. Te-
prve tato skladba s laboratorní hodnotou Rw 62 dB 
konečně vyhověla. 

Nejtvrdším oříškem byly sály E 
pod prosklenou klenbou

Když pomineme ostatní nestandardní konstrukce 
suché výstavby v podobě zavěšených příček nad 
roletami četných restaurací lemujících hlavní sál A, 
kde jsou dilatována jednotlivá nadpraží nad zaví-
rajícími roletami a podobné speciality, tak úplně 
nejtvrdším oříškem byly sály E (nad ocelovým pří-
hradovým stropem hlavního sálu).

Nacházejí se v nejvyšším podlaží. Jejich strop tvoří 
prosklené klenby, nesené ocelovým příhradovým 
nosníkem z ocelových trubek spojených přírubami. 
Buď na ně svítí slunce, nebo na ně působí naopak 
chlad. Mohou být namáhány tíhou sněhu i pory-
vy větru. Výsledkem je jejich neustálý pohyb ve 
všech třech směrech, tj. ve svislém i vodorovném 
směru. Rovněž u podlahy na ocelové konstrukci 
stropu tohoto sálu se počítá s průhybem podle 
zatížení, to znamená až 960 návštěvníků na zhru-
ba 1 000 m² plochy. A tam všude měly stát dělicí 
příčky s vysokým požadavkem na vzduchovou 
neprůzvučnost navazující u stropu na kulatou pří-
hradovinu z trubek v pohybu a dole na prohýbající 
se podlahu. Pro Knauf to byl takový předvánoční 
IQ test tvořivosti a umu roku 2017. Jednoduše ře-
čeno, byla úkolem příčka nahoře neukotvitelná do 
příhradové konstrukce a dole zvládající proměnné 
průhyby podlahy. Myšlenka na řešení vyšla ze sa-
monosného systému Knauf CUBO, jen v několika-
násobně větším provedení. Do ocelové konstrukce 
stropu byly vetknuty ocelové rámy z uzavřených 
profilů vytvářející až těsně pod skleněný plášť ne-
závislou konstrukci pro kluzné uchycení samotných 
příček. V nich byly potom příčky rozděleny svislý-
mi dilatačními spárami do krátkých segmentů, aby 
byly schopny eliminovat průhyby stropu. Výsledek 
se tváří téměř jako běžná sádrokartonová příčka 
rozdělená jen kratšími dilatačními úseky. V někte-
rých případech nejsou příčky kotveny u stropu, ale 
aby udržely stabilitu, opírají se pouze z boční stra-
ny o trubkovou příhradovinu.

Tato příhradovina, aby měla uvnitř spřažené dvou-
rastrové konstrukce možnost pohybu, je od profilů 
oddělena silonovými podložkami na každém páru 
profilů, aby tyto stály na místě a prokluzovala 
pouze pohybující se ocel. Řešení bylo vymyšleno 
přímo na míru pro potřeby této konkrétní stavby 

> Jak vznikaly sály E pod prosklenou ocelovou klenbou — od podpůrné kluzné ocelové konstrukce, přes 
opláštění stěn akustickými deskami Knauf DIAMANT až po základ pod finální obklad. Níže jsou dobře vidět 
detaily pohyblivých částí konstrukce.

»»

> I beton se dá odhlučnit. Detail realizace dvou 
předsazených stěn výše uvedené skladby, která splnila 
akustický požadavek na obvod sálu.
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Multifunkční a kongresové centrum O2 Universum

Investor BESTSPORT, a. s.

Generální dodavatel Konsorcium SYNER, s. r. o. / Metrostav, a. s.

Generální projektant ATIP, a. s., Trutnov

Autoři Ing. arch. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Martin Vokatý

Akustické řešení  Aveton s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf Ekomont s.r.o.

Použité materiály Knauf

celkem 180 211 m² k 08/2019 
Knauf DIAMANT, Silentboard, RED Piano, WHITE,  
RED GREEN, GREEN, CLEANEO, Q2 Super, 
UNIFLOTT, SUPER Finish

> Knauf Silentboard a DIAMANT. Tato kombinace 
akustických desek v opláštění konstrukcí je zde 
poměrně častá. Je to totiž jediná cesta, jak dosáhnout 
požadovaných akustických parametrů při zachování 
malé tloušťky příčky. Detail kombinace vodorovného 
(Silentboard) a svislého (DIAMANT) záklopu.

a samozřejmě není uvedeno v žádném technolo-
gickém předpisu výrobce. Takže při pohledu na 
dělicí konstrukce návštěvník nic zvláštního neuvidí, 
protože poměrně složité opatření je provedeno 
uvnitř příček a je viditelné pouze na fotografiích 
z průběhu stavby.

Knauf RED Piano v devět 
metrů vysokých akustických 
předsazených stěnách

V sálech B a C, tedy dvou největších hned za hlav-
ním sálem A, se zase dělaly speciální předsazené 
stěny vysoké 9 m s dvojitými profily CW 100 zhuš-
těnými na 313 mm, částečně kotvené k obvodu 
a zaklopené deskami Knauf RED PIANO. Za těmi-
to stěnami vede odtah vzduchotechniky a v přípa-
dě požáru i odtah tepla a kouře. Aby toho nebylo 
málo, jsou přitíženy ještě akustickým obkladem. 
I z toho důvodu tak robustní konstrukce. U těchto 
stěn byla důležitá nejen samotná vzduchová ne-
průzvučnost, ale i podélná vzduchová neprůzvuč-
nost samotné příčky, neboť k ní dojíždějí mobilní 
akustické stěny dělicí velký sál na tři nezávislé men-
ší sály, kde není žádoucí, aby bylo v jednom sále 
slyšet, co se děje ve druhém. > Přestože se zavěšené sádrokartonové příčky v technických podkladech standardně nevyskytují, zde byly běžně 

realizovány ve všech gastro provozech. Konstrukce byly opláštěny impregnovanými deskami Knauf GREEN do prostorů 
s vyšší vlhkostí.

> Největší sál A s kapacitou 4 500 míst. Konstrukce sádrokartonových podhledů tribun jsou po celém obvodu ve 
výšce 8 a více metrů, takže náročná montáž sádrokartonových desek probíhala ze stavebních plošin.

Perfektní akustický komfort 
s kombinací desek Knauf 
DIAMANT a Silentboard

U obvodových stěn kolem dalších sálů, kde nebyla 
betonová konstrukce, byl použit typ příček typu 
Knauf W 112. Za účelem dosažení co nejvyšších 
hodnot vzduchové neprůzvučnosti a přitom maxi-
mální štíhlosti konstrukce se prováděl záklop spe-
ciálními deskami Knauf Silentboard v kombinaci 
s deskami Knauf DIAMANT, které stěnám dodaly 
krom akustiky ještě potřebnou povrchovou tvrdost 
a odolnost vůči mechanickému poškození. Poetika 
opláštění deskami DIAMANT a Silentboard je ve 
vynikajícím tlumení zvuku i na nízkých a středních 
frekvencích. 

Důraz byl na útlum 
nízkých frekvencí

Záklopy konstrukcí pak probíhaly v souladu s po-
žadavkem dosažení co nejlepších hodnot vzdu-
chové neprůzvučnosti, tedy pomocí desek Knauf 
Silentboard a Knauf DIAMANT. Abychom byli 
konkrétní – požadavek na Rw byl v tomto případě 
62 dB s důrazem na útlum na nízkých frekvencích. 
V součinnosti s koberci a absorpčními plochami 
upevněnými na stěnách lemujících příček, které 
řeší pro změnu prostorovou akustiku a navyšují 
koeficient alfa, resp. NRC (redukují dobu odrazu), 
se hotové sály jeví, že budou akusticky fungovat 
správně, i když konečné slovo bude mít skuteč-
ný provoz, který započne v září tohoto roku – 
tedy 2019.

Akustická měření i provozní
zkoušky dopadly výborně

A protože mezi prvními řádky a uveřejněním člán-
ku uběhl již nějaký čas, můžeme doplnit, že akus-
tická měření i provozní zkoušky dopadly výborně 
a v souladu s projektovanými hodnotami.

Dokonce ani dopad kamene, co nám všem spadl 
ze srdce, nebyl ani trochu slyšet. Každá stavba je 
komplikovaná, ale O2 Universum patřilo z hlediska 
suché výstavby opravdu k nejsložitějším.

A úměrně ke složitosti se zde sešel i um a zkuše-
nost. Dík za výbornou součinnost a skvělé nápady 
tak z naší strany patří firmě ATIP Trutnov (projek-
tant), firmě EXCON (ocelové konstrukce), konsor-
ciu Syner/Metrostav a především firmě Ekomont, 
která všechny ty detaily i konstrukce realizovala.

Milan Švůgr, Miroslav Nyč
Foto: Ivan Sklenář
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MRAKODRAP UKRYTÝ 
V SRDCI PRAHY

Výstavba paláce jako sídla obchodního domu firmy 
ARA (A. R. Amschelberg) probíhala v letech  1930–31. 
Požadavkem na stavbu nového domu byl hlavně 
rychlý postup stavby, snadná adaptace v budoucnu 
a především velká zaoblená nárožní výkladní skříň bez 

Praha je zajímavou architekturou proslulá, ale přesto je v samém centru města dům, který bychom tu moc 
nečekali. Dům, který si v ničem nezadá s americkými mrakodrapy, postavený naprosto stejnou technologií. 
Jedná se o Palác ARA, dříve známý jako OD Perla. Přestože není tak nápadně vysoký, v porovnání s použitými 
stavebními technologiemi, je naprosto srovnatelný se světově známými budovami v New Yorku, Chicagu 
a dalších vyhlášených amerických městech.

zemním podlaží, protože pouze tam to umožnily 
požární požadavky budovy. Ocelové nosné slou-
py tvoří snýtovaná pásovina v několika vrstvách 
a v době rekonstrukce, když byly odkryty působily 
velice mohutně. Přestože se v současné době nos-
né ocelové prvky chrání před požárem zpravidla 
pomocí sádrokartonu Knauf RED Piano (běžně do 
90 minut) a následují řešení pomocí desek Knauf 

❯ Technologie stavění staveb s ocelovým skeletem není původně americká. První použití železa v konstrukcích staveb bychom 
našli v Anglii, v průmyslových budovách prádelen, odkud se rychle šířilo po Evropě i Severní Americe. Tam jsou již koncem 
19. století vidět budovy s nosným skeletem z ocelových konstrukčních prvků. I tehdy bylo známo, že železo neodolává 
požáru, takže byly obezdívány nebo obetonovány. Na detailu vpravo je vidět nejdůležitější část původní stavby Paláce 
ARA, ještě nazakrytou nýtovanou ocelovou konstrukci, která „nese” celý dům.

jediného sloupu. Díky malé rozloze stavební parcely 
musely být průřezy sloupů a hloubka stropních nosníků 
co nejmenší. Proto byla zvolena v té době neobvyklá 
konstrukce z oceli a budova je tedy stavěná shodnou 
technologií jako americké mrakodrapy. V detailu prů-

čelí je rovněž patrný vliv obchodních paláců v Londýně 
nebo Americe té doby. 

Přiznaná ocelová konstrukce v podobě jakéhosi 
spřáhla zůstala obnažena pouze v posledním nad-

OBCHODNÍ DŮM S TALENTY

FIREBOARD až do klasifikace R 240 min., zvolil 
v tomto případě projektant tradiční ochranu obeto-
nováním. Aby původní nýtovanou konstrukci něco 
připomínalo, byly v bednění pro obetonávku pro-
vedeny prohlubně symbolizující vystupující hlavy 
nýtů. Ze speciálních protipožárních desek Knauf 
RED Piano se prováděly požární konstrukce v po-
době šachtových stěn. 

Dnes dům získal zpět původní název a slouží ke 
kancelářským účelům. Ve spodních podlažích sídlí 
ČSOB, ale od 3. do 7. patra sídlí v nově renovo-
vaných prostorech coworkingové centrum HubHub 
Palác ARA. Na pěti podlažích nabízí na 2 700 m² 
více než 350 pracovních míst v kancelářích i flexi-
bilních prostorech s vysokorychlostním internetem a 
přístupem 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. 

Stačí si jen pronajmout 
vhodnou zasedačku! 
 
K dispozici jsou i prostory pro specializované se-
mináře, panelové diskuze či pracovní snídaně. 
Nabídku doplňují plně vybavené kuchyňky s fil-
trovanou vodou, kávou a čajem, sprcha, telefon-
ní „budky“ a relax zóny. Je to to pravé místo pro 
obchodní schůzku nebo předvedení prezentace či 
projektu.

Variabilní eventový prostor lze snadno přizpůsobit 
počtu pozvaných klientů. Je to zkrátka pohodové 
místo, kde lze pracovat, odpočívat, spolupracovat, 
učit sebe i ostatní a hlavně budovat svůj byznys 
a nechat ho růst v aktivní komunitě podobně smýš-

lejících lidí. Sloužit bude především freelancerům, 
rychle rostoucím start-upům i menším společnos-
tem. Jsou také vhodné pro inovační týmy, například 
z korporací, které hledají dočasné místo pro speci-
ální projekty. Otevřením již druhé lokality v centru 
Prahy v poměrně krátké době reaguje HubHub na 
stále se zvyšující zájem o tento velmi inspirativní 
pracovní prostor.

Autory originálních interiérů 
HubHub Palác ARA jsou architekti 
ze Studia Reaktor. Inspirovali 
se historií budovy Paláce ARA 
a vytvořili z ní pomyslný pětipodlažní 
„obchodní dům s talenty“. Vyjadřuje 
to úspěšnou snahu HubHub vytvářet 
komunitu talentovaných lidí a firem, 
pomáhat jim dále růst a vytvářet 
nové příležitosti.

»»

16 17

Stavby v ČRStavby v ČR



Například sádrokartonové „místnosti v místnosti“ 
se samonosnými podhledy D131, které mají tře-
ba pouze dvě obvodové stěny, zbytek tvoří sklo 
a nebo také nic. Prostě dvě stěny naproti sobě 
chybí a vy procházíte jakoby pod mostem. Člověk 
by řekl, že sádrokarton společně s tenkostěnnými 
profily nemůže být nijak pevný a že toho příliš ne-
unese. Ale to je mýlka, drží to docela dobře i přes 
úctyhodné rozměry, jenom se to musí správně pro-
vést dle technologických předpisů výrobce.

Chce to prostě nápad a pak už je možné skoro 
všechno. Vezměte například netradiční tvary osvět-
lení, na které zde narazíte v rozličných variantách. 
Jako zdroj světla tu máme například „košík“ žáro-
vek, svázaný „trs” zářivek nebo žárovky „vysypa-
né” z krabice. 

Milan Švůgr
Foto: Jaroslav Appeltauer

TRŽIŠTĚ NÁPADŮ OBKLOPENÉ 
DOMEČKY ZE SÁDROKARTONU … 

… I TECHNICKÉ
ZAJÍMAVOSTI 

V roce 2018, po zahájení celkové rekonstrukce, zůstal ze stavby prakticky jen nosný skelet. Na nových 
interiérech se významnou měrou podílely konstrukce ze sádrokartonu Knauf.

Udělat náves s domečky ze sádrokartonu? Žádný problém. Ovšem není to náves, ale tržiště nápadů. Celé 
se nachází pod velkým proskleným světlíkem, takže do prostoru dopadá přirozené světlo, které mu dodává 
tu správnou atmosféru. 
 

HubHub Palác ARA, Praha

Investor HB Reavis Group CZ, s.r.o. 
Architekt Studio Reaktor

Zpracovatel materiálů Knauf Farrao s.r.o

Použité materiály Knauf Knauf CLEANEO, WHITE, UNIFLOTT

Realizace 2019

Vice jak 8 000 m² standardních desek Knauf WHI-
TE se použilo na různé dělicí konstrukce v podobě 
příček Knauf W112. V kancelářských prostorách, 
v multifunkčním sále a v jeho předsálí jsou místy 

v podhledech použity akustické děrované desky 
Knauf Cleaneo pro zlepšení prostorové akustiky. 
Otvory v těchto děrovaných deskách společně 
s absorbční tkaninou redukují významnou měrou 

čas dozvuku a desky se dají používat nejen jako 
absorbéry, ale i jako difuzery, například v konfe-
renčních místnostech apod. 

18 19

Stavby v ČRStavby v ČR



KNAUF V GÉČKU
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lékařský dům Géčko

Investor Lékařský dům Géčko, s.r.o.

Generální dodavatel HOCHTIEF CZ a.s. — JIH Provoz 1

Projektant ALFAPLAN, s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf Sádrokartony VACIKAR s.r.o.

Použité materiály Knauf DIAMANT, SAFEBOARD, WHITE, RED Piano, 
GREEN, UNIFLOTT, SAFEBOARD SPACHTEL 
a systémové komponenty (profily, příslušenství atd.) 

Realizace 06/2018–05/2019

Stavbu charakterizují jednoduché čisté linie stříd-
mých, ale výrazných barev. Základní nosnou kon-
strukci objektu tvoří skeletový systém z prefa-železo-
betonových sloupů a průvlaků doplněných stropními 
železobetonovými konstrukcemi. Obvodový plášť je 
vyzděný akustickými cihlami a z vnější strany opatře-
ný zateplovacím systémem ETICS. 

Vedle stejnojmenného nákupního centra vyrostl nový Lékařský dům 
Géčko. Svým umístěním, architektonickým pojetím a vybavením umožňuje 
pacientům z Českých Budějovic navštěvovat lékaře v moderním prostředí, 
které klade velký důraz na osobní přístup a komplexnost nabídky. Objekt 
nabídl prostor pro tři desítky ordinací praktických lékařů a nejrůznějších 
specialistů, počínaje kardiologem, přes zubaře až po ortopedii. Najdete
tam i další doplňkové služby včetně lékárny, kosmetiky a restaurace. Dnes
již lékařský dům Géčko slouží pacientům a vhodně doplnil již fungující
zdravotnická zařízení města.

Příležitost pro suchou 
výstavbu Knauf
Vnitřní uspořádání je řešeno pomocí variabilní suché 
výstavby Knauf. Jedná se převážně o konstrukce sádro-
kartonových příček, předsazených stěn a podhledů.

Dispozice ordinací jsou maximálně přizpůsobeny 
požadavkům jednotlivých lékařů a jejich specializa-
cí. Velký důraz byl kladen na soukromí pacientů i lé-
kařů, takže hlavním kritériem byla i stavební akustika. 
Celkem se na stavbě spotřebovalo více než 13 000 
m² sádrokartonových desek Knauf.

DIAMANTové akustické 
bezpečnostní příčky 
Jednotlivá lékařská pracoviště jsou oddělena 
akustickými bezpečnostními příčkami W118 v pro-
vedení W115 RC3 s dvojitým opláštěním deskami 
Knauf DIAMANT a vloženou minerální izolací. 
Příčky byly navrženy s ohledem na zvýšené akus-
tické požadavky a dosahují hodnoty Rw = 68 dB. 
Před nimi jsou jednoduché předsazené stěny 
Knauf W111 s deskami Knauf WHITE (15 mm), 
které vytváří tzv. instalační mezery, kterými se ve-
dou veškeré instalace. Zabrání se tak přímému zá-
sahu do akustických příček a ochrání je před po-
rušením, které by zeslabilo jejich akustický účinek. 
V místech s nižším požadavkem na stavební akusti-
ku byly použity v dvojitém opláštění konstrukcí pří-
ček W112 speciální akustické protipožární desky 
Knauf RED Piano. V provozech s předpokládaným 
výskytem vlhkosti se v opláštění kombinovaly s im-
pregnovanými deskami Knauf GREEN. 

Zvolená konstrukční řešení navíc umožnují v bu-
doucnu prostory celkem jednoduchým způsobem 
variabilně upravit, doplnit nebo přestavět.

Knauf SAFEBOARD — 
účinná ochrana proti 
rentgenovému záření
Specialitou byly sice menší, ale o to více důležité 
provozy jako CT nebo zubní ordinace, které mají 
samostatně oddělené místnosti s rentgenem. Zde 
bylo nutné použít v konstrukcích příček materiál, 
který bude schopen účinně ochránit proti rentgeno-
vému záření. Tím je sádrokartonová deska Knauf 
SAFEBOARD pro odstínění rentgenového záření 
bez olověného plechu. Stěny s kovovou podkon-
strukcí jsou opláštěny deskami Knauf SAFEBORD 
a překryty akustickými deskami Knauf DIAMANT, 
které se vedle zlepšení zvukové izolace vyznačují 
i vysokou odolností povrchu proti mechanickému 
poškození. Knauf SAFEBOARD se kladou naleža-
to a tmelí speciálním tmelem Knauf SAFEBOARD 
SPACHTEL, naopak krycí desky Knauf DIAMANT 
se kladou svisle a vytmelí sádrovým tmelem Knauf 
UNIFLOTT. Při realizaci stěny je nutné dbát, aby 
ochranné krytí bylo bez mezer. Všechny spoje de-
sek i opačné strany opláštění se musí předsadit. 

Protipožární a akustické 
konstrukce podhledů
Svislé konstrukce doplňují podhledy. Ve standard-
ních místnostech a chodbách akustické podhledy 
Knauf s dvojitým opláštěním deskami Knauf WHITE 
a vnitřní izolací, se vzduchovou mezerou 10 mm 
mezi stropem a izolací. V místech s požadovanou 
požární odolností, např. v prostorech pod strojovnou, 
byl navržen podhled s požární odolností shora EI 45 
minut a zdola EI 60 minut s dvojitým opláštěním pro-
tipožárními deskami Knauf RED Piano s vylepšenými 
akustickými vlastnostmi. U veškerých konstrukcí byl 
důsledně použit ucelený systém Knauf včetně tmelů, 
profilů, speciálních detailů v zavěšení apod.

Foto: Ivan Sklenář

Knauf SAFEBOARD — účinná ochrana proti rentgenovému 
záření a požáru zároveň, s výbornými akustickými 
vlastnostmi. Desky jsou určené pro rentgenová pracoviště 
lékařských praxí a nemocnic, včetně dalších pracovišť 
s rentgenovou diagnostikou a rentgenoterapií. Plně 
nahrazují starší systém Knauf s olověným plechem.
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Objekt nového Centrálního depozitáře Památníku národního písemnictví 
vzniká revitalizací bývalých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. V první 
zrekonstruované budově č. 1 je depozitář literárního archivu. Nachází se 
zde moderní depozitní technologie, kompaktní regály a specializované 
místnosti pro uložení nestabilních materiálů, prostory pro pořádání 
velkých archivních celků, digitalizační a restaurátorské pracoviště, servisní 
pracoviště a badatelna. V současné době se zde nachází většina sbírek 
literárního archivu Památníku národního písemnictví. 

SBÍRKY UMĚNÍ CHRÁNÍ 
KNAUF RED PIANO

Centrální depozitář PNP, Litoměřice

Investor Památník národního písemnictví

Generální dodavatel  KONSIT a.s.

Zpracovatel materiálů Knauf PRIMA Kladno s. r. o.

Použité materiály Knauf RED Piano, WHITE, GREEN, UNIFLOTT 

Ve II. etapě byla dokončena rekonstrukce budovy 
č. 2, kde jsou depozitní prostory knihovny a umě-
leckých sbírek. Budou zde umístěna umělecká díla, 
písemnosti a mobiliář z celé České republiky, které 
nejsou právě součástí některé z expozic nebo čeka-
jí na restaurování.

Knauf RED Piano – spolehlivá 
pasivní požární ochrana

Před realizátory stál nelehký úkol, protože snahou 
bylo zachovat ráz budovy včetně střechy. Projekt 
počítal se zásadní rekonstrukcí a interiér se musel 
vybudovat znovu včetně podlah. Rozsáhlý půdní 
prostor, kde bude umístěn depozitář historického 
nábytku, je složitě členěné místo, kde podstatnou 
roli hrál i požadavek na odpovídající požární 
odolnost. Důležitým prvkem konstrukcí suché vý-
stavby se proto stala speciální sádrokartonová 
deska Knauf RED Piano. Tato speciální sádrokar-
tonová deska, která má navíc vylepšené akustické 
vlastnosti, je určená pro pasivní požární ochranu 
ocelových i dřevěných konstrukcí a patří mezi nej-
používanější prvky systému Knauf FIREWIN. Je ne-
hořlavá, zpomaluje šíření ohně (třída A2-s1, d0), 
s požární odolností 30–90 minut a třídou reakce 
na oheň A2. Byla použita jako protipožární opat-
ření u všech dřevěných trámů v budově, na které 
byl stanoven požadavek REI 30. Do podhledů 
Knauf D112 a K311 v jednotlivých místnostech bylo 
projektantem předepsáno dvojité opláštění deskou 
RED Piano (2× 12,5 mm).

Půdní vestavba, tak jak ji vidíte na obrázcích, je 
prakticky celá postavena z protipožárních sádro-
kartonových desek Knauf RED Piano (tloušťka 15 
mm) s vložením technické izolace o objemové hmot-
nosti min. 16 kg/m³ o minimální vrstvě 160 mm. 
Těmito speciálními deskami byly opláštěny všechny 
šikminy vedoucí od stropu až k podlaze. Navazují 
na ně nízké kolmé předstěny, které plní pouze de-
signovou funkci. Z požárního hlediska na ně nebyl 
kladen žádný speciální požadavek, takže je jejich 
konstrukce jednoduše opláštěna standardní deskou 
Knauf WHITE. 

Vzhledem k tomu, že zůstala zachována celá nos-
ná konstrukce střechy spojená s vaznými trámy, 
nebylo možné zde použít klasický podhled Knauf 
D112 s požadavkem EI 45, jako v nižších patrech. 
Podhled zde byl zavěšen na noniusové a krokvové 
závěsy a zaklopen dvojitým opláštěním deskami 
Knauf RED Piano (2 × 12,5 mm) dle systémové-
ho řešení podkroví K311. K docílení potřebného 
tepelného odporu se k izolaci v difuzně otevřené 
konstrukci použila minerální vata s parotěsnou hli-
níkovou fólií.

Bylo použito kompletní 
systémové řešení Knauf

Při pohledu na členité konstrukce půdního prosto-
ru je zřejmé, jak obtížná byla realizace opláštění 
četných a ne vždy rovných trámů a krovů. „Priorita 
byla požární odolnost, ale důležité je i estetické 
hledisko. Hodně péče jsme věnovali povrchu sádro-
kartonových konstrukcí, protože jak se v členitém 
prostoru rozsvítilo, byla vidět každá sebemenší 

nerovnost. Proto se všechny plochy znovu přetmelily 
a přebrousily. U všech konstrukcí jsme použili kom-
pletní systémové řešení Knauf, profily, sádrokarton 
i tmely, abychom měli jistotu, že všechno bude správ-
ně navazovat a fungovat,“ vysvětlil nám Pavel Po-
hořalý, hlavní stavbyvedoucí generálního dodava-
tele – firmy KONSIT, a.s. Pro zajímavost jen suchá 
výstavba půdního prostoru trvala tři a půl měsíce. 
„Měli jsme tu opravdu velmi šikovnou partu z PRI-
MA Kladno, která nejnáročnější část rekonstrukce 
budovy zvládla na výbornou. Už dlouho jsem s tak 
šikovnými lidmi nepracoval. Kompletní rekonstrukce 
střechy trvala od listopadu 2017 do konce února 
letošního roku.“ Největší zastoupení v konstrukcích, 
více než 5 500 m², mají protipožární desky Knauf 
RED Piano. Doplňuje je téměř 2 000 m² standard-
ních desek WHITE a impregnovaných desek Knauf 
GREEN.

Rekonstrukce objektů Centrálního depozitáře v Lito-
měřicích bude dál pokračovat a do budoucna se 
počítá s obnovou dalších budov. Zajímavým archi-
tektonickým prvkem bude spojovací lávka ve tvaru 
hada, která bude dokončena letos na podzim.
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120 MINUT S KNAUF 
FIREBOARD

NOBILIS TILIA s.r.o. Vlčí Hora – přístavba výrobní haly

Investor RBK stavební společnost a.s.

Generální dodavatel Llentab spol.s.r.o.

Projektant Mühl Product & Service Rumburk, a.s.

Generální dodavatel  DRY - TECH s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf RBK stavební společnost a.s.

Použité materiály Knauf FIREBOARD, WHITE, RED Piano, GREEEN, 
UNIFLOTT, Flexkleber

Realizace 2019

Systémy Knauf FIREBOARD jsou, vzhledem k vynikajícím požárně-technickým 
vlastnostem, vhodné ke zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí nebo 
pro speciální požárně ochranné konstrukce. Vedle obkladů trapézového 
plechu jsou vhodné zejména na přímé obklady ocelových či dřevěných 
nosníků nebo podhledů bez izolace. Použití speciálních sádrovláknitých desek 
Knauf FIREBOARD se ukázalo jako jediné možné funkční řešení pro opláštění 
protipožárního podhledu v přístavbě nové výrobní haly společnosti Nobilis Tilia.

Společnost Nobilis Tilia se zabývá výrobou a vývo-
jem kvalitní aromaterapeutické kosmetiky a je nej-
déle působící českou firmou na našem trhu, která 
nabízí nejširší sortiment české přírodní a BIO kos-
metiky. Má svá zahraniční zastoupení například na 
Slovensku, v Anglii, Francii, Japonsku, na Taiwanu 
apod. Stála i u zrodu Asociace českých aromate-
rapeutů a Institutu aromaterapie. Když potřebovali 
pro svou činnost větší prostor, ale jak sami majitelé 
říkají: „hledali i místo k životu“, našli ideální prostře-
dí pro nové výrobní zázemí ve Vlčí Hoře. Nepouží-
vané budovy kulturního domu a bývalé školy prošly 
rekonstrukcí a v okolí byla založena rozsáhlá bylin-
ková zahrada.

Přístavba nové haly na vstupní suroviny a obalový 
materiál byla koncipována jako typová montova-
ná ocelová konstrukce, i když výsledný dojem tak 
nepůsobí. Střešní a obvodový plášť byl vytvořen 

z trapézových ocelových plechů se sendvičovým 
zateplením. Aby stavba esteticky zapadla do oko-
lí, je fasáda opatřena svisle kladeným obkladem 
z masivních dřevěných prken s olejovým patino-
vacím nátěrem. „Stejné dřevěné prvky použijeme 
i v dalších etapách na obklad části fasády stáva-
jících objektů a celý areál se tak vizuálně propojí,“ 
představuje vizi budoucího areálu Martin Růžička, 
generální manažer Nobilis Tilia s.r.o.

Na přístavbě nové haly 
se spotřebovalo 1000 m² 
sádrokartonových desek Knauf 
Základní dělicí příčky jsou vestavěny konstrukcemi 
Knauf W 111 s jednoduchým opláštěním sádrokar-
tonovými deskami Knauf WHITE a splňují požado-
vanou zvukovou neprůzvučnost 48 dB. V různých 

částech objektu jsou odlišné požární úseky a tak se 
konstrukce příček a předstěn přizpůsobila požární 
odolnost REI 120, 60 a 45 minut. Příčky, které od-
dělují sklad obalů od prostoru výroby, tedy již mu-
sely splnit přísnější požární předpisy, a proto jsou 
konstrukce dvojitě opláštěny speciální protipožární 
deskou Knauf RED Piano. Ocelové sloupy v prvním 
podlaží bylo nutné rovněž protipožárně ochránit, 
v tomto případě deskami RED Piano v zesílené 
tloušťce (18 mm).

Knauf RED GREEN odolá 
vlhkosti i požáru

V nové hale jsou také místa s předpokládaným vyš-
ším vlhkostním zatížením, což jsou nejen sociálky, 
ale především místo, kde dochází k čištění obalů 

vstupních materiálů vysokotlakou vodou. Zde byly 
použity speciální impregnované a současně proti-
požární desky Knauf RED GREEN. 

Speciální protipožární 
opatření Knauf FIREBOARD

V koridoru mezi vstupními vraty a skladem bylo 
potřebné vytvořit podhled, který by splnil přísné 
požární předpisy REI 120 minut. Jak toho ale do-
sáhnout ve stísněném prostoru, který předefinovala 
ocelová nosná konstrukce? Pro objekt z trapézové-
ho plechu bylo jediným možným funkčním řešením 
použít podhled Knauf D112a.cz opláštěný 2x des-
kami Knauf FIREBOARD 25 mm.

Na rozdíl od jiných sádrových desek si zachovávají 
v případě požáru tvarovou stálost a nepraskají ani 

po úplném odpaření vody, chrání tedy před požá-
rem delší dobu. Plochy desky a podélné hrany jsou 
opláštěny skelným rounem. Ve spojení s jádrem ze 
speciální vysoce zušlechtěné sádry zesílené vlákny 
je tato deska určená pro konstrukce nejvyšších tříd 
požární odolnosti.

Generálním dodavatelem stavby byla firma RBK a.s., 
suchou výstavbu realizovala firma DRY-TECH s.r.o., 
která se specializuje mimo jiné na montáže systémů 
suchých staveb a je držitelem certifikátu Knauf na 
montáž protipožárních konstrukcí.

„S generálním dodavatelem stavby spolupracu-
jeme již delší dobu. Kromě sádrokartonových sys-
témů, požárních konstrukcí, požárních ucpávek 
a všemu, co k tomu patří, často pomáháme řešit 
plně funkční požární ochranu objektů. Také v pří-

padě haly firmy Nobilis Tilia byl výběr konkrétního 
materiálu otázkou našeho doporučení,“ vysvětluje 
Roman Svatoň, jednatel firmy DRY - TECH s.r.o. „Po-
kud nám to stavba dovolí, volíme materiály Knauf, 
protože jsme dlouhodobě spokojeni s jejich kvalitou 
a rychlostí dodávky zejména u speciálních produk-
tů. Obvykle volíme kompletní systém, tedy včetně 
sádrového tmelu Knauf Uniflott a finálního tmelu 
Knauf GOLDBAND Finish,“ uzavírá Roman Svatoň.

„Celý projekt přestavby je naplánován do konce 
roku 2020, takže hodnotit můžeme až potom, ale 
už teď jsme rádi a oceňujeme, že existují stavební 
technologie, které nám dovolily realizovat nároč-
nou stavbu za plného provozu firmy,“ zdůrazňuje 
na závěr Martin Růžička, generální manažer spo-
lečnosti Nobilis Tilia s.r.o.

Foto: Ivan Sklenář
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DRYSTAR – IDEÁLNÍ 
SYSTÉM DO VLHKÉHO 
PROSTŘEDÍ

Vojenská ubytovna a internát pro studenty FVZ Univerzity obrany 

Investor Armádní Servisní, příspěvková organizace

Generální dodavatel
MARHOLD a.s.,  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant B K N spol. s.r.o.

Zpracovatel materiálů Knauf Kryštof Martin

Použité materiály Knauf Systém Knauf DRYSTAR

Realizace 2017–2019

Budova internátu Heyrovského v Hradci 
Králové vyžadovala po letech provozu 
celkovou rekonstrukci a modernizaci. Po 
třech letech intenzivních prací bude objekt 
v provozu od podzimu tohoto roku zcela 
v novém kabátě. Je vybaven nejmodernějšími 
elektronickými technologiemi – 
zabezpečovacím zařízením, kartovým 
systémem vstupů a rychlým internetem. 
Budova s recepcí s 24hodinovým provozem 
bude opět sloužit jako vojenská ubytovna 
a internát pro studenty Fakulty vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany. Některá 
podlaží nově budou vyhrazena pro 
administrativu a posádkovou ošetřovnu. Akce 
byla financována z dotace státního rozpočtu 
ISPROFIN a z vlastních zdrojů Armádní 
Servisní, příspěvkové organizace, která 
objekt provozuje (zřizovatelem organizace je 
Ministerstvo obrany ČR). Celkové náklady na 
rekonstrukci činily 234 mil. Kč bez DPH. 

Během rekonstrukce této výškové budovy došlo ke 
komplexním stavebním úpravám, kdy z původní 
stavby zbyl de facto pouze železobetonový skelet. 
Při projektování se dbalo na to, aby původní vzhled 
budovy zůstal maximálně zachován. Zateplil se ob-
vodový plášť a nově osadila okna a dveře. Uvnitř 
byly instalovány moderní výtahy a osvětlení, zrekon-
struovaly se pokoje včetně sociálních zařízení, pod-
lah a omítek. Nově byly vybudovány technologické 
místnosti pro informační a komunikační technologie 
a strukturovaná kabeláž v celém objektu. Také byly 
upraveny technologie ve výměníkové stanici.

Rekonstrukci realizovalo na základě otevřeného 
výběrového řízení sdružení firem MARHOLD a.s., 
a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., společně vy-
stupující pod názvem „Sdružení – Internát Heyrov-
ského, Hradec Králové“. Projektovou dokumentaci 
zpracovala firma B K N spol. s.r.o.

DRYSTAR pro větší 
bezpečí a jistotu
Specializovaná deska Knauf DRYSTARBOARD je 
konstruovaná tak, aby odolala působení vlhkosti 

žadavek na pevnost a současně také na 
akustiku (aby se zvuky z toalet nešířily dál 
do konstrukce budovy). V konstrukcích se 
používají ze stejného důvodu také speciál-
ně upravené profily – to znamená s ochra-
nou proti korozi třída C5M. Knauf rovněž 
doporučuje použít pro tmelení desek DRY-
STARBOARD speciální hmotu Knauf Dry-
star-Filler, která je voděodolná, vyrábí se na 
bázi vápence s plastifikačními přísadami. 

❯ Knauf Drystar je určen pro prostory s vysokým, ale přesto ještě ne trvalým 
vlhkostním zatížením. Předností je záměna kartonu za plísním odolnou 
tkaninu a silně impregnované sádrové jádro. Vhodný do podhledů např. nad 
hotelovými i bytovými sprchovými kouty či vanami. Použít lze i na stěny a stropy 
přilehlých funkčních prostor s relativně vysokou vlhkostí, jako jsou například šatny. 

a zabránila vzniku plísní. Proto se používá do zá-
těžových prostor, zejména tehdy, kdy investor chce 
mít jistotu, že nebudou s vlhkostí v pozdější době 
problémy. Takový byl i důvod výběru desky DRY-
STARBOARD při rekonstrukci internátu Heyrovské-
ho v Hradci Králové. Přínosem je také nehořlavost 
a nízké bobtnání a smršťování při změně klimatic-
kých podmínek. Ubytovna pojme velké množství 
lidí a dvojice pokojů mají z velké části společné 
toalety a sprchy. To samo o sobě představuje po-
tenciální vysokou zátěž z pohledu vlhkosti a nároč-
nosti provozu. Jsou zde pánské i dámské ubytovací 
pokoje. Suchá výstavba byla jak z hlediska rychlos-
ti, tak i ceny jediným možným řešením. Aby se včas 
předešlo potenciálním problémům, bylo rozhodnu-
to použít desku DRYSTARBOARD. 

Konstrukce příček je v tomto případě standardní 
a zpracování nevyžaduje žádné speciální opatře-
ní ani nářadí. Deska je silná 12,5 mm a dodává 
se v klasických rozměrech 1250 × 2000 mm. Na 
rekonstrukci internátu se spotřebovalo více než 
5000 m² těchto desek. Příčinou vysoké spotřeby 
bylo dvojité opláštění příček, které si vyžádal po-
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HLAVNÍ JE FUNKCE 
A PAK DESIGN
Martin Šotka a jeho firma SHOTTY patří v děčínském regionu mezi 
podnikatele s širokým záběrem. Kromě cestovního ruchu se dlouhé roky 
věnuje také stavební činnosti, ve které dlouhodobě spolupracuje s firmou 
Knauf. Nejde jen o suchou výstavbu, ale také o oblast omítek a litých 
podlah. Poslední zajímavou realizací je moderní funkcionalistická rodinná 
vila na okraji Děčína postavená podle vlastního projektu.

Jak dlouho spolupracujete s firmou Knauf?
Myslím, že více než 12 let. Začínali jsme nejprve 
samonivelačními litými potěry Knauf FE 50 LAR-
GO, které neměly v té době podle mého názoru 
konkurenci. Lité potěry Knauf mají spoustu výhod. 
Například není nutné brousit hotový povrch. Před-
ností jsou sila, která vám umožní velkou variabili-
tu, a to, že nemusíte mít tolik starostí s materiálem 
v průběhu realizace. Ještě bych připomenul jednu 
zajímavost, Knauf dbá hodně na čistotu strojního 

zařízení a to je velká výhoda, protože pak vám 
všechno funguje tak, jak má. Zpočátku jsme si na 
to museli zvykat, ale pak nám došlo, jak moc je to 
důležité. Vyzkoušeli jsme různé materiály, ale pak 
jsme stejně zůstali u produktů Knauf. 

Kolik stavíte takových domů ročně a v jaké 
oblasti využíváte materiály Knauf?
Ve stavebnictví se pohybujeme už od roku 1995. 
Prošli jsme určitým vývojem, načerpali jsme spous-

tu zkušeností počínaje velkými projekty ve statusu 
subdodavatele přes montáže oken až po vlastní 
realizace. Postupem času to vše vyústilo v to, že 
nyní děláme v průměru jeden exkluzivní dům roč-
ně. Vybíráme si zakázky a neděláme kompromisy. 

Domy stavíme vlastními silami, minimalizu-
jeme subdodávky a využíváme 
vlastní stavební dozor, protože 

máme autorský. Když 
to shrnu, opustili 
jsme verzi množ-
ství a zaměřili jsme 
se čistě na vysokou 
kvalitu a originalitu. 
S produkty Knauf pra-
cujeme samozřejmě 
v suché výstavbě, ale 
hlavně používáme 
Knauf omítky a lité 
podlahy. Vyzkoušeli 

jsme si hodně materiálů, ale v těchto oblastech 
Knauf funguje spolehlivě. A přitom nepoužívám 
dnes hodně propagované sádrové omítky, proto-
že já osobně mám radši na stěnách tu přirozenou 
hrubost. I na sádrokartonové stěny. 

Dům, ve kterém se nacházíme, je ale hlavně 
z betonu…
Ano, máte pravdu. Základem je beton, protože 
nabízí úžasnou variabilitu, nosnost a výborné te-
pelně-akumulační schopnosti. V tomto konkrétním 
případě je dům zakopaný a opřený o svah pro-
střednictvím 50 cm silné zdi. Spotřebovali jsme 
tady přes 350 m³ betonu. Náš architekt se inspi-
ruje funkcionalistickými domy, například i vilou Tu-
gendhat. Já osobně dávám přednost hlavně funkci 
a pak řeším teprve design. Prosazujeme velké pro-
sklení se silným sklem a kvalitní tepelnou izolací 
obálky. V případě této stavby jde o grafitovou izo-
laci 18 cm silnou. 

Které materiály Knauf najdeme v této vile?
V první řadě vápenocementové omítky, které 
upřednostňujeme před hladkými, protože mně se to 
tak líbí. Skelet je tedy z betonu, na kterém je první 
vrstva jádrové omítky MVS 1 a jako finální jemná 
omítka MVS J zhruba 15 mm. Působí to přirozeně 
a k betonu se to jednoduše hodí. Hlavní je pečli-
vost, nic neošidit a hlídat si každý detail, protože 
tohle všechno se nám při stavbě vrátí. A pak samo-
zřejmě litý potěr Knauf FE 80 ALLEGRO, který je 
ideální pro pokládku podlahového topení v bytech 
i jiných objektech. Když potřebujeme udělat nějaké 
příčky nebo podhledy, používám nejčastěji sádro-
kartonovou desku Knauf RED Piano kvůli protipo-
žárním, ale hlavně i akustickým vlastnostem. Pokud 
to prostor dovolí, prakticky vždy dávám přednost 
dvojitému opláštění z každé strany. Máme pak jis-
totu účinné zvukové izolace. 

Děkujeme za rozhovor. Ivan Sklenář
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KNAUF DIAMANT  
4 VÝHODY V 1 DESCE

VÝHRA
 TV PHILIPSVÝHRA

146 cm

VÝHRAVÝHRA
Diamant_FBpost.indd   1 18.10.19   9:42

Desky Diamant kombinují ty nejlepší vlastnosti sádrokartonových 
a sádrovláknitých desek. Oproti srovnatelným klasickým zděným 
konstrukcím vykazují konstrukce s deskami Knauf Diamant při 
nižší hmotnosti podstatně lepší akustické vlastnosti i pevnostní 
charakteristiky, a přitom si zachovávají charakter masivní 
konstrukce. Pevnost stěn z Diamantových desek je až trojnásobná 
ve srovnání se stěnou postavenou z pórobetonu. Díky své nízké 
hmotnosti nekladou na nosnou konstrukci objektu žádné zvláštní 
statické nároky. Při nižší hmotnosti oproti klasické zdi mají vysoký 
útlum hluku a zlepšení zvukové izolace o 6–10 dB!

V rámci konstrukcí sádrokartonových příček, 
předstěn a podhledů patří Knauf DIAMANT 
mezi výborně zvukově izolující sádrokartonové 
desky. Jeho použití v konstrukcích výrazně zvyšu-
je hodnoty vzduchové neprůzvučnosti na nízkých 
kmitočtech (63–250 Hz – mluvené slovo). 

S použitím těchto desek je možné dosáhnout 
až o čtvrtinu vyššího účinku a pro člověka je 
výsledná izolace subjektivně výrazně vyšší než 
vyplývá z pouhého srovnání hodnot Rw. Kromě 
těchto nesporných výhod je zde také i výraz-
ně vyšší tvrdost a povrchová únosnost desky 
(55 kg na hmoždinku do dutých stěn, při opláš-
tění 2 × 12,5 Knauf DIAMANT).

Díky štíhlejším sádrokartonovým konstrukcím 
lze také významně ušetřit cenný obytný prostor. 
U standardního bytu 3+1 lze např. získat při 
použití sádrokartonových vnitřních stěn a zlep-
šení akustického komfortu prostor až o 3 % větší 
než u masivních zdí.

VŠESTRANNÁ DESKA  
PRO TICHÉ STĚNY

POSTAVTE SI 
DIAMANTOVÉ PODKROVÍ

Další praktické využití desek Knauf DIAMANT je 
v mezibytových stěnách (stěny mezi dvěma byty či 
mezi společnými prostory domu a domácností), kte-
ré musí splňovat určité požadavky nejen na akusti-
ku, ale i na požární odolnost a bezpečnost. Sádro-
kartonové mezibytové stěny Knauf W118 (bez 
plechu) s bezpečnostní třídou RC3 mají s opláště-
ním Diamant vzduchovou neprůzvučnost 71 dB. 
Montáž smí provádět pouze společnost speciálně 
proškolená firmou Knauf. 

Knauf DIAMANT najdeme například v bytovém 
komplexu V TOWER, Showroomu VOIX, budově 
TRIMARAN a multifunkčním CUBEX CENTRUM 
Praha, METRONOM BUSINESS CENTER, nově 
rekonstruovaných pobočkách České spořitelny 
i v nové budově ČSOB v Praze. Diamantová per-
lička je Vinotéka Martina Šikoly, kde je z Diaman-
tu celý interiér – stoly, lavice, police na víno i bar.

Společnost Fispogroup (www.fispogroup.cz) pana 
Vladimíra Balatky v současné době rekonstruuje 
nedaleko Prahy starou usedlost. Celkem běžná 
věc, ovšem až na „diamantové podkroví“ na ob-
rázku. Všechny místnosti jsou totiž realizované jen 
z Diamantu. Když jsme se pozorně rozhlédli kolem, 
našli jsme desky Diamant opravdu všude a majitel 
firmy se nechal slyšet, že už žádnou jinou desku 
„nechce“. 

Proč Knauf Diamant?
My jsme si vybrali Knauf v oblasti sádrokartonu už 
před časem a důvod byl jednoduchý: byl jsem vy-
léčen ze všech možných alternativ. První zkušenosti 
byly dobré a tak jsme u něj zůstali, protože nemá-
me zapotřebí dělat si zbytečné problémy, když 
máme jistotu, že funguje. Používáme zásadně jen 
kompletní systém, to znamená od šroubů, přes pro-
fily, desky až po tmely, pásky a tak dále. Například 
na Uniflott nedám dopustit, i když je dražší než kon-
kurence, protože se na něj mohu spolehnout. Ze 
začátku jsme desky odebírali od různých staveb-
nin, ale ty nám občas i nabídly něco úplně jiného. 

Což bylo pro nás nepřijatelné. Tak jsme se obrátili 
přímo na Knauf o radu, od koho můžeme odebí-
rat se 100% jistotou. Byl nám doporučen Stavtrans 
a Woodcote. Od té doby to funguje bezvadně. 
Když plánujete stavbu jako je tahle usedlost, mu-
síte přemýšlet, kam můžete dát bílou desku, kam 
zelenou a kde musí být červená. No a pak jsme 
se seznámili s Diamantem, a já říkám, že je to des-
ka 3 v 1. Když jsme investorovi vysvětlili, že kromě 
pevnosti odolá vlhkosti, stejně tak požáru, a navíc, 
když kolem nás vede hlavní silnice, tak nám utlumí 
hluk zvenčí, bylo rozhodnuto. My jsme se pro tu 
desku úplně nadchli. Nemusím řešit dodávky více 
druhů desek, nemusím nikomu vysvětlovat kam kte-
rá patří, prostě všechno děláme z Diamantu, který 
má z mého pohledu vynikající vlastnosti.

Samozřejmě je při manipulaci těžší, ale to je daň 
výborným akustickým vlastnostem. A má to ještě 
jednu výhodu. Když se tady v budoucnu bude 
třeba něco přestavovat, měnit, posouvat, zase ne-
budeme řešit, jestli tam náhodou nemusí být jiná 
deska. Takhle máme jistotu, že použijeme zase 
Diamant a máme vystaráno.

❯ Nepřehlédněte naši 
nejnovější prodejní 
akci Honba za 
Diamantem. Více 
se dozvíte na zadní 
straně Knaufstylu 
nebo na Facebooku 
Knauf.

A TVRDÁ

Co můžete říci ke zpracování?
Když sečtu všechna pro a proti, tak z mého 
pohledu je použití Diamantu pro naši prá-
ci jednodušší a ekonomičtější i přesto, že je 
dražší. Vlastnosti a zjednodušení práce nám tu 
vyšší cenu vynahrazují. Samozřejmě Diamant 
potřebuje speciální šrouby, ale i to jsme po-
chopili, že je nezbytné. U této stavby jsme ve 
srovnání s technickým listem použili u profilů 
místo 60cm rozteče 40cm. 

Mám tak z mého pohledu větší jistotu pevné a tuhé 
konstrukce. Rád dělám všechno na sto procent. Teď 
ještě chceme vyzkoušet nové pásky na spáry mezi 
deskami, tak jsme zvědaví, jak budou fungovat. 
Když to ale shrnu, Diamant mne nadchnul a věřím, 
že argumenty přesvědčím i budoucí klienty, že je to 
vynikající deska a vyplatí se do ní investovat. A ješ-
tě ušetříme na lidech a na práci. V tom je to kouzlo. 

Foto: Ivan Sklenář
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KNAUF JUNIOR TROPHY 2019
KNAUF NA AKCI ŘEMESLO/SKILL '19 VYSOKÉ MÝTO

KNAUF PARTNER 
MTB PRAŽSKÉHO 
POHÁRU 2019

Ve dnech 17.—19. září 2019 proběhl již 9. ročník 
Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednos-
tech Řemeslo/Skill 2019 Vysoké Mýto. Sedmdesát-
ka soutěžících z 21 škol z České republiky, Sloven-
ska a Maďarska představila ve třídenním náročném 
programu své dovednosti ve stavebních profesích 
zedník, obkladač, instalatér, montér suchých staveb 
a truhlář. Montéři suché výstavby se představili hned 
první den odpoledne montáží podkonstrukce insta-
lační předstěny systémem Knauf a jejím dokončením 
druhý den opláštěním speciálními impregnovanými 
sádrokartonovými deskami Knauf GREEN do vlhké-
ho prostředí. Občané a návštěvníci se také mohli na 
místě ve stánku poradit s odborníky Knauf ohledně 
použití sádrokartonových stavebních systémů při 
stavbě a rekonstrukci bytu nebo domu.
Za uplynulých osm ročníků se soutěže mladých ře-
meslníků již zúčastnilo více než 500 učňů z celé 
České republiky i zahraničí. 

Foto: Hubert Siegl

Mezinárodní finále letošního ročníku učňovské 
soutěže Knauf Junior TROPHY 2019 proběhlo  
4.–7. června 2019 v rakouském Salcburku. Letos se 
objevila výrazná novinka v praktické části soutěže. 
Zpočátku poměrně jednoduché objekty začaly být 
s přibývajícími ročníky složitější a řemeslně nároč-
nější. Pro přípravu této soutěže spojily síly technické 
úseky z Rakouska a Belgie. Výsledkem byl poměr-
ně komplikovaný objekt, který kladl na soutěžící 
vysoké nároky. Pro část jeho opláštění bylo použito 
vedle sádrokartonových desek DIAMANT i desek 
Aquapanel® a byly osazovány rohové profily, kte-
ré komplikují dodržení požadovaných rozměrů. Je 
nutné ale vyzvednout stále lepší úroveň soutěžících. 
I přes náročnost úkolu, nezůstaly po uplynutí sta-
noveného času nedokončené objekty. Bylo tedy 

KNAUF ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A CERTIFIKACE 2020
V roce 2020 budou pokračovat odborné semináře a školení Knauf. Konkrétní 
termíny a místa konání budou zveřejněny v průběhu prosince 2019 na webo-
vých stránkách www.knauf.cz/seminare-a-skolení, kde si můžete také rovnou 
vyplnit i on-line přihlášku.

Certifikační školení montáže 
protipožárních systémů Knauf

Termíny, místa konání i on-line přihlášky pro rok 2020 
budou k dispozici na odkazu www.knauf.cz/prehled-
-a-terminy-certifikace v druhé polovině prosince 
2019.

Ve středu 8. května 2019 se kbelský Bike 
Park zaplnil bikery, kteří bojovali o body do 
celkového pořadí již 8. ročníku TOMKET 
Pražského MTB poháru 2019. Za dobu své-
ho trvání si tento závod získal velkou oblibu 
nejen široké veřejnosti, kdy se jej účastní 
celé rodiny, ale i vrcholových sportovců. 
Letos přilákal opět mnoho závodníků 
všech věkových i výkonnostních kategorií. 
Zúčastnilo se rekordních 412 závodníků 
od 2 do 68 let ve dvaadvaceti kategori-
ích. Všem vítězům gratulujeme a těšíme se 
na již 9. ročník závodu v příštím roce. 

Foto: Barbora Klap

možné posoudit a porovnat skuteč-
ně provedené práce ve srovnatel-
ném rozsahu. Výsledky byly velmi 
vyrovnané a překvapením bylo 
premiérové vítězství soutěžících 
z Běloruska, následovaných Belgi-
čany. Naši zástupci Daniel Hošna 
a Erik Smékal ze SŠ polytechnická 
ČB obsadili osmé místo ve skupině 
soupeřů s minimálními bodovými 
odstupy. Příští ročník bude tedy 
mezinárodní finále hostit Minsk.

Foto: Ing. Hubert Siegl

❯ Knauf ČR v Salcburku zastupovali vítězové českého kola Daniel 
Hošna a Erik Smékal (obrázek nahoře) s mistrem odborného 
výcviku panem Vaňatou a za společnost Knauf Praha s.r.o. 
se jako porotce účastnil Ing. Hubert Siegl, produktový manažer 
Knauf Praha s.r.o (obrázek vlevo dole)
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KNAUF TOUR 
MOSKVA 2019 
Po zjištění, že pojedeme na exkurzi do Moskvy, se zúčastněným 
odrážela ve tváři zvědavost, co asi můžeme očekávat. Ti, kteří 
znali Moskvu jen z týdeníků a zpráv, si představovali velké 
betonové město, které „zamrzlo” na začátku osmdesátých let 
minulého století. Ale už příjezd do Moskvy nám jasně ukázal,  
že to tak asi nebude. 

Zcela nový model autobusu nás odvezl do cen-
tra Moskvy, do hotelu nedaleko Rudého náměstí. 
Cestou z letiště se nám zcela rozplynuly předsta-
vy o temných zapadlých uličkách a starých žigu-
lících. Široké bulváry osvětlené množstvím reklam, 
chodníky plné elegantně oblečených lidí, z nichž 
každý držel v ruce mobil, ulice… 4 pruhy tam 
i zpět… a staré žigulíky nahradily BMW X5, Toyo-
ta Landrover, Mercedes ML a další luxusní modely 
aut. Ulice po setmění připomínaly spíše Las Vegas, 
téměř všechny fasády domů v naší ulici svítily ce-
loplošnými reklamami, a některé z nich se dokonce 
pohybovaly jako film ve špatném rozlišení. Na kon-

ci ulice, té obrovské ulice, ve které jsme bydleli, se 
na večerní obloze rýsovalo něco jako mrakodrapy.
Ale nikdo tomu nevěnoval zvláštní pozornost, ni-
kdo tady nic podobného nečekal, tak proč se pla-
šit. Ráno moudřejší večera.

I večerní Moskva byla jiná, než si kdo z nás před-
stavoval. Ulice centra v zóně pro pěší byly celé 
osvětlené zavěšenými světelnými řetězy jako o Vá-
nocích. Jenže teď Vánoce nebyly, neboť byl květen, 
a přesto byla výzdoba mnohem bohatší. Dokonce 
každá ulice zářila svojí barvou. Někde bílou, jinde 
žlutou, modrou, fialovou nebo i růžovou. Pouliční 

umělci hráli na kytary, housle, harmoniky, saxofony, 
samozřejmě za asistence mikrofonů a reprodukto-
rů. Byla půlnoc a ulice stále nacpané k prasknutí. 
Restaurace plné, občas se objevil jezdec na koni. 
To když si nějaký movitější turista objednal návště-
vu centra koňmo. 

Návštěva továrny Knauf Rusko
 
Probíhala sice pěšky, ale klidně by se v areálu zá-
vodu dalo jezdit na kole nebo na motorce. Jen pro 
představu. Linka na výrobu sádrokartonu má délku 

pouhých 350 m, areál je skoro v centru města, brá-
no z pohledu celkové rozlohy tohoto velkoměsta, 
a zahrnuje tři závody – na výrobu sádrokartonu, 
malt a penetrací, a na montované moduly. Mezi 
jednotlivými továrnami jezdí místní vlak a celá ta 
„továrnička” má rozlohu asi jako letiště v Praze ve 
Kbelích. Součástí areálu je i krásné školicí centrum, 
kde jsou krom jiného vzorky zajímavých konstrukcí, 
které se dají ze sádrokartonu udělat. Takže různé 
kopule, sloupy, rampy a okrasné prvky, ale také 
vynikající káva, kterou nám nabídly velmi příjemné 
a lehce exoticky působící slečny. 

Moderní mrakodrapy 
v City s konstrukcemi 
suché výstavby Knauf

Dalším bodem programu byla návštěva stavby, 
kde se montují sádrokartonové konstrukce Knauf. 
Nevím, co jsme přesně očekávali, ale zavezli nás 
do místní obchodní čtvrti, kde jsme si připadali 
jako v Dubaji. Jeden mrakodrap vedle druhého. 
Kolem znovu ty obrovské ulice s několika pruhy 
tam a zpět, kde by si standardní návštěvník v osob-
ním automobilu připadal ztracený. Stáli jsme pod 
těmi mrakodrapy, z nichž dva byly ve výstavbě, 
a tušili jsme, že by mohlo nastat něco zajímavého. 
A nastalo. Oznámili nám, že avizovaná návštěva 
stavby je prohlídka jednoho z rozestavěných mra-
kodrapů. Předpokládali jsme, že vyjedeme jakýmsi 
lepším výtahem třeba „jen” do čtyřicátého patra. 
Po nafasování ochranných prostředků sestávajících 
z vesty, přilby a podpisu do knihy proškolených, 
jsme ale vyjeli do posledního, 74. patra! Normálně 
se tam pracovalo, byly rozdělané sádrokartonové 
konstrukce a lepily se tapety. A my se šli podívat 
na terasu venku, kde bylo skoro hotové prosklené 

zábradlí. Podlaha byla zatím ve fázi výstavby a na 
místě byl ještě složený materiál. Prostě normální 
stavba. Byli jsme 310 m vysoko, vítr nám foukal do 
vlasů a pod námi Moskva jako na dlani. Na hodně 
velké dlani, protože ani na jeden konec města ne-
bylo možno dohlédnout. A to bylo jasno a větrno. 
V dálce jsme mohli spatřit i všech šest Stalinových 
mrakodrapů. Jejich architekturou se inspirovali pro-
jektanti hotelu Internacional v Praze v Dejvicích. 
Jen s tím rozdílem, že ten nejmenší moskevský má 
výšku 160 m a ten nejvyšší sahá do 260 m. Do-
pravní infrastruktura v podobě několikaproudových 
nadjezdů, podjezdů a ulic byla také ohromující. Ta-
kový kruhový objezd, jaký je na hradecké dálnici 
a odbočuje se z něj na Pardubice – tato megastav-
ba zabírající hektar plochy, tak takové tam jsou kru-
hové objezdy kolem centra. Prostě všechno velké.

Abychom poznali i další stavby, zamířili jsme do 
parku vedle Kremlu, kde stojí budova Moskevské 
filharmonie. Člověk by si představoval něco kla-
sického, ale omyl! Budova připomíná navrhova-
nou (a následně neschválenou) „chobotnici” od 
Jana Kaplického, která měla stát v Praze na Letné. 
Všechno je zde kulaté! Kulaté převisy střechy a na 
nich AQUAPANEL. Dokonce hodně AQUAPANE-
LU! A to v Moskvě v zimě údajně pěkně mrzne. Ne-
vím, při naší návštěvě bylo 28 °C a modrá obloha.
Ani obyčejné betonové domy na bydlení nepřipo-
mínají naše klasické panelové domy. Jsou to mono-
litické betonové skelety, které se následně vyzdíva-
jí. Všude se staví jako o život, jeřáb vedle jeřábu. 
Jsme zvyklí na domy, které mají 10 podlaží, a už se 
nám zdají vysoké. V Moskvě ale staví 30 podlaží! 
Takže opět – všechno je obrovské, ale jinak, než 
jsme očekávali.

Moskva překvapila a stálo to za to!

> Pohled na Moskvu ze 74. patra ohromí. Ani při jasné obloze 
nedohlédnete ani na jeden konec města.

Milan Švůgr
Foto: Michael Rameš,, David Majling
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146 cm
Vyhlašujeme honbu za nejvyšší kvalitou v suché výstavbě!

Jste sádrokartonář a pracujete s deskou Knauf Diamant?
Vyfoťte se s ní při práci na stavbě a pošlete nám fotku.

Nejoriginálnější FOTO úlovek vyhrává televizor PHILIPS.

Jde to jednoduše:
1. Použijte Knauf Diamant na stavbě 

a udělejte fotku
2. Fotku pošlete do zprávy na náš 

Facebook nebo na e-mail 
soutez@knauf.cz

3. Připište jméno a místo stavby 
a výhra bude možná Vaše!

Akce trvá do 30. listopadu 2019
www.facebook.com/knaufpraha
www.knauf.cz
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