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Za věcnou správnost uvedených informací 

odpovídají autoři textů. Podávání 
novinových zásilek povoleno Českou 

poštou, s. p., Odštěpný závod Přeprava, 
č. j. 3083/95, dne 25. 9. 1995 

a-OZSeČ Ústí nad Labem, j. zn. P-648/98, 
dne 9. 2. 1998.

 
Tímto informujeme subjekt údajů o právech 

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí 

osobních údajů společnosti Business Media CZ,
s. r. o., se sídlem Praha 5, Nádražní 32 je dobrovolné, 

že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, dále 
má právo v případě porušení svých práv obrátit se 
na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat 
odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se 
takového jednání správcem, provedení opravy, 

zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení 
peněžité náhrady jakož i využití dalších práv 

vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. 
 

Snímek na titulní straně:
Administrativní budova Aviatica v areálu 

bývalé jinonické Waltrovky
foto Ondřej Mika

Oslava 150. výročí založení 
Spolku architektů a inženýrů 
v Království českém
V roce 2015 oslaví česká technická veřejnost 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Králov-
ství českém (SIA), na jehož tradici mimo jiné navazuje i Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI). Prezídium 
ČSSI se ve spolupráci s ostatními spolky z oboru proto rozhodlo upozornit veřejnost na toto výročí řadou 
aktivit, a zejména zdůraznit význam profese stavebního inženýra pro celou společnost.
1. Anketa TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865 –2015 
V anketě TOP TEN osobností, která je v září a říjnu 2015 přístupná na www.150letSIA.cz, můžete 
hlasovat o osobnostech, které se významně zapsaly do vzhledu naší země a svými díly pozitivně změ-
nily za uplynulých 150 let města, obce i krajinu. Hlasování se netýká žijících autorů. Do 30. 10. 2015 
máte šanci hlasovat až pro 10 z více než 150 osobností nebo třeba dát jedné osobnosti dát všech svých 
10 hlasů. Výsledky budou poprvé zveřejněny na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli 
31. 10. 2015, přesně v den 150. výročí založení spolku.
2.Výstava stavebních strojů 
Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze (NTM) bude zejména pro mládež připravena 
expozice týkající se stavebnictví a architektury a u dopravní haly NTM bude připravena pro veřejnost 
ve dnech 28. 10. až 1. 11. 2015 výstava současných stavebních strojů, kterou se budou prezentovat 
jejich výrobci a významní dodavatelé staveb. Každý si bude moci stroje podrobně prohlédnout i osahat.
3. Putovní výstava 150 LET SIA
Součástí připravovaných akcí je i související putovní výstava o významných osobnostech a jejich stav-
bách, které představují špičku v českém stavitelství a architektuře. Výstava bude mít vernisáž 
31. 10. 2015 v 16 h v Betlémské kapli a během následujícího období by měla putovat z Prahy do 
Ostravy, Brna a dalších míst ČR.

Putovní výstava „150 LET SIA“ v prestižním výběru prezentuje významné osobnosti oblasti stavitel-
ství a architektury a jejich díla. Zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební 
tvorbě. Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě a představit to nej-
kvalitnější z oboru v naší republice.
4. Paměť stavitelství
Zakládáme přehled o stavebních, architektonických a projektových firmách, které působily nebo pů-
sobí na území ČR. Jeho trvalým zveřejněním mimo jiné i na webových stránkách ČSSI chceme doku-
mentovat většinou již historické události stavebních, architektonických a projektových firem působících 
v českých zemích (Kartotéka firem). Formou shromáždění popisu jejich historie, významných děl 
a osobností má umožnit připomenutí zejména vývoje vztahů v oboru. Je na každém, aby obraz o své 
firmě vložil do tohoto archivu.

Pavel Štěpán,
prezident Českého svazu stavebních inženýrů

Ú V O D E M 3
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V pražských Řepích byla otevřena třetí česká 
prodejna Platformy pro řemeslníky

Velkoobchod pro profesionální řemeslníky 
Platforma otevřel v Praze-Řepích v karlo-

varské ulici novou prodejnu. u nás je to už třetí 
pobočka. V České republice působí Platforma 
od roku 2007 a je důležitou obchodní značkou 

koncernu Saint-Gobain. Prodejny Platformy pro 
řemeslníky nabízejí spoustu výhod pro menší fir-
my, samostatné řemeslníky i stavebníky.

Nová prodejna nabízí svým zákazníkům 
1990 m² prodejní plochy, 540 m² nových sklado-
vých hal a téměř 2000 m² venkovních skladových 
ploch. kromě bohatého sortimentu čítajícího až 
20 tisíc výrobků zde zákazníci – řemeslníci s živ-
nostenským oprávněním – najdou rychlé odba-
vení, odborné poradenství a řadu dalších profe-
sionálních služeb. 

První prodejna Platformy byla v ČR otevřena 
v roce 2007 v Praze 9. Druhá pak rok poté v Os-
travě. Spolu s novou pobočkou v Praze-Řepích 
pracuje pro Platformu v současnosti více než 100 
zaměstnanců.

Prodejna je uspořádána do sedmi oddělení, 
většinou podle profesí: zedník, truhlář, malíř, 
instalatér, obkladač, elektrikář a je zde i sekce 
věnovaná pouze nářadí. V každém oddělení se 
nachází sortiment, který profesionální řemeslník 
používá nejčastěji. Ceny zboží ve většině případů 
garantuje katalog s roční platností.
Služby:
– komplexní roční katalog pro zákazníky, zdar-

ma;
– Rychlá a levná doprava zboží až k zákazníkovi;
– Řezání dřeva a deskových materiálů dle poža-

davků;
– testování nářadí přímo na prodejně;
– Půjčení nářadí k zakázce, zdarma;
– Míchání barev na počkání;
– Prodej i malých množství materiálů;
– Odborný a ochotný personál;
– Snídaně zdarma.

tisková zpráva, wd

Unikátní vrtací stroj poprvé v ČR

Dne 24. září byl veřejnosti prezentován 
unikátní stroj – lafeta k vrtání v těžko 

přístupných terénech. toto unikátní za-
řízení, které je v České republice použito 
vůbec poprvé, se podílelo na sanaci skal-
ního masivu v Dolánkách u turnova, lemu-
jícího silnici č. 10, tedy hlavní tah z Prahy 
do Harrachova. Zakázku realizovala firma 
Swietelsky stavební, s. r. o., jejíž mateřský 
závod z Rakouska stroj do Čech zapůjčil. 
Jedná se vlastně o nákladní podvozek s te-
leskopickým výložníkem a s lafetovou vrtací 
nástavbou. Celková hmotnost zařízení je 
v závislosti na použitém podvozku maximál-
ně 30 tun. Dosah teleskopického ramene je 
až 25 metrů nad úroveň pracovní plochy za 
předpokladu využití výškové pracovní ploši-
ny pro obsluhu. technik zařízení ovládá dál-
kově za pomoci malého panelu, který má 
zavěšen na krku.

Výhodou je možnost vrtat bez výpažni-
ce až do hloubky 16 metrů, což umožňu-

je použít při sanacích až šestnáctimetrové 
kotvy a svah tak upevnit s podstatně dlou-
hodobějším účinkem než při kratších vr-
tech. Zařízení se může také využít pro in-
stalaci injektovaných vrtaných kotev až do 
profilu iBO R51 (typ samozávrtné kotvy). 
V případě nepažených vrtů je maximální 
profil vrtání 110 mm. tento kombinovaný 
stroj je vhodný pro použití v místech, kte-
rá jsou pro stroje s pásovým podvozkem 
nedostupná, např. strmé zemní a skalní 
svahy.
Technické parametry:
– délka záběru: 3200 mm,
– průměr vrtání (bez výpažnice): až do 

110 mm,
– průměr vrtání (s výpažnicí): až do 170 mm,
– ovládání: dálkové elektrické,
– pracovní dosah: až do výšky 25 m,
– hloubka vrtu: bez výpažnice až do 16 m.

tisková zpráva

Sektor projektových prací 
letos poroste

Z nejnovější Studie projektových společností 2015 při-
pravené analytickou společností CEEC Research ve 

spolupráci se společností Ruukki vyplývá, že sektor pro-
jektových prací letos poroste o 7,3 % (potvrzuje to 87 % 
ředitelů projektových firem). Vliv na to budou mít větší 
investice jak veřejných institucí, tak i soukromých firem. 
O něco mírněji porostou tržby společností, a to především 
kvůli nízkým cenám realizovaných zakázek. kladný vývoj 
objemu projektových zakázek očekávají ředitelé společ-
ností také v roce 2016. V průměru by mělo jít o nárůst 
4,6 %.

Podle výsledků Studie projektových společností 2015 
přibylo v porovnání s minulými lety projektovým firmám 
práce a bude nadále růst i objem zakázek. Především díky 
proinvestiční politice vlády a připravovaným dopravním 
stavbám jsou většími optimisty ředitelé inženýrských pro-
jektových společností. ti očekávají nárůst zakázek o 8,4 
procenta. Mírnější jsou v predikcích ředitelé kanceláří 
a ateliérů projektující pro pozemní stavitelství, kteří před-
pokládají nárůst objemu produkce o 6,9 procenta.

Za největší problém limitující jejich firmu v růstu označili 
ředitelé nízké ceny realizovaných zakázek. Na stupnici od 
nuly do desítky, kde desítka označuje největší komplikaci 
pro rozvoj firmy, přiřadili tomuto faktoru číslo 7,1. tržby 
společností, jež projektují pro inženýrské stavby, stoupnou 
o 6,9 procenta, tržby kanceláří a ateliérů pro pozemní sta-
vitelství vzrostou jen o 5,4 procenta. Růst výnosů potvrdilo 
84 procent ředitelů projektových kanceláří.

Studii projektových společností 2015 najdete bezplatně 
ke stažení na www.ceec.eu.

tisková zpráva, wd
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Nové Systainery SYS-Combi a nový 
SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3 zdokonalí pořádek 
na pracovišti

Pro řemeslné firmy je organizace pracoviště 
přinejmenším stejně tak důležitá jako přesně 

pracující elektrické nářadí. Skrývá se v ní totiž 
téměř nevyčerpatelný potenciál. Proto Festool 
neustále vyvíjí a zdokonaluje svůj systém pro 
udržení pořádku a transportní systém a od září 
2015 nabízí dvě novinky, které ještě lépe udržují 
pořádek ve všem – od nářadí až po drobné díly. 

Dobrá organizace pracoviště šetří 
čas, pohyby a náklady
Organizovaně a strukturovaně plánovat a pra-
covat je možné pouze tehdy, když má všech-
no své místo a je po ruce. Festool nabízí pro 
optimální a mobilní uspořádání pracoviště roz-
sáhlý sortiment systémů pro udržení pořádku 
a transportních systémů s mnoha možnostmi: 
multifunkční stůl MFt, pracovní centrum WCR, 
vakuový upínací systém VAC SyS a dále množ-
ství různých Systainerů, Sortainerů a mnohé 
další. Nezáleží na tom, zda v dílně, na montáži 
nebo na stavbě – všechny pracovní prostředky 
by měly být ideálně zabalené a snadno trans-
portovatelné. 

Systainer SYS-Combi 2 a SYS-
Combi 3
Oba nové SyS-Combi od firmy Festool předsta-
vují spojení klasického Systaineru se zásuvkou na 
spotřební materiál a drobné díly. tato prémio-
vá značka tak pro ještě lepší organizaci – i na 
montážích – nabízí od září optimální kombinaci 
Systaineru a Sortaineru. Zásuvku lze flexibilně 
rozdělit pro příslušenství, spotřební materiál, 
drobné díly a další. tak se zajistí pořádek a záro-
veň ušetří čas, zbytečné pohyby, cesty a náklady. 

Sortainer SYS 4 TL-SORT/3
Nový Sortainer poskytuje ve svých třech zásuv-
kách, každé o objemu 6,7 l, místo a uspořádání 
pro uložení příslušenství, spotřebního materiálu 
a drobných dílů. Zásuvky lze individuálně rozdě-
lit pomocí vkládacích boxů a přepážek. Festool 
k tomu nabízí sadu příslušenství, speciálně při-
způsobenou pro tuto zásuvku. Navíc je na každé 
zásuvce místo pro popis, vizitky nebo etikety. 
ideální popisovací políčko najdete na stránkách 
www.festool.cz/myfestool.  

Perfektní systém
S těmito novinkami naplňuje Festool své motto: 
„Je lepší, když do sebe vše zapadá“ a umožňuje 
tak řemeslníkům profesionální vystupování před 
zákazníky. Firma Festool vyvinula svůj systém 
pro udržení pořádku tak, že lze vše individuál-
ně sestavit, kombinovat a spojovat podle potřeb 
příslušného řemesla: Systainer s t-lOC a Classic, 
Sortainer, mobilní vysavače ClEANtEC a dále po-
jízdnou plošinu SyS-Cart nebo vozík pro Systai-
nery SyS-Roll.

Nové Systainery SyS-Combi a nový Sortainer 
SyS 4 tl-SORt/3 lze zakoupit od září 2015 ve 
specializovaných prodejnách. Další informace na 
stránkách www.festool.cz.

podle podkladů  
společnosti Festool

Systainer SYS-Combi 3

Sortainer SYS 4 TL-SORT/3

Obě kotoučové pily se 
díky systému kapovací 
a vodicí lišty vyznačují 
obrovskou universál-
ností. Jsou proto ideální 

především pro komplexní dřevostavby. 
Model HK 55 má výkon 1 200 W a je 
koncipován jako mnohostranná pila 
pro sériové řezy s hloubkou až 55 mm. 
Bezpečnost práce zajišťuje rychlobrzda. 
Model HK 85 má výkon 2 300 W, který 
garantuje rychlý postup práce i v podél-
ných řezech do masivního dřeva. Pilu 
lze snadno změnit na drážkovací frézu. 
Prořez je 85 mm. Obě pily lze zakoupit 
volitelně se Systainerem, kapovací 
nebo vodicí lištou.

Zaregistruj stroj FESTOOL 
a získej důležité výhody!

Nejen pily, 
ale kapovací systém!

www.festool.cz

Nové ruční kotoučové pily 
HK 55 a HK 85
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Nejlepší výrobce 
stavebnin roku 2014 
– výsledky

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nej-
lepší výrobce stavebnin roku 2014 se usku-

tečnilo na Roztockém zámku v Roztokách 
u Prahy dne 10. září 2015. Vyhlášení se zú-
častnili zástupci vypisovatelů a organizátorů 
soutěže z Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 
společnosti ÚRS Praha, mediálního partnera 
a zástupci všech nominovaných a vítězných 
firem.

Cílem soutěže je upozornit odbornou i laickou 
veřejnost na nejmodernější výrobní provozy a zá-
vody průmyslu stavebních hmot v České republi-
ce s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví 
a ostatní průmysl. téma letošního ročníku znělo 
Moderní materiály a technologie pro udržitelné 
stavění a energetické úspory.

Soutěžní porota posuzovala přihlášené výrob-
ní závody a provozy průmyslu stavebních hmot 
zejména podle následujících kritérií: ekonomická 
úspěšnost, silná pozice na trhu; energetická ná-
ročnost výroby; dosahovaná kvalita výroby; zlep-
šování životního prostředí a řešení odpadového 
hospodářství; zavádění systémů řízení jakosti 
výroby; investiční činnost do výrobního zařízení 
v posledních třech letech; dosažená produktivita 
a zaměstnanost.
Složení odborné poroty:
ing. Pavel Malinský, MPO – předseda poroty; 
ing. Michael Smola, SPS v ČR; ing. Zdeněk kunc, 
CSc., ÚRS Praha; ing. Alexander trinner, tZÚS 
Praha, s. p.; ing. lukáš Peřka, VÚMAt Praha, 
a ing. Petra lupíšková, ÚRS Praha.

Nejužší nominace
Kategorie firem s počtem zaměstnanců 
do 200:
– Beton Brož, spol. s r. o.;
– ČEZ Energetické produkty;
– Diton, spol. s r. o.;
– kámen a písek, spol. s r. o., se sídlem v Čes-

kém krumlově;
– knauf Praha, spol. s r. o.;
– technistone, a. s., se sídlem v Hradci králové;
– Vápenka Vitoul, spol. s r. o.

Kategorie firem s počtem zaměstnanců 
nad 200:
– Baumit, spol. s r. o.;
– CS Beton spol. s r. o.;
– kámen Zbraslav, spol. s r. o.;

– lasselsberger, s. r. o.;
– P – D Refractories CZ, a. s.;
– Prefa Brno, spol. s r. o.;
– Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Držitelé titulu 
Nejlepší výrobce stavebnin 2014
Kategorie firem s počtem zaměstnanců 
do 200:
– Beton Brož, spol. s r. o.
– Diton, s. r. o.
– kámen a písek, spol. s r. o., se sídlem v Čes-

kém krumlově

Kategorie firem s počtem zaměstnanců 
nad 200:
– CS Beton, spol. s r. o.
– P-D Refractories CZ, a. s.
– Prefa Brno, spol. s r. o.

Další ocenění:
 ● Cena poroty soutěže: Vápenka Vitoul, spol. 
s r. o.

 ● Cena SPS v ČR: Wienerberger cihlářský prů-
mysl, a. s.

 ● Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: 
Baumit, spol. s r. o.

 ● Cena časopisu Stavebnictví: lasselsberger, 
s. r. o.

Zástupci vítězných firem převzali ocenění z rukou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR na slavnostním 
setkání podnikatelů v rámci oslav Dnů stavitelství 
a architektury konaném dne 8. října 2015.

wd, tisková zpráva
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Asfaltové vozovky 2015

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 se v Do-
mě kultury Metropol v Českých Budějovicích 

(Senovážné náměstí 2) koná konference Asfalto-
vé vozovky 2015. Akci připravuje Sdružení pro 
výstavbu silnic Praha a Česká silniční společnost, 
sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajišťuje 
PRAGOPROJEkt, a. s., středisko SVS.

konference se koná jednou za dva roky a její 
zaměření je jasné už z názvu. 

Tematické okruhy
1. Nové technologické trendy u asfaltových vozo-

vek
2. Zkoušení vozovek a materiálů
3. Druhá generace evropských norem – dopady, 

důsledky a zkušenosti
4. Řešení a opatření pro trvanlivé a efektivní as-

faltové vozovky (3E: ekonomicky, energeticky, 
environmentálně)

Součástí úvodu konference bude také křest knihy 
Pokládka hutněných asfaltových směsí. Její nové 
revidované vydání připravil kolektiv autorů pod 
vedením doc. ing. Václava Hanzíka, CSc., (pů-
vodní vydání je z roku 1986). Publikace zahrnu-
je mimo jiné doporučení k optimálnímu použití 
dynamicky hutnících válců, poznatky z oblasti 
ochlazování směsi při pokládce i podklady a me-
tody k posouzení efektivní účinnosti válců i navr-
žených zhutňovacích sestav. Významnou součástí 
příručky je upravená metoda návrhu zhutňovací 
sestavy a postupu hutnění, a to s použitím nově 
zpracovaného počítačového programu. 

Kontakt na pořadatele
PRAGOPROJEkt, a. s., oddělení PŠČ
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
tel.: 255 723 752, 286 582 117, 286 582 435
svs@pragoprojekt.cz, svs@sdruzeni-silnice.cz
www.asfaltove-vozovky.cz

mi podle podkladů pořadatele

Betonářské dny 2015

Česká betonářská společnost ČSSi pořádá ve 
dnech 25. a 26. listopadu 2015 22. Beto-

nářské dny. konference se tentokrát uskuteč-
ních v prostorách zámku v litomyšli. 

Betonářské dny jsou tradičně průřezovou kon-
ferencí, která přináší přehled vývoje oboru za 
uplynulý rok. Zároveň s konferencí probíhá vý-
stava Beton 2015, na níž se prezentují výrobci 
a dodavatelé technologií a výrobků pro betonové 
stavitelství.

Tematické okruhy
 ● Vyzvané přednášky
 ● Mosty
 ● Navrhování a monitoring

 ● Výzkum
 ● inženýrské a ostatní konstrukce
 ● Nové technologie

konference bude mít i rozsáhlou posterovou sek-
ci. V průběhu společenského večera 25. listopadu 
budou oceněni zpracovatelé nejlepších bakalář-
ských, diplomových a disertačních prácí v oboru 
technologie betonu a betonových konstrukcí.

Podrobný program konference a elektronický 
formulář přihlášky najdete na www.cbs-beton.eu.

Kontakt
Česká betonářská společnost ČSSi
Samcova 1, 110 00 Praha 1
tel.: 775 124 100, 605 325 366
johova@cbsbeton.eu, vich@cbsbeton.eu

mi podle podkladů pořadatele
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Pozvánka na 9. ročník konference 
Dřevostavby v praxi

Již devátý ročník konference pro 
všechny profesionály, kteří na

vrhují nebo realizují dřevostavby, 
proběhne 5.–6. 11. 2015. konfe
rence se koná v hotelu Skalský dvůr 
v lísku u Bystřice nad Pernštejnem. 
letos je zaměřena především na fa
sády a zakládání dřevostaveb.

konference Dřevostavby v praxi 
se za devět let své existence stala 
respektovaným fórem profesionálů 
z oblasti navrhování a realizace dře
vostaveb. Přednášky jsou zaměřeny 
na poslední trendy v oboru, technic
ké novinky, legislativu a další důle
žitá témata. Dvoudenní konferenci 
dřevostavbaři oceňují nejen díky 
zajímavým přednáškám doprováze
ným praktickými ukázkami, ale i dí
ky možnosti vyměnit si zkušenosti 
při neformálních setkáních a trochu 
se odreagovat. Hlavním tématem 
letošní konference budou fasády 
a zakládání dřevostaveb.

Témata
Projekty na podporu řemesla 
a profesionálů
– Možnosti a aspekty zakládání 

pasivních dřevostaveb, Eva Svo
bodová, generální ředitelka Aso
ciace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR;

– informační podpora profesio
nálů na DřevoPortálu, Stanislav 
Müller;

Technické zařízení budov
– téměř nulový [ne]pasivní dům, 

ing. arch. Jaroslav tachecí, archi
tekt, projektant;

Požární bezpečnost, legislativa, 
certifikace
– umístění stavby na pozemek z po

hledu požární bezpečnosti, ivana 
Nohová, ii. viceprezidentka Profes
ní komory požární ochrany;

– Aktuální situace z oblasti norem 
pro dřevěné konstrukce, Petr 
kuklík, vedoucí oddělení Mate
riály a konstrukce v univerzitním 
centru energeticky efektivních 
budov ČVut;

– Evropská certifikace. kontrola 
kvality výstavby dřevostaveb, Jitka 
Beránková, ředitelka VVÚD, s. p.

Zakládání dřevostaveb
– Zakládání staveb na pěnovém 

skle AGlASS, Oldřich Suldovský, 
technický poradce;

– Možnosti a aspekty zakládání pa
sivních dřevostaveb, majitel firmy 
Penatus, s. r. o.;

– Zakládání dřevostaveb na větra
ných mezerách, Richard Hlaváč, 
odborný asistent na katedře fyzi
ky Fakulty stavební ČVut, spolu
majitelem firmy Pondios, s. r. o.

Stroje, vybavení a spojovací pro-
středky
– trojice spojovacích prostředků 

pro konstrukční dřevostavby, Ja
roslav Štok, obchodní a technický 
manažer divize Construction ve 
firmě SFS intec, s. r. o.;

– Sponkovačky a hřebíkovačky – 
optimalizace přístrojů při realiza
cích dřevostaveb, Antonín Šilha
vík, technický poradce ve firmě 
BeA CS, spol. s r. o.;

– Novinky značky Mafell – systé
mové Akku řešení, Jiří Odvárka, 
Martin Sazama.

Stropní a podlahové systémy, 
konstrukční desky
– Nové skladby a zkušenosti s pře

vratnou konstrukční deskou Rigi
Stabil, Jiří Provázek, produktový 
manažer SaintGobain Construc
tion Products CZ, a. s., Divize Rigips;

– Akustika dřevěných stropů v pra
xi, Michal Řehulka, technický 
a obchodní manažer ve firmě 
CiuR, a. s.;

– Activ’Air s praktickými výsledky, 
Jaromír kuncl, marketingový 
manažer ve firmě SaintGobain 
Construction Products CZ, a. s., 
Divize Rigips.

Fasády a střechy
– Fasády rodinných domů, Josef 

Šanda;
– Průlomová řešení v oblasti paro

těsnosti, karel Sedláček, technic
ký poradce ve firmě SaintGobain 
Construction Products CZ, a. s., 
Divize isover;

– Fasády Weber, ochrana obvodo
vého pláště dřevostavby, tomáš 
Pošta, produktový manažer ve 
firmě SaintGobain Construction 
Products CZ, a. s., Divize Weber;

– Střechy bez jedů aneb Normální 
je nemořit, karel Bulín, technický 
poradce ve firmě Dörken, s. r. o.;

– SEMA – světově první software 
pro detailní zpracování klempíř
ských systémů, jako jsou opláště
ní fasád a střech, Jiří Bartoš, spo
lumajitel firmy SEMACZ, s. r. o.;

– Návrhy provedení fasád objektů, 
Stefan Berbner, jednatel firmy 
inthermo GmbH;

– Zkušenosti a dobré příklady 
z montáží dřevěných teras a fa
sád v různých zemích, Pavla Bort
lová, obchodní zástupce pro ČR 
a SR u estonské firmy Puidukoda;

– Praktické zkušenosti s fasádami 
dřevostaveb, Patrik Zamazal, archi
tekt, ateliér Molo architekti, s. r. o.

Zajímavostí letošního ročníku bu
dou souběžné workshopy, na které 
se budou moci účastníci přihlásit po 
dokončené registraci na konferenci. 
Workshopy, které tematicky budou 
navazovat na přednášky, budou 
probíhat v samostatných prostorách 
pro přibližně 20 osob. Účastníci se
minářů budou mít přednášejícího 
plně k dispozici a budou mít prostor 
pro individuální dotazy a diskusi.

Další zajímavou novinkou je mož
nost ovlivňovat předem obsah před
nášek. V průběhu kampaně budou 
přihlášení účastníci „zataženi“ do pří
prav konference a budou moci navr
hovat, co by je v dané přednášce více 
zajímalo nebo naopak co je nezajímá.

Organizátory konference jsou 
DřevoPortál.cz a SaintGobain 
Construction Products, a. s., divi
ze Rigips. Záštitu nad konferencí 
převzala Hospodářská komora ČR, 
Asociace malých a středních podni
ků a živnostníků, Profesní komora 
požární ochrany a Sdružení výrobců 
stínicí techniky a jejích částí. kon
ference je zařazena do projektu 
celoživotního vzdělávání ČkAit 
a ohodnocena dvěma body. ČkA 
ohodnotila konferenci 3 body!

Podrobné informace o konferen
ci jsou zveřejněny na www.drevo
stavbyvpraxi.cz, kde je k dispozici 
také registrační online formulář.

tisková zpráva, wd
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Akce Sekurkonu v listopadu 2015
Zkoušení vlastností 
betonu a jeho složek
Termín: 4. a 5. listopadu 2015
Místo: Experimentální  centrum 
Stavební fakulty ČVut, 
 thákurova 7, Praha 6
Hodnocení: ČkAit – A2, ČkA – 
3 body
Cílem kurzu je seznámit účastníky 
se základními vlastnostmi betonu 
a jeho složek, včetně jejich zkouše
ní. Při přednáškách budou podány 
informace o ČSN EN 206 Beton – 
část 1: Specifikace, vlastnosti, výro-
ba a shoda.

Současné požadavky na kvalitu 
betonu vyžadují, aby projektanti 
a pracovníci odborných firem by
li seznámeni s vlivy, které mohou 
ovlivnit kvalitu a spolehlivost beto
nové konstrukce. Účastníci kurzu 
získají informace o současných po
znatcích z oblasti dopravy betonové 
směsi, zpracování betonu, stříkané
ho betonu, koroze výztuže a beto
nu a způsobech jejich ochrany.

V průběhu semináře probíhá výu
ka s praktickými ukázkami zkoušení 
v laboratořích Experimentálního cen
tra Stavební fakulty ČVut v Praze.

Řízení výstavbových 
projektů
Termín: 10. listopadu 2015
Místo: Olšanská 1a, Praha 3 Žižkov 
(budova SuDOP  PRAHA, a. s.) 
Cílem je seznámit účastníky s pro
blematikou řízení stavebních pro
jektů a s doporučenými metodami 
a postupy projektového manage
mentu s ohledem na specifika pro

jektů ve výstavbě. Účastníci získají 
praktický přehled o základních 
oblastech projektového řízení od 
záměru přes plánování a operativní 
řízení až k vyhodnocení projektu, 
včetně řízení kvality, rizik, komuni
kace, organizace a obstarávání se 
zaměřením na specifika projektů ve 
výstavbě. Seminář je určen všem, 
kteří se podílejí (od projektantů po 
dodavatele) v investorských, pro
jektových, dodavatelských a rea
lizačních firmách a ve stavebních 
úřadech na přípravě, zadávání, kon
trole a řízení stavebních projektů.

Stavbyvedoucí – 
legislativa a praxe
Termín: 12. listopadu 2015
Místo: AZ personalistika, 
 Olšanská 1a, Praha 3Žižkov
Hodnocení: ČkAit – A1, ČkA – 
1 bod
Seminář se skládá ze dvou bloků. 
V rámci prvního bloku budou probí
rány jednotlivé zákonné povinnosti 
stavbyvedoucího a s tím spojená 
odpovědnost. První blok je zahájen 
prezentací, která je doprovázena 
příklady z praxe, následuje přípa
dová studie a diskuse s účastníky 
semináře. Druhý blok je zaměřen 
na praktické řešení typických udá
lostí ve smluvních vztazích mezi 
jednotlivými účastníky výstavby (ob
jednatel, zhotovitel, subdodavatel, 
stavební dozor) se zaměřením na 
nejčastější chyby v uplatňování vzá
jemných nároků. Jednotlivé okruhy 
jsou probírány formou praktických 
případových studií, které řeší účast

níci kurzu v malých skupinkách. Ná
sleduje společné vyhodnocení řeše
ní a doprovodný komentář lektora.

Příprava a provádění 
stavebních prací
Termín: 12. listopadu 2015
Místo: ústav technologie, 
 mechanizace a řízení staveb,  Fakulta 
 stavební Vut v Brně (Veveří 95)
Hodnocení: ČkAit – A3, ČkA – 
2 body
Seminář je pořádán ve spolupráci 
s ústavem technologie, mechaniza
ce a řízení staveb FASt Vut v Brně. 
Jeho cílem je seznámit účastníky 
s problematikou řízení stavebních 
činností, vad a poruch staveb, bez
pečnosti a ochrany zdraví při práci 
na stavbách, veřejných zakázek, roz
počtování staveb, stavebního deníku. 
Seminář je určen pro zástupce reali
začních firem (stavbyvedoucí, vedoucí 
výroby, rozpočtáře, kontrolory kvality, 
manažery kvality, a další), projekčních 
firem, technické dozory a dalších za
interesované osoby v rámci realizace 
staveb a jejich udržování.

Nemovitost a právo, 
katastr nemovitostí
Termín: 19. listopadu 2015
Místo: AZ personalistika, 
 Olšanská 1a, Praha 3Žižkov
Hodnocení: ČkAit – A1, ČkA – 
1 bod
Cílem semináře je seznámit účast
níky se zákonným vymezením věcí 
nemovitých, s právy k nemovi
tostem, s katastrem nemovitostí 
a předchozími pozemkovými evi
dencemi, se zeměměřickými čin
nostmi pro správu katastru nemo

vitostí, se zeměměřickými činnostmi 
pro přípravu a projektování staveb 
a zeměměřickými činnostmi pro sta
vební práce, to vše v souvislostech 
s ústavním pořádkem, občanským 
zákoníkem, správním řádem, sta
vebním zákonem a související záko
ny o správě a užívání území. Sou
částí semináře jsou příklady z praxe 
a odpovědi na dotazy účastníků.

Veřejné zakázky aktuálně 
pro dodavatele
Termín: 26. listopadu 2015
Místo: AZ personalistika, 
 Olšanská 1a, Praha 3Žižkov
Hodnocení: ČkA – 2 body
Cílem konzultačního semináře je 
komplexní seznámení s vybranými 
ustanoveními tzv. „velké novely“ zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, účinné od 1. 4. 2012 a čtyř
mi prováděcími vyhl. MMR č. 133, 
č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., 
účinnými od 1. 9. 2012, vztahujícími 
se k postavení dodavatele v rámci 
zadávacího řízení, a to na příkladech 
ze současné aplikační praxe. Je určen 
osobám, které se pracovně u doda
vatele (zájemce a uchazeče) zabývají 
komplexní administrativní, organi
zační a právní přípravou jak žádosti 
o účast a nabídky, tak i vlastní rea
lizací účasti dodavatele v některém 
z druhů zadávacího řízení.

Kontakt
Sekurkon, s. r. o.
thámova 18, 180 00 Praha 8karlín
tel./fax.: 224 817 994
Email: sekurkon@sekurkon.cz
www.sekurkon.cz

mi podle podkladů pořadatele
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Atletická hala Vítkovice

Ostrava bude mít již brzy k dispozici vedle 
špičkového otevřeného atletického stadio-

nu také halu s parametry Mezinárodní atletické 
federace. Stavba za 337 miliónů korun by mě-
la být hotova do konce listopadu. Vznikne tak 
nejmodernější a nejlépe vybavené tréninkové 
a sportovní atletické centrum v ČR. V hale bu-
de umístěn běžecký ovál s šesti drahami o dél-
ce 200 metrů, osmi přímými drahami o délce 
60 metrů a sektory pro skok do výšky, skok do 
dálky, skok o tyči a vrh koulí. Součástí atletické 
haly bude i stávající atletický tunel s přímou drá-
hou dlouhou 100 metrů, sektorem pro skok do 
dálky a posilovnou. Atletickou halu však nebu-
dou využívat jen atleti, ale také hokejové kluby, 
policejní a hasičské sbory, sportovní kluby, školy 
se sportovním zaměřením či široká veřejnost.

Hala je „rozkročena“ nad stávajícím atletic-
kým tréninkovým tunelem, jehož rekonstrukce 
je součástí stavby a který bude s halou propo-
jen. Jednoduchý elipsovitý tvar haly doplňují dvě 
hmoty vsazené ze severozápadu a severovýcho-
du. V první jsou umístěny neveřejný vstup, šatny 
sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory 
soutěží, v druhé části jsou hlavní vstup návštěv-
níků, stravovací zařízení a ViP zóna. Ze severový-
chodu se atletická hala těsně přimyká k podnoži 
ČEZ Arény, se kterou je provozně propojena. 

Hmotové řešení využívá konfigurace terénu, který 
se mírně svažuje k jihozápadu.

Na štítových stěnách vlastní haly je použita 
kombinace pohledového betonu a ploch pro-
větrávané fasády opatřené fasádními deskami 
Cembrit Zenit v šedém odstínu. krytina střechy 
je navržena z materiálu Rheinzink-prePatina 
v modrošedém odstínu, na fasádách obslužných 
objektů je zčásti použit kontaktní zateplovací sys-

tém a zčásti provětrávaná fasáda s obkladovými 
deskami FunderMax Exterior v dezénu imitujícím 
vzhled kortenového plechu.

Jihovýchodní fasáda je rytmizovaná diagonál-
ními ocelovými vzpěrami.

Atletická hala vyrůstá v těsné blízkosti Ost-
rava Arény, která je domácí halou hokejového 
klubu Vítkovice Steel a koná se v ní rovněž řada 
kulturních a sportovních akcí. Spolu s nepříliš 
vzdáleným, nově rekonstruovaným Městským 
stadionem, kde letos začal hrát fotbalový Ba-
ník Ostrava a koná se na něm atletická Zlatá 
tretra a ubytovacími kapacitami v bezprostřed-
ním okolí tak vznikne sortovní areál splňující ty 
nejvyšší nároky na pořádání sportovních i kul-
turních akcí. 

Celý sportovní komplex, tedy atletická ha-
la a Městský stadion, je vybrán pro atletiku 
a fotbal do projektu Národních olympijských 
center, tj. mezi sedm míst v celé České republi-
ce. S financováním stavby atletické haly městu 
pomáhají evropské peníze. Projekt „Atletická 
hala Vítkovice“ podpoří 279milionová dotace 
z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko, kterou firma Vítkovice Aréna získala 
v rámci průběžné 4. výzvy, oblasti podpory 3.1 
– Rozvojové póly regionu.

Nositel projektu: Vítkovice aréna, a. s.
Projektant: OSA projekt, s. r. o. 
Architektonické řešení: ing. arch. Martin Chválek, 
ing. arch. tomáš Janča, ing. arch. Jan Zavadil
Stavební řešení: iva Sotolová
Dodavatel: Ekkl, a. s.

tisková zpráva, lici
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V TOWER, Prague

Od června letošního roku vyrůstá na pankrác-
ké pláni nejvyšší rezidenční budova v České 

republice. Projekt V tOWER, Prague bude po 
dokončení v říjnu 2017 vysoký 104 metry. By-
tový dům nabídne 130 exkluzivních studií, bytů 
a penthousů s vlastními střešními bazény. Sou-
částí budovy bude rovněž privátní fitness, bazén 
a sauna, společenská a dětská místnost a recep-
ce hotelového typu. V tOWER, Prague byl na-
vržen jako trvale udržitelná „zelená“ budova, 
která bude i ve světovém měřítku komfortně 
splňovat nejvyšší požadavky certifikace lEED 
PlAtiNuM, tedy nejpřísnější požadavky na vztah 
k životnímu prostředí, komfortu bydlení a efek-
tivnosti provozu. Po jejím získání bude V tOWER 
v rámci České republiky i celé Evropy jedinou 
rezidenční budovou s takto vysokým ohodnoce-
ním. unikátní vybavení domu doplňuje použití 
inovativních technologií, které lze jinak nalézt 
jen v několika nejlepších rezidencích světa. Pa-
tří mezi ně šetrné chlazení, vytápění a větrání, 
inteligentní řízení spotřeby elektrické energie 
a precizní akustika.

interiéry všech bytů jsou individuálně navr-
žené tak, aby maximálně využívaly výhod pro-
storu a položení bytu. Návrhy pocházejí z dílen 
předních českých interiérových designerů (Ar-
chitektonického ateliéru Radana Hubičky, Stu-
dia Olgoj Chorchoj a lZ Atelieru), kteří jsou po 
dobu výstavby připraveni jednotlivá řešení dále 
uzpůsobit specifickým potřebám a přáním klien-
tů projektu.

Do bytů je alternativní přístup přes zabez-
pečené garáže. k dispozici jsou i úložné pro-

story u parkovacích stání a také parkování pro 
 návštěvy.

V tOWER doplní prostor utvořený architekto-
nicky hodnotnou budovou bývalého Motokovu 
(dnes City Empiria) a bývalého Československého 
rozhlasu (dnes City tower), pod jejíž rekonstruk-
cí je podepsán architektonický ateliér Richarda 
Meiera. Pankrácká pláň zůstává jedinou vhodnou 
lokalitou pro výškovou zástavbu v širším centru. 
Její vhodnost byla ověřena několikerými obecně 
uznávanými architektonickými soutěžemi, které 
se datují již od první republiky.

Jak vidí budovu autor projektu architekt Radan 
Hubička: „Jin a Jang. Věže se od sebe oddalu-
jí a zároveň se vzájemně přitahují, v dolní části 
pevně spojené. Mužský a ženský princip. Nastává 
dialog – z různých pohledů se obě věže střetávají, 
jedna mizí a druhá se vynoří, objeví se prázdno, 
pak opět splynou…“

Certifikát LEED PLATINUM
Mezi hlavní prvky a atributy projektu, které jej 
řadí mezi světovou špičku a v rámci certifikace 
přinášejí i rozhodnou výhodu oproti ostatním 
projektům, patří:
– energetická efektivnost budovy o více než 

42 % lepší než u srovnatelných budov špičko-
vé kvality podle metodiky ASHRAE;

– využívání obnovitelných zdrojů energie;
– použití pouze zdravotně nezávadných 

 materiálů;
– nejvyšší úroveň kvality vnitřního prostředí;
– zavlažování zeleně pouze dešťovou vodou z re-

tenčních nádrží + komplexní systém úspory vody.

 ● Autor: Architektonický ateliér Radana Hubičky, 
s. r. o.

 ● investor a developer: lucemburská investiční 
skupina Aceur investment, součástí skupiny je 
kupř. i firma CENtRAl EuROPE iNVEStMENt; 
společnost PSJ iNVESt zajišťuje developerský 
servis a realizaci projektového řízení

 ● Zahájení stavby: červen 2015
 ● Předpokládané celkové dokončení stavby: říjen 
2017

 ● Výška budovy: 104 m
 ● Počet podzemních podlaží: 3
 ● Počet nadzemních podlaží: 30

– 1. – 3. PP: parkingy, sklepy, technologie;
– 1. – 5. NP: vstupní recepce, 6 výtahů, fitness, 

bazén, SPA (sauna, jacuzzi, pára), relaxační zá-
zemí;

– 5. – 30. NP: 130 bytů, z toho pět s vlastní střeš-
ní terasou;

– 130 exkluzivních bytů 50 až 400 m², pent-
housy s vlastními střešními bazény;

– 254 podzemních parkovacích stání ve třech 
podlažích.

tisková zpráva, lici
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Architektonický časopis 

Stavba přináší čtyřikrát 

ročně aktuální novinky ze 

světa architektury a stavění. 

Jednotlivá čísla jsou většinou 

tematicky uspořádána, 

přičemž stěžejní a pravidelně 

se vracející témata jsou 

věnována otázkám rozvoje 

měst, bydlení a rekonstrukcím. 

Časopis je určen nejen 

architektům, projektantům 

a studentům, ale všem, kdo 

se zajímají o architekturu 

a stavění.

Předplatné objednávejte na tel.: 840 306 090 
nebo e-mailem stavba@predplatne.cz

Inzerce: Jiří Ladman
jiri.ladman@bmczech.cz

tel.: 602 372 312

www.bmczech.cz
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Publikace pro rozpočtáře

Společnost ÚRS Praha vydala několik pomůcek pro rozpočtáře stavebních firem. Pub-
likace využívají dlouholeté zkušenosti firmy s tvorbou cenových indexů a rozpočtova-

cích programů.

Rychlé rozpočtování – RYRO 2015
RYRO je nástroj pro rychlé orientační nacenění pozemních sta-
veb založený na zcela nové soustavě agregovaných položek. 
Nově aktualizovány a doplněny jsou položky pro přípojky k in-
ženýrským sítím. Publikace je určena všem, kteří chtějí získat co 
nejpřesnější odhad nákladů s minimem položek a bez řešení 
složitých detailů.

ÚRS Praha, a. s., Praha 2015, 144 strany, 950 Kč.

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na 
měrovou a účelovou jednotku
Oblíbená publikace architektů, projektantů, investorů i znalců, kte-
rá obsahuje průměrné rozpočtové náklady stavebních objektů vzta-
žené na konkrétní jednotky (m3, m2, m…). Seznam rozpočtových 
ukazatelů konkrétních objektů zahrnuje: budovy občanské včetně 
hal, školních a kulturních zařízení aj., budovy pro bydlení bytové 
i typové, budovy pro výrobu a služby, nádrže a jímky, komunika-
ce, plochy a úpravy území. Příručka poslouží pro potřeby hrubého 
ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního 

rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové 
údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných 
dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). JKSO je klasifikace, která není závazná.

ÚRS Praha, a. s., Praha 2015, 112 stran, 420 Kč.

Příručka rozpočtáře 2015 – Rozpočtování 
a oceňování stavebních prací
Zcela nově zpracovaná publikace Rozpočtování a oceňování 
stavebních prací poskytuje ucelené informace o problematice 
rozpočtování s důrazem na orientaci v Cenové soustavě ÚRS. Pří-
ručka názorně vede procesem tvorby rozpočtu a upozorňuje na 
úskalí při jeho zpracování. Publikace obsahuje přehledné návody 
po práci s položkami katalogů CS ÚRS při oceňování jednotlivých 
skupin stavebních prací (HSV i PSV). Užitečné informace (ztrat-

né, legislativa, objemové hmotnosti materiálů) lze vyčíst také z řady příloh, které každý 
rozpočtář při své práci jistě uvítá.

ÚRS Praha, a. s., Praha 2015, 166 stran, 340 Kč.

MY JSME BETON

CEMFLOW®

Když potřebujete kvalitní podlahu 
i do prostoru s možným nárůstem vlhkosti

cemflow.cz

Bez názvu-1   1 29.09.15   9:57

knihy  |  A K t U A l i t Y

Nové 
rozhledny ČR
Více než 101 
staveb

Nakladatelství Grada 
vydalo publikaci, kte-

rá mapuje nové rozhledny 
v ČR. Vzniká jich i díky pod-
poře regionů v fondů EU 
spousta, mnohdy i na mís-

tech, odkud není mnoho vidět. Mají nejrůznější tvary i kon-
strukce a kolísají i v kvalitě architektonického řešení. Vesměs 
se však jedná o originální stavby. 

Publikací, zabývajících se rozhlednami, vyšlo v poslední do-
bě několik, a autoři se proto rozhodli zaměřit na nové stavby, 
které vznikly za poslední čtyři roky. Zvolilli také regionální čle-
nění knihy, nikoliv abecední, regiony jsou zařazeny do knihy 
podle geografických návazností 

Protože typologie staveb je opravdu velmi pestrá a „roz-
hledna“ není pro některé z nich úplně nejvhodnější výraz, 
objevuje se v knize neologismus „výhledna“, poprvé za-
znamenaný na křtu drobné stavby v Bělé nad Radbuzou. 
„Výhlednu“ pak autoři definují jako malou stavbu do výšky 
zhruba 5–6 metrů. 

U každé z rozhleden je pak její charakteristika a technic-
ké údaje, vše přehledně uspořádáno a označeno ikonkami. 
Uveden je typ stavby, lokalita (jsou připojeny i GPS souřad-
nice stavby samotné i místa, kam lze dojet autem), popis 
cesty ke stavbě, nadmořská výška, výška stavby i vyhlídkové 
plošiny, kontaktní informace, informace o otevírací době 
a vstupném, popis výhledu i podrobnější popis stavby. Na 
stránce je ponechán prostor i pro turistické razítko a po-
známku o návštěvě. 

Celkem je v „katalogu rozhleden“ zařazeno 135 různých 
staveb a stavbiček.

FÁBERA Jaroslav, Helena HOLUBÁŘOVÁ: Nové rozhledny ČR 
– Více než 101 staveb.
Grada Publishing, a. s., Praha 2015, 128 stran, 299 Kč.
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Servis ekonomických 
informací
Stavebnictví v srpnu 2015
Stavební produkce v srpnu 2015 vzrostla mezi-
ročně reálně o 4,7 %. Stavební produkce očiš-
těná od sezónních vlivů byla v srpnu 2015 me-
ziměsíčně nižší o 3,6 %. Produkce v pozemním 
stavitelství meziročně klesla o 2,0 % (příspěvek 
–1,3 procentního bodu). Produkce inženýrské-
ho stavitelství se zvýšila o 18,3 % (příspěvek 
+6,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku 
do konce srpna 2015 byla ve srovnání se stej-
ným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší 
o 16,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve staveb-
nictví se v srpnu 2015 meziročně snížil o 2,9 %. 
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 
těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,8 % 
a činila 30 258 kč.

Počet vydaných stavebních povolení se 
v srpnu 2015 meziročně snížil o 1,6 %, stavební 
úřady jich vydaly 7069. orientační hodnota těch-
to staveb dosáhla 25,7 mld. kč a ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2014 vzrostla o 14,3 %.

Počet zahájených bytů v srpnu 2015 mezi-
ročně vzrostl o 31,9 % a dosáhl hodnoty 2416 
bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu 
bytů o 4,0 %, v bytových domech byl zazname-
nán růst počtu zahájených bytů o 96,2 %. 

Počet dokončených bytů v srpnu 2015 me-
ziročně klesl o 12,3 % a činil 2091 bytů. Počet 
dokončených bytů v rodinných domech klesl 
o 0,6 %, v bytových domech se snížil o 54,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu 
v červenci 2015 v EU28 meziročně vzrostla po 
očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,3 %. 
Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inže-
nýrské stavitelství se zvýšilo o 6,6 %. Údaje za 
srpen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného 
harmonogramu dne 19. 10. 2015 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ

V prvním pololetí 2015 vzrostla 
spotřeba pěnového polystyrenu 
o 5 procent
Podle Sdružení EPS ČR se v první polovině letoš-
ního roku spotřebovalo v meziročním srovnání 
o 5 % více pěnového polystyrenu. konkrétně se 
jedná o 29 700 tun. kromě příznivého růstu sta-
vebnictví se na růstu spotřeby EPS podílejí i státní 
dotační programy, které podporují zateplení. 

odborníci ze sdružení očekávají, že letoš-
ní spotřeba překročí počtvrté v historii hranici 
60 000 tun, stejně jako v minulém roce. „Ve 

druhé polovině roku by se měly projevit i vyčer-
pané dotace z Nové Zelené úsporám. Lidé již nyní 
zahajují zateplovací práce a v případě příznivé-
ho počasí lze očekávat, že dosáhneme rekordní 
spotřeby přes 62 000 tun,“ říká Pavel Zemene, 
předseda Sdružení EPS ČR.

Dlouhodobě je Česko zemí, ve které je spo-
třeba pěnového polystyrenu jedna z nejvyšších 
v Evropě. V porovnání s ostatními zeměmi Ev-
ropy zaujímá Česká republika ve spotřebě pě-
nového polystyrenu na hlavu jedno z čelních 
míst před zeměmi, jako jsou německo, Špa-
nělsko, Francie, itálie, Polsko, Slovensko. V ab-
solutní spotřebě je na tom nejlépe německo 
následované Polskem a velmi rychle rostoucím 
Tureckem. Jižní státy Evropy kromě Turecka za-
znamenaly obecně pokles spotřeby pěnového 
polystyrenu.

Podle aktuálního průzkumu aiRPoP Sdružení 
EPS ČR by v případě zateplení Češi volili nejčas-
těji pěnový polystyren (64 %), menší počet pak 
minerální vatu (22 %). Průzkum Sdružení EPS ČR 
s názvem aiRPoP realizovala agentura iPSoS za 
pomocí instant Research v červnu 2015. V on-line 
dotazníku odpovídalo 525 respondentů s repre-
zentativním zastoupením podle pohlaví, věku, 
regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

mi, tisková zpráva Sdružení EPS ČR

Obrat společnosti Laufen 
CZ v prvním pololetí narostl 
o 10 procent
Výrobce koupelen a sanitární keramiky Lau-
fen CZ za i. pololetí letošního roku zvýšil ob-
rat o 10 procent. Tržby firmy dosáhly hodnoty 
1,408 miliardy korun zejména díky expanzi na 
nové vývozní trhy a také díky posílení pozic v sou-
časných vývozních destinacích. Tržby na italském 
trhu vzrostly o 35 procent oproti roku 2014. Fir-
ma to uvedla v tiskové zprávě.

„Nárůst poptávky za první pololetí předčil naše 
krátkodobé i střednědobé plány. V otázce výrob-
ního kapitálu jsme na maximu dostupných kapa-
cit. Dlouhodobě se však potýkáme s nedostat-
kem kvalifikované pracovní síly v oblasti výroby 
keramické sanity,“ uvedl generální ředitel Laufen 
CZ Ladislav Dvořák.

Laufen CZ zastřešuje značky Laufen, Jika a Ro-
ca. U jednotlivých značek jde o nárůst ve stejném 
procentním poměru jako u celku. Za celý letošek 
firma odhaduje obrat ve výši 2,7 miliardy korun. 
Tržby dosáhly na konci června částky 1,408 mi-
liardy korun především díky expanzi na nové za-

hraniční trhy. Přes 75 procent veškeré produkce 
je určeno pro zahraniční trhy, mezi kterými fi-
gurují německo, Slovensko, pobaltské republiky, 
Švýcarsko a Rusko.

Výrobce koupelen a sanitární keramiky Laufen 
CZ letos investuje do rozšíření svého logistického 
centra ve Znojmě 77 miliónů korun. koncem ro-
ku bude mít firma ve Znojmě skladovací kapacity 
o celkové ploše více než 20 000 metrů čtvereč-
ních. kromě Znojma má Laufen ještě další závod 
v Bechyni.

zpráva ČTK

Saint-Gobain chce v Častolovicích 
rozšířit výrobu minerální vlny
koncern Saint-Gobain, který je největším ev-
ropským prodejcem stavebních materiálů, chce 
v Čas tolovicích u Rychnova nad kněžnou za 
600 miliónů korun rozšířit výrobu. V rozhovoru 
s ČTk to řekl generální delegát Saint-Gobain pro 
Českou republiku Tomáš Rosák. Díky investici 
podle něj vznikne 60 nových pracovních míst. 
Letos chce francouzská skupina na českém trhu 
investovat dvě miliardy korun.

„Uvažujeme vážně o tom, a v koncernu to 
je už odsouhlasené, že v Častolovicích postaví-
me třetí linku na výrobu čedičové vaty. Kromě 
podstatného navýšení výroby s sebou investice 
přinese také na 60 nových pracovních míst,“ řekl 
Rosák. V častolovickém závodě firma vyrábí te-
pelné izolace isover.

Saint-Gobain by chtěl výrobu na nové lince 
spustit na přelomu roku 2016 a 2017, zále-
žet bude na tom, zda získá kladné vyjádření 
ohledně dopadů na životní prostředí. Žádost 
o posouzení podá firma do takzvaného proce-
su Eia v polovině října. „Doufáme, že bychom 
ho mohli získat v polovině příštího roku, hned 
pak bychom začali stavět. Kromě navýšení výro-
by totiž bude mít investice paradoxně pozitivní 
dopady na životní prostředí, protože jako jed-
nu ze vstupních surovin pro třetí linku budeme 
používat odpady ze stávajícího provozu, které 
nyní předáváme ke zpracování jiným firmám,“ 
podotkl Rosák.

Skupina sídlící ve Francii považuje Česko za 
jednu z klíčových výrobních základen. Do 14 tu-
zemských výrobních závodů pravidelně investuje 
stovky miliónů korun. Loni to bylo 960 milió-
nů kč.

největší letošní investicí je výstavba nové 
výrobní haly Saint-Gobain Sekurit v Hořovi-
cích u Berouna za 1,2 miliardy korun. Firma 
tak mimjo jiné zdvojnásobí dosavadní výrobu 
autoskel. Práci díky tomu získá dalších 550 li-
dí. instalace nové sklářské vany v litomyšlském 
závodě Saint-Gobain adfors vyjde na půl mi-
liardy korun, výroba tím vzroste o 30 procent 
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a podnik vytvoří 200 nových pracovních míst. 
Poslední letošní větší investicí je stavba nového 
balicího centra na výrobky společnosti Sain-
-Gobain isover, která má stát 120 miliónů 
korun.

Skupina Saint-Gobain na českém trhu působí 
od roku 1992. Letos v prvním pololetí zvýšila ob-
rat meziročně o šest procent na 307 miliónů eur 
(8,3 miliardy korun). Do skupiny v ČR patří sedm 
společností spravujících 14 výrobních závodů, 
pracuje pro ni více než 4000 zaměstnanců. Ce-
losvětově zaměstnává téměř 190 tisíc lidí v 64 ze-
mích. Letos slaví 350. výročí vzniku, v roce 1665 
ji založili král Ludvík XiV. a Jean-Baptiste Colbert. 
Je tak nejstarší společností zapsanou v pařížském 
burzovním indexu CaC-40.

zpráva ČTK

SanSwiss postaví v Jičíně logistické 
centrum
Švýcarský výrobce sprchových koutů SanSwiss 
postaví v Jičíně celoevropské logistické centrum 
za více než 120 miliónů korun. Hala o rozloze 
8000 metrů čtverečných by měla stát do dvou 
let a vedle skladů v ní bude místo i pro výrobu. 
ČTk o tom informoval obchodní ředitel František 
Bílek.

Jičínský závod SanSwiss nyní zajišťuje přes 
75 procent produkce celé skupiny SanSwiss. 
V obchodním roce od dubna 2015 do konce 
března 2016 závod čeká obrat 538 miliónů korun 
a prodej 141 000 sprchových koutů.

Centralizace skladů firmě umožní zkvalitnit 
zákaznický servis a snížit náklady na skladování, 
manipulaci a přepravu výrobků. „Nové pracoviš-
tě plně nahradí naše dosavadní vzdálené sklady 
hotových výrobků,“ uvedl Bílek. oznámená výše 
investice se týká stavební částí bez technologií 
a vybavení. Jičínský závod má nyní 123 zaměst-
nanců. Další výrobní provozy má holding San-
Swiss ještě ve Francii a v Rumunsku.

Letos očekávaný obrat jičínského závodu 
538 miliónů korun by měl být meziročně vyšší 
o téměř deset procent. Export by měl stoupnout 
o 11,5 procenta na 426 miliónů korun a na cel-
kových tržbách firmy by se měl podílet 79 pro-
centy. Čistý zisk podniku by měl dosáhnout 
33 miliónů korun.

„Ekonomické ukazatele průběžně udržuje-
me nad plánem i přes zpomalení tempa pro-
deje sprchových koutů v Rusku a na Ukrajině. 
Naopak významný růst tržeb zaznamenáváme 
ve Francii a v Německu, ale také v některých 
dalších západoevropských zemích,“ uvedl Bílek. 
Hlavním odbytištěm jičínského závodu je Fran-
cie, kde chce podnik zvýšit prodej na 84 000 
sprchových koutů z loňských 72 000. nová od-
bytiště by podnik mohl získat v norsku a dal-

ších skandinávských zemích. V Česku SanSwiss 
ovládá zhruba 18 procent trhu se sprchovými 
kouty a vaničkami.

SanSwiss působí v Jičíně od roku 1999, vlastní 
závod v jičínské průmyslové zóně vybudovala fir-
ma v roce 2001. Tehdy byla ještě součástí firmy 
Ronal CR, jež je známá produkcí litých kol pro 
automobily. Po vydělení z Ronalu CR v roce 2009 
se závod začlenil do holdingu sanitární techniky 
SanSwiss aG švýcarské skupiny Ronal.

zpráva ČTK

Rigips nabízí snadný nákup 
materiálu v novém e-shopu
Snadná kalkulace materiálu a ceny, pohodlný 
nákup. To je nový e-shop společnosti Rigips, do-
davatele systémů suché vnitřní výstavby. Jedná se 
o nejpropracovanější internetový obchod specia-
lizovaný na prodej sádrokartonu a příslušenství. 
Podstatně usnadňuje nákup stavebního materi-
álu, protože pracuje s celkovým konstrukčním 
řešením podle specifických potřeb zákazníka.

Zákazník tak na nic nezapomene a nemusí 
se do stavebnin několikrát vracet. Systém navíc 
garantuje kompatibilitu jednotlivých stavebních 
komponentů a ručí tedy za maximální kvalitu. 
Pokud si přesto zákazník nebude s nákupem 
jistý, může zavolat do Centra technické pod-
pory Rigipsu. Takovou službu většinou e-shopy 
nenabízejí.

Srdcem obchodu je přehledný kalkulátor 
spotřeby materiálu a ceny, který zákazníkům 
výrazně usnadňuje nákupy. Potřebuje-li zákaz-
ník například vystavět podkroví, zadá typ kon-
strukce, výměru místnosti a systém mu spočítá 
příslušné množství sádrokartonových desek, 
profilů, tmelů a dalšího příslušenství. a samo-
zřejmě také doporučenou cenu. nakupujícího 
pak kontaktují nejbližší smluvní stavebniny, 
které si sám vybral, a domluví s ním termín vy-
zvednutí materiálu.

nákup materiálu suché výstavby na Rigips 
 e-shopu je jednoduchý:

1. Zvolíte část interiéru, kterou chcete řešit, typ 
konstrukce a zadáte výměru.

2. Systém spočítá spotřebu materiálu a orien-
tační cenu.

3. Vyberete si prodejní místo.
4. Vytisknete si kompletní objednávku s pře-

hledem materiálu, který systém současně zasílá 
na vybranou prodejnu.

5. navštívíte stavebniny, kde pro vás již mají 
materiál připravený.

E-shop firmy Rigips najdete na internetové adrese 
www.rigips.cz/eshop.

podle podkladů firmy Saint-Gobain 
Construction Products CZ, a. s., divize Rigips

VIDITELNÉ ÚSPORY 
U REKONSTRUOVANÝCH 
OBYTNÝCH DOMŮ

KOMPLEXNÍ 
REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH DOMŮ

 Analýza stavebně – technického stavu
 Poradenská činnost
 Projektová dokumentace
 Kalkulace nákladů
 Financování
  Komplexní rekonstrukce 

a energeticky úsporná opatření 

Tepelné ztráty zpravidla vznikají 
prostupem stavebními prvky 
a konstrukcemi (střechou, stropem, 
stěnou, okny a dveřmi, podlahou, 
nevytápěnými prostory) a větráním.

ZATEPLENÍ 
OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ

30–40%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ 
STŘECH

15–20%
ÚSPORA 

VÝMĚNA
OKEN

30–35%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ STROPŮ 
SUTERÉNNÍHO 
PODLAŽÍ

2–5%
ÚSPORA 

REGULACE OTOPNÉ 
SOUSTAVY

15–20%
ÚSPORA 

OPRAVA PODLAH 
A ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ

KOMFORT 
BEZPEČÍ 
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Dvojpodlažná školská budova 
z krížom lepeného dreva
V máji 2014 prebehli v Bratislave v rámci programu Woodbox 
& Wodddays 2014 viaceré podujatia, na ktorých sa organizátori snažili 
poukázať na výhody dreva ako stavebného materiálu v nosných 
i nenosných konštrukciách. Slovensko ako krajina s nespornou 
výhodou dostatku domácej dorastajúcej suroviny sa týmito 
podujatiami zapojilo do stále rastúcich európskych a svetových 
trendov efektívnejšieho využívania obnoviteľných surovín.

výhody dreva ako stavebného materiálu vše-
obecne a tiež ako stavebného materiálu 

nosných konštrukcií stavieb sú nesporné a boli 
prezentované v materiáloch pro stavbu vo via-
cerých príspevkoch aj mnohými inými autormi.

Na slovensku je síce pomer stavieb s drevenou 
nosnou konštrukciu nižší než v Českej republike, 
avšak percento stavieb pomaly narastá. Je pote-

šiteľné, že sa nejedná už iba o rodinné domy. pri-
budli krásne športové areály, obchodné objekty, 
reštaurácie a priemyselné stavby.

v lete tohto roku pribudla prvá škola, posta-
vená z dreva. prístavba 1. súkromného gym-
názia na bajkalskej ulici v bratislave je prvou 
stavbou na slovensku, ktorá má celú nosnú 
konštrukciu z masívneho dreva. dvojpodlažný 

objekt s úžitkovou plochou 520 m² je jedinečný 
nielen z hľadiska použitého materiálu a účelu, 
ale najmä z pohľadu rýchlosti výstavby. od vy-
kopania základov po kolaudáciu stavby uplynulo 
iba 70 dní...

Architektúra
projekt architektúry bol vypracovaný atelié-
rom raum3, s. r. o., pod vedením architekta 
Ing. arch. marcela dzurillu. areál školy tvorí 
dnes hlavný objekt z bajkalskej ulice, jedáleň 
a dom školníka orientovaný pozdĺž ulice prie-
kopy a objekt telocvične. objekt je umiestnený 
na spevnenej ploche školského dvora. prístavba 
má jednoduchý tvar s plochou strechou. Fasáda 
je navrhnutá s použitím minerálnej vlny a ten-
kovrstvovej omietky. objekt má slúžiť hlavne na 
poobedné aktivity pre prvý stupeň základnej 
školy. do objektu sa vstupuje priamo zo školské-
ho dvora alebo z chodby vedúcej z telocvične. 
pri tomto uzle je navrhnuté vertikálne komu-
nikačné jadro – schodisko. Na prvom podlaží 
sú navrhnuté tri triedy, technické a hygienické 
zázemie pre toto podlažie. Na druhom podlaží 
sa nachádzajú ďalšie tri triedy, kabinet a hygie-
nické zázemie pre toto podlažie. Triedy majú 
rovnaké rozmery 7x7,8 m s výnimkou jednej na 
prízemí, ktorá je o 2 m menšia z dôvodu požiar-
nej únikovej cesty. všetky triedy sú orientované 
na juhozápad, čím sú zaistené tepelné zisky zo 
slnka v zimnom období. prehrievaniu v jarnom 
a letnom období budú brániť vonkajšie žalúzie 
na fasáde.

Nosná konštrukcia
autori článku boli projektantmi nosnej konštruk-
cie objektu a najmä v začiatkoch montáže pra-
videlne konzultovali na stavbe. potvrdila sa tak 
výhoda autorského dozoru a montážne práce 
boli plynulé.

objekt má stenový nosný systém pozostávajúci 
z panelov z krížom lepeného dreva. Hlavnou myš-
lienkou pri tvorbe nosného systému bolo vyhnúť 
sa priťaženiu základov existujúcej telocvične. bol 
zvolený pozdĺžny stenový nosný systém, pri kto-
rom sa stropné konštrukcie opierajú do stien, 
ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti existujú-
ceho objektu. stropná konštrukcia je vykonzolo-
vaná k budove telocvične. 

Objekt je založený na základových 
pásoch.
Nosná konštrukcia bola v prvom kroku navr-
hovaná z muriva. Krátko pred začatím stavby 
sa zmenila koncepcia na drevenú konštrukciu 
z prefabrikovaných prvkov z krížom lepeného 
dreva a lepeného lamelového dreva. dôvodom 
bol čas výstavby. projekčné práce na nosnej Pôdorys a čelný pohľad
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konštrukcii začali v máji 2015 a objekt bolo po-
trebné odovzdať do prevádzky v septembri toho 
istého roku.

prístavba školy sa realizovala v priestoroch 
školského dvora, kde bol zložitý prístup pre 
nákladné vozidlá zabezpečujúce transport pre-
fabrikátov z výrobne a žeriav pre manipuláciu. 

vzhľadom na požadovanú svetlú výšku tried ma-
li byť stenové prvky vysoké 3,36 m na prízemí 
a 3,2 m na poschodí. Z dôvodu dopravných mož-
ností museli byť panely rozdelené na menšie časti 
s maximálnymi rozmermi 2,4x3,6 m.

Navrhnuté boli 5-vrstvové panely s hrúbkou 
100 mm. pozdĺžny panel, ktorý podopiera strop-

nú konštrukciu zo 6 m zaťažovacej šírky, má 
hrúbku 120 mm. steny, ktoré oddeľujú jednotli-
vé triedy, boli z dôvodu akustických požiadaviek 
zdvojené. 

väčšina panelov bola navrhnutá s pohľadovou 
kvalitou. priznané panely sú v triedach a komuni-
kačných priestoroch. rozmery priznaných dreve-

Pripojenie šikmých stĺpov v mieste vyloženia poschodia

Konštrukcia prízemia

Montáž stropu a strechy 
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ných nosných prvkov boli navrhnuté na požiarne 
zaťaženie s trvaním 30 minút. 

Čelná stena a stena pri hlavnom vchode majú 
rámovú konštrukciu zo stĺpov a priečlí z lepené-
ho lamelového dreva s hrúbkou 200 mm, ktoré 
podopiera stropnú konštrukciu s rozpätím 7 m. 
Nachádza sa tu šesť veľkých okien so šírkou 

6 m. pre elimináciu veľkých priehybov bolo po-
trebné zakomponovať podpery nadokenných 
prekladov do polí okien. stĺpy sú úzke, aby 
nebránili otváraniu okien, sú preto navrhnuté 
z oceľových rúrok s obdĺžnikovým prierezom. 
oceľové stĺpy boli opatrené protipožiarnym 
náterom. 

stropná konštrukcia s rozpätím 7 m je na-
vrhnutá z lepeného lamelového dreva. prefab-
rikáty majú výšku 260 mm a šírku 625 mm. 
Najdlhší stropný element má dĺžku 10 m. 
Hrúbka stropu súvisí s požiadavkami medz-
ného stavu používateľnosti, hlavne kmitania 
stropnej konštrukcie.

Nová budova v čase otvorenia školského roka

Vzájomné prepojenie stenových panelov a kotviace prvky

Prípoj schodníc na podestový nosník vnútorného schodiska
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strešná konštrukcia nebude vystavená dy-
namickým účinkom, preto mohla byť jej hrúb-
ka o 60 mm menšia, teda 200 mm. stropné 
a strešné prefabrikované prvky boli orientované 
priečne. elementy sa navzájom spájajú na pero 
a drážku. 

vykonzolovaná časť poschodia pri únikovom 
schodisku je podopretá lepenými lamelovými 
prievlakmi a šikmými stĺpmi v tvare písmena V. 
stĺpy sa opierajú do oceľovej papuče, ktorá je pri-
pojená na základovú pätku pomocou mechanic-
kých kotiev. Horizontálne sily od šikmých stĺpov 
sú prenášané do priečle pomocou kovových prí-
pravkov zapustených do priečle. v tejto časti boli 
stropné prvky orientované v pozdĺžnom smere, 
teda v smere vyloženia poschodia. 

Prípoje
vzhľadom na nutnosť rozdelenia stien na menšie 
časti bolo potrebné navrhnúť vzájomné prepoje-
nie panelov tak, aby spojovacie prostriedky zosta-
li z pohľadových strán neviditeľné. prípoj v tvare 
písmena Z bol realizovaný použitím skrutiek do 
dreva z nepohľadovej strany panelov.

stenové panely treba vo všeobecnosti kot-
viť na účinky šmykových aj ťahových síl, ktoré 
sú spôsobené excentrickým pôsobením ho-
rizontálnych síl. v prípade jedného tuhého 
stenového panela sa kotvy namáhané na ťah 
umiestňujú k okrajom a kotvy preberajúce 
šmyk do poľa. Kotvenie na účinky ťahových 
síl je zabezpečené troma typmi uholníkov, pri-
čom o použití konkrétneho typu rozhodovala 
veľkosť namáhania.

K panelom sú uholníky kotvené klincami. Ťa-
hové kotvy sú do betónu vlepené dvojzložkovým 
lepidlom. Každý element musí mať minimálne 
jedno ťahové kotvenie na obidvoch okrajoch. 
Krajné a krátke steny majú aj kombinácie uve-
dených uholníkov.

Šmykové kotvenie je zabezpečené uholníkmi, 
ktoré sú k panelom pripojené skrutkami, určený-
mi na pripojenie kovových plechov k drevu. do 
betónu sú kotvené mechanickými rozpernými 
kotvami. vzájomná vzdialenosť šmykových kotiev 
sa pohybuje okolo 400–500 mm.

v prípade stien poschodia je ťahové kotvenie 
zabezpečené skupinou celozávitových skrutiek 
do dreva pri okraji každého elementu. v mieste, 
kde aplikácia skrutiek nebola možná (pri existujú-
cej stavbe), je ťahové kotvenie zabezpečené uhol-
níkmi, pričom k panelu sa pripájajú pomocou 
klincov a k stropnej doske s použitím skrutiek do 
dreva. Šmykové kotvenie je zabezpečené rovnako 
uholníkmi s použitím klincov.

steny prízemia a poschodia sú prepojené oce-
ľovými pásovinami pripojenými pomocou klincov 
k vonkajšiemu povrchu panelov.

Schodiská
objekt školy má dve schodiská, jedno hlavné 
interiérové a jedno vonkajšie únikové. vnútorné 
schodisko je tvorené dvoma schodiskovými ra-
menami a jednou medzipodestou. medzipodes-
ta je podopieraná dvoma lepenými lamelovými 
prvkami s rozmermi prierezov 160x300 mm. Na 
podestové nosníky je položená podestová doska 
hrúbky 100 mm. Nosnú konštrukciu schodisko-
vých ramien tvoria schodnice z lepeného lame-
lového dreva s prierezom 140x200 mm. Tie sú 
pripájané k podestovému nosníku a k stropné-
mu prvku prostredníctvom hliníkových T-profilov, 
skrutkovaných na podestový a stropný nosník 
a ku schodnici pripojený pomocou samorezných 
kolíkov.

vonkajšie únikové schodisko je oceľové, pria-
me, s jednou medzipodestou. schodisko sa na-
chádza v takej časti objektu, kde nebol prístup 
zdvíhacej techniky. Konštrukciu schodiska bolo 
potrebné navrhnúť tak, aby ju bolo možné mon-
tovať bez použitia žeriavu.

stavebné práce sa rozbehli koncom júna 2015. 
Základové konštrukcie a betónová podklado-
vá doska bola dokončená v priebehu jedného 
mesiaca. montáž drevenej konštrukcie bola za-
hájená na začiatku júla 2015. prefabrikáty boli 
dopravené priebežne piatimi kamiónmi. Na celú 
stavbu bolo použitých asi 224 m³ dreva (80 m³ 
krížom lepeného dreva, 130 m³ fošňových strop-
ných prvkov typu profideck a 14 m³ lepeného la-
melového dreva). Nosná konštrukcia bola hotová 
za 4 týždne a mohli nastúpiť profesie technických 
zariadení, tepelných izolácií, hydroizolácií a do-
končovacích prác. Kolaudácia stavby prebehla 
27. augusta a zahájenie nového školského roka 
mohlo prebiehať v nových priestoroch.

Údaje o stavbe:
Hlavný projektant: Ing. arch. marcel dzurilla, 
bratislava
statika a výrobná dokumentácia: structuress, 
s. r. o., stupava
dodávateľ dreva: mayr-melnhof Holz Holding 
aG, Geishorn
spojovací materiál: rotho blaas GmbH Italia, bo-
va březnice
montáž: Tectum Novum, a. s., Zemné

Drevo v mestách
použitie dreva v stavbách vo veľkých mestách 
zatiaľ nie je štandardom ani v Západnej euró-
pe. spolkové krajiny Nemecka a rakúska majú 
vlastné predpisy, ktoré drevu neboli donedávna 
naklonené. situácia sa však mení naozaj rýchlo 
– napríklad projekt bytového domu v pasívnom 
štandarde v mníchove v mestskej časti schwa-

bing bol v roku 2014 najskôr odmietnutý. Je 
to pridrahé a veľmi náročné – to boli protiar-
gumenty. projektant vypracoval porovnanie 
dvoch stavebných systémov – masívnej stavby 
z minerálnych materiálov a stavby z dreva. a za-
čal vysvetľovať a presviedčať: rozhodujúcou sa 
stala rýchlosť výstavby – prefabrikované dre-
vené elementy umožňovali extrémne skrátenie 
výstavby, takže obyvatelia susedných objektov 
boli zaťažovaní stavebným ruchom výrazne krat-
šie, ako by to bolo pri inom spôsobe výstavby. 
Nedostatok priestoru v okolí stavby bol ďalším 
dôvodom, prečo bola výstavba z drevených pre-
fabrikátov zhotovených vo výrobni výhodnejšia. 
prefabrikáty boli dovážané a hneď montované 
– podobne, ako tomu bolo pri predstavenom 
projekte školy.

mesto mníchov vyhlásilo nedávno súťaž na 
stavbu niekoľkých škôl. Jednou z podmienok sú-
ťaže je, že budú postavené z dreva. Z ekologické-
ho materiálu, ktorého má aj slovensko dostatok 
a ktorý je obnoviteľnou surovinou...

Záver
prístavba školy je jedinečným príkladom výhod 
stavania z dreva. výstavba je rýchla, drevo je 
okamžite nosné, takže nevznikajú „prestoje“ ako 
pri niektorých iných materiáloch. v neposlednom 
rade musíme vyzdvihnúť celkový estetický dojem 
priznaných plôch z prírodného materiálu – dreva. 

vďaka príkladnej spolupráci a nadšeniu všet-
kých zúčastnených (vedenie školy, projektant, 
zhotoviteľ stavby a stavebný úrad) sa počas tr-
vania letných prázdnin podarilo postaviť objekt, 
ktorý, dúfame, bude inšpiratívny nielen pre štu-
dentov školy.

KrIsTIÁN sÓGeL, JarosLav saNdaNus
foto archív autorov

Ing. Kristián Sógel, PhD., (*1979) 
je absolventem Stavební fakulty Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě (SvF STU), kde 
v současné době působí jako odborný asistent 
na katedře kovových a dřevěných konstrukcí. 
Zabývá se pedagogickou a vědecko-výzkumnou 
činností, rovněž spolupracuje s praxí v oboru 
dřevěných a ocelových konstrukcí.

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., (*1965) 
je absolventem Stavební fakulty Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě (SvF STU), kde 
v současné době působí jako docent na katedře 
kovových a dřevěných konstrukcí. Zabývá se 
pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností, 
rovněž spolupracuje s praxí v oboru dřevěných 
a ocelových konstrukcí. Je autorizovaným 
stavebním inženýrem a také soudním znalcem 
pro statiku stavebních konstrukcí.
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Konstrukční materiál 
vrstvené dřevo
Vrstvené dřevo (LVL – laminated veneer lumber, německy FSH − 
Furnierschichtholz) pozůstává z vzájemně slepených dřevěných dýh 
s vlákny dřeva orientovanými v zásadě v jednom směru. Vzhledem 
ke skladbě z tenkých dýh a vlivu lamelování vrstvené dřevo vykazuje 
mimořádně vysoké a rovnoměrné hodnoty mechanických vlastností, 
protože přirozené vady dýh jsou rozděleny do různých míst a jejich 
vliv je omezen na minimum. Kromě toho vykazuje vysokou stabilitu 
tvaru, protože při změnách vlhkosti nedochází k vnitřním napětím.

vzhledem je vrstvené dřevo podobné překli-
žovaným deskám, neobsahuje však zpravi-

dla příčně orientované vrstvy, i když některé ty-
py vrstveného dřeva určitý podíl příčných vrstev 
používají.

vrstvené dřevo bylo použito již v r. 1944 v usa 
při výrobě letadel; přitom byly použity smrkové 
dýhy (smrk sitka) tloušťky 3,6 mm. K použití vrst-
veného dřeva jako nosného stavebního materiálu 
však došlo až o čtvrt století později. Koncem 60. 
let 20. stol. byl v usa vyvinut v dřevařském vý-
zkumném ústavu (FpL) výrobek s názvem press-
-Lam a v r. 1972 zavedla americká firma Truss 
Joist Co. jako první na světě průmyslovou výrobu 
vrstveného dřeva s označením Micro-Lam. porov-
natelné severoamerické materiály jsou Parallam 
(parallel strand lumber – psL) − vrstvené dřevo 
z dýhových pásů a Intrallam (laminated strand 
lumber − LsL) – vrstvené dřevo z dlouhých třísek. 
v severní americe bylo v r. 2012 vyrobeno v 16 

různých závodech 1,2 mil. m³ vrstveného dřeva 
LvL [1].

v evropě zahájili ve Finsku v dřevozpracují-
cím koncernu metsäliiton Teollisuus v r. 1973 
vlastní výzkum a v r. 1978 byla zavedena výroba 
přířezů z vrstveného dřeva z dýh se souběžným 
průběhem vláken s označením Kertowood (Ker-
to balk) na první komerční lince tohoto druhu 
v evropě.

vrstvené dřevo s názvem sTeICoultralam vy-
rábí společnost modern Lumber Technology Ltd. 
(mLT) ve městě Torzhok v rusku od r. 2009. při-
pravuje se výroba sTeICo LvL v polsku. 

výrobní postup vrstveného dřeva je v hlavních 
fázích obdobný jako u překližovaných desek, vyrá-
bí se však kontinuálním postupem. výřezy kulatiny 
se odkorňují, propařují a zkracují na požadovanou 
délku. potom se z nich loupe dýhový pás tloušťky 
přibližně 3 mm, ze kterého se stříhají dýhové listy 
stejné šířky (s případným odstraněním velkých vad), 

následuje jejich sušení, nanášení vodovzdorného 
lepidla a skládání dýhových listů s vystřídanými 
styky. dýhy se nastavují v podélném směru úkoso-
vým spojem, u vrstveného dřeva Kerto-s tloušťky ≥ 
39 mm se dovolují ve vnitřní šestině tloušťky tupé 
spoje dýh. po předlisování se deska lisuje v kontinu-

Obr. 1: Přířezy vrstveného dřeva Obr. 2: Vyrobené vrstvené dřevo na konci 

kontinuální linky 

Obr. 3: Štíhlé střešní krokve a vrchová vaznice 

z Kerto-S
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álním lisu za tepla. Nejmenší počet dýh v průřezu 
musí být pět.

Vyrobený polotovar (pás vrstveného dřeva) má 
rozměry délka x šířka x tloušťka až 26 m x 1,8 m 
x 21–75 mm pro Kerto, popř. 20,5 m x 1,25 m 
x 9–106 mm pro STEICOultralam, dodávané jsou 
podle přepravních možností. Rozměry pro ostatní 
typy dohledáte nejrychleji na webech dodavatelů. 
Používá se pro výrobu prutových prvků (nosníků) 
jakož i rovinných nosných prvků (desek a tabulí).

Použitým výrobním postupem a skladbou se 
účinně kompenzuje nestejnorodost suroviny. 
Průměrná variabilita pevnosti v ohybu vrstvené-
ho dřeva byla zjištěna menší než 15 %, zatímco 
u pevnostně tříděného rostlého dřeva je tato 
hodnota 20 až 30 %. 

KONSTRUKČNÍ VRSTVENÉ DŘEVO 
VYRÁBĚNÉ V EVROPĚ

Finské vrstvené dřevo Kerto
Vrstvené dřevo Kerto se vyrábí v těchto varian-
tách:

 ● Kerto-S: obsahuje výlučně podélné dýhy vyso-
ké pevnosti,

 ● Kerto-Q: obsahuje podélné dýhy (asi 80 %) 
i příčné dýhy (asi 20 %) vysoké pevnosti,

 ● Kerto-T: obsahuje výlučně podélné dýhy nižší 
hustoty/pevnosti,

 ● Kerto-Ripa: kombinace desek Kerto-Q a žeber 
Kerto-S do lepeného žebrového panelu.

Kerto-S se používá na prutové prvky a nosníky. 
Hlavní oblasti použití:
− nosníky,
− příhradové konstrukce,
− halové vazníky,
− vysoce namáhané sloupy,
− štíhlé nosníky, vaznice a krokve,
− zesílení nosníků a vaznic,
− bočnice žebříků, okenní zárubně,
−  lešeňové fošny,
− nosníky bednění,
− lamely lepených lamelových prvků.

Výhody zesílení pomocí Kerto-S:
– vysoké pevnosti a vysoký modul pružnosti,
– nízká vlastní tíha zesílení,
– velké dostupné délky redukují styky a prořez,
– lze tesařsky obrábět a zpracovávat,
– je suché, nedochází proto k trhlinám a deformacím,
– lze použit v úzkých vysokých průřezech,
– na rozdíl od zesílení ocelí nedochází k tepel-

ným mostům a lze dosáhnout dostatečnou 
požární odolnost,

– zesílení stropních nosníků lze současně využít 
jako výškové vyrovnání pro stropní podhled 
nebo pro podlahovou krytinu.

Obr. 4: Štíhlé střešní nosníky z Kerto-S Obr. 5: Zesílení stropních nosníků bočními 

příložkami z Kerto-S

Obr. 6: Zesílení stropního nosníku nebo 

vaznice. Příložky jsou připojeny hřebíky nebo 

samovrtnými vruty

Obr. 7: Okenní rám z Kerto

Obr. 8: Zabudované okenní rámy s velkými okny
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výhody okenních rámů Kerto:
– jednoduché připojení ve stavbě,
– zabudování téměř bez tepelných mostů,
– použití jednoduchých, cenově příznivých upev-

ňovacích prostředků,
– okna lze osadit později podle průběhu stavby,
– mohou téměř lícovat s fasádou,
– možnost použití ve všech běžných fasádách.

Kerto-Q je nosné v obou hlavních směrech a po-
užívá se jako nosné velkoformátové desky a vý-
ztužné tabule. standardní šířky jsou 1,8 a 2,5 m. 
Hlavní oblasti použití:
− výztužné stropní tabule a výztužné stěny,
− nosný plášť střechy nebo stropu,
− střešní a akustické desky,
− nosníky a sloupy namáhané tahem kolmo 

k vláknům,
− mostovky a obložení mostů,

– styčníkové desky a příložky,
− skladovací a pracovní plošiny.

výhody Kerto-Q:
– tvarová stálost i při střídavé vlhkosti,
– velké formáty → malý počet montovaných prv-

ků → kratší montážní doby,
– různé tloušťky desky; tlusté desky umožňují 

vysoká soustředěna břemena; při rozpětí do 
3 m nejsou nutné vedlejší nosníky,

– jednoduché opracování,
– vysoká únosnost, možnost konstrukcí se zatí-

žením v příčném směru,
– použitím tlustých desek lze dosáhnout poměr-

ně vysokou požární odolnost,
– dlouhé desky umožňují také zakřivené deskové 

konstrukce.

Hustota cca 480 kg/m³ (při vlhkosti cca 12 %).

Obr. 9: Použití Kerto-S na pruty příhradových vazníků Obr. 10: Halový vazník z Kerto-S s velkým střešním přesahem

Obr. 11: Stavba sportovní haly v Oulu (Finsko) s průměrem 115 m 

a nosnou konstrukcí z vrstveného dřeva

Obr. 12: Halová konstrukce BMK s možností pojíždění nákladních 

vozidel a vysokozdvižných vozíků (nosníky s přečnívajícími konci), 

dodávaná na objednávku [3]

Obr. 13: Hala pro skladování strojů a obilí z konstrukčních prvků 

Kerto [3]

Obr. 14: Školní jídelna ve Francii s nosnými rámy z Kerto [4]
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Kerto-T s výlučně podélnými dýhami se používá 
převážně ve skandinávii na nosné prvky dřevě-
ných rámových domů (sloupky, žebra, nosníky), 
jako hrubá podlaha nebo jako ližiny.

Kerto-ripa je kombinací desek Kerto-Q a žeber 
Kerto-s do lepeného panelu podle evropského 
technického schválení ETA 07/0029. výhody 
a hlavní oblasti použití:
− střechy a mezilehlé stropy s rozpětím 9 až 18 m,
− rychlý proces výstavby, panely obsahují pod-

hled, tepelnou izolaci i střešní krytinu,
− nízká hmotnost a lehčí základy proti železobe-

tonovým panelům,
− požární odolnost r60 a reakce na oheň 

a1-s1, d0,
− suchý proces výstavby, ekologicky příznivé.

Obr. 15: Žebrová konstrukce s deskou Kerto-Q Obr. 16: Fasáda logistického centra 

z impregnovaného Kerto-Q

Obr. 17: Dům dřevěné rámové konstrukce s konstrukčními prvky Kerto-T

Obr. 18: Sloupy z Kerto-T
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Vrstvené dřevo STEICOultralam
Vrstvené dřevo Ultralam se vyrábí ve dvou hlav-
ních variantách:

 ● STEICO LVL R případně STEICO LVL Rs, kde 
jsou všechny dýhy uloženy podélně. Přitom 
STEICO LVL Rs je z borového dřeva a STEICO 
LVL R je ze smrkového dřeva s příměsí boro-
vice.

 ● STEICO LVL X je ze smrku, borovice nebo ze 
směsi těchto druhů dřeva a každá pátá dýha 
probíhá příčně, což výrazně zvyšuje únosnost 
a plošnou tuhost při použití ve formě desky.

Rozměry tloušťka x délka x šířka jsou 19 až 
75 mm x 20,5 m x 1,25 m.

K hlavním oblastem použití vrstveného dřeva 
STEICOultralam patří pásnice profilových nos-
ných prvků STEICOjoist a STEICOwall podle ev-
ropského technického schválení ETA 06/02380 
[6] a konstrukční prvky montovaných domů na 
bázi dřeva.

Podklady pro navrhování
Údaje pro navrhování vrstveného dřeva Ker-
to nebo STEICOultralam obsahuje příslušné 
schválení (Zulassung) Německého institutu pro 
stavební techniku [7, 8], kde je uvedena defi-
nice, oblast použití a charakteristiky výrobku, 
hodnocení shody a označení CE a ustanovení 
pro navrhování, posuzování a provádění. Poža-
davky pro vrstvené dřevo na nosné účely jsou 

stanoveny v ČSN EN 14374 [9]. Pro některé 
výrobky je vydáno evropské technické schvá-
lení [6, 10].

BOHUMIL KOŽELOUH
zdroj obr. 1–11 a 15–17 KERTO Handbuch 2000, 18–21 KERTO 

for load-bearing structures, 22–23 Technická příručka – stavební 

systém STEICO

Literatura:
 1) Laminated veneer lumber (LVL). Wikipedia, 

the free encyclopedia
 2) KERTO Handbuch 2000. Finnforest GmbH, 

Köln, Germany
 3) FH-Finnholz GmbH, Germany
 4) KERTO for load-bearing structures. Metsä 

Wood Finnland 
 5) Technická příručka – stavební systém STEICO
 6) ETA-06/0238 STEICOjoist and STEICOwall
 7) Zulassung Z-9.1-100 Furnierschichtholz 

„Kerto S“ und „Kerto Q“

 8) Zulassung Z-9.1-811 Furnierschichtholz „Ul-
tralam R“, „Ultralam RS“ und „Ultralam X“

 9) ČSN EN 14347 Vrstvené dřevo pro nosné 
účely – Požadavky 

 10) ETA-07/0029 Kerto Ripa Elements

Ing. Bohumil Koželouh, CSc., (*1934)
absolvoval SvF ČVUT v Praze. Pracoval 
ve Státním dřevařském výzkumném 
ústavu v Bratislavě, později v Dřevařském 
výzkumném pracovišti MZLU Brno ve 
Zlíně, v oboru konstrukčního použití 
dřeva a materiálů na bázi dřeva. Je 
zpracovatelem ČSN pro navrhování 
a provádění dřevěných konstrukcí 
a spolupracuje při zavádění evropských 
norem do ČSN. Je autorem řady 
odborných publikací a soudním znalcem 
v oboru použití dřeva a materiálů na bázi 
dřeva na stavební konstrukce.

Obr. 22: STEICO LVL R jako nosná konstrukce stropu Obr. 23: Nosníky STEICOjoist (vlevo) a STEICOwall

Obr. 19: Žebrový strop Kerto-Ripa [4]

Obr. 21: Řez panelem Kerto-Ripa s vrstvami tepelné izolace a krytinou

Obr. 20: Montáž panelu Kerto-Ripa
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Nové ruční kotoučové pily 
HK 55 a HK 85

Obě nové ruční kotoučové pily HK 55 a HK 
85 dokazují díky možnosti použití se systé-

mem kapovací a vodicí lišty svou mnohostran-
nost v oblasti dřevostaveb. Se silnými motory 
pro maximální řezný výkon a rychlý postup práce 
jsou koncipované pro univerzální použití v dílně, 
na stavbě a na montáži. 

„Festool představuje s ručními kotoučovými 
pilami HKC 55, HK 55 a HK 85 novou, výkon-
nou generaci pil s kyvným krytem – s flexibilním 
systémem kapovací lišty,“ prohlašuje produktový 
manažer firmy Festool Boris Seyfried.

Také nejnověji vyvinuté výrobky HK 55 a HK 
85, které zapadají do koncepce akumulátorové 
ruční okružní pily HKC 55 s novou kapovací pilou 
FSK, která byla uvedena na trh v první polovině 
roku 2015, se vyznačují rozsáhlou kompatibili-
tou: všechny tři ruční kotoučové pily lze používat 
s kapovací lištou. Rychlouzávěr umožňuje rychlé 
spojování a odpojování okružní pily a kapova-
cí lišty. Obzvláště praktický je dorazový systém 
s pevným dorazovým kolíkem a nastavitelným 
úhlovým dorazem pro úhlové řezy od 0 do 60 ° 
v obou směrech. Gumový pásek integrovaný 
v kapovací liště vrací ruční kotoučové pily auto-
maticky do výchozí polohy. Díky tomu lze rychle 
a přesně opakovat zkracovací řezy. Navíc je mož-
né v kombinaci s vodicí lištou Festool bezpečně 
a naprosto přesně řezat deskové materiály.

HK 55 – univerzální
Model HK 55 s 1200 W a výkonovou elektro-
nikou je koncipovaný jako mnohostranná pila 
s kyvným krytem pro sériové řezy s kapovací a vo-
dicí lištou (obr. 1, 2). Spektrum funkcí zahrnuje 
navíc nastavení hloubky řezu v rozsahu 0–55 mm 
s funkcí zanoření a nastavení pokosového úhlu až 
50 °. Bezpečnostní rychlobrzda a řešení vodicího 
klínu zajišťuje u HK 55 maximální bezpečnost. 

S vodicím klínem jsou bez problémů a bezpečně 
možné dokonce i ponorné řezy, protože je in-
tegrovaný v pružně uloženém ochranném krytu. 
Zejména u podélných řezů zabraňuje vodicí klín 
zablokování pilového kotouče.

HK 85 – výkonná
Rychlý postup práce i při podélných řezech do 
masivního dřeva zaručuje výkonný 2300W motor 
nové HK 85 (obr 3). Ještě mnohostrannější použití 
umožňuje možnost přestavby ruční kotoučové pily 
na drážkovací frézku pro příčné a podélné drážky. 
Díky šířce frézování od 16 do 25 mm a hloubce 
frézování maximálně 35 mm lze jednoduše a efek-
tivně vytvářet příčné a podélné drážky, například 
pro zákrytová prkna nebo trámové záklopové stro-
py a stěny. HK 85 je vybavená nastavením hloub-
ky řezu 0–85 mm s funkcí zanoření a nastavením 
pokosového úhlu až 60 °. Kvůli většímu komfortu 
a větší bezpečnosti při nařezávání je HK 85 – stej-
ně jako HK 55 – vybavena dálkovým ovládáním 
kyvného krytu. Kyvným krytem lze pohybovat do-
zadu pomocí páčky na vnitřní straně nářadí. To 
umožňuje volný výhled na pilový kotouč a jedno-
duché nařezávání i u pokosových řezů.

Spolehlivá jistota
Díky robustním součástem z hořčíku a výkonným 
motorům je nářadí zkonstruované pro každoden-
ní použití v dílně a na stavbě. Ještě větší jistotu 
zaručují služby balíčku Service all-inclusive, jako 
například „3letá generální záruka na ochranu ná-
kladů“, v rámci které jsou opravy zdarma, včetně 
dílů podléhajících rychlému opotřebení.

Obsah dodávky podle potřeby
V závislosti na požadavku může být obsah 
dodávky nových ručních kotoučových pil růz-
ný. Ruční kotoučová pila HK 55 je dostup-
ná v Systaineru a lze ji volitelně kombinovat 
s vhodnou kapovací nebo vodicí lištou. Model 
HK 85 se standardně dodává s paralelním do-
razem v kartonu nebo v Systaineru a může být 
doplněný o vhodnou kapovací nebo vodicí lištu. 
„Festool u svého sortimentu pil kombinuje kom-
petentnost rozšiřující se po desetiletí s jedineč-
nou robustností, přesností a efektivitou. Těmto 
nárokům plně vyhovují i naše nové pily s kyvným 
krytem,“ zdůrazňuje produktový manažer firmy 
Festool Boris Seyfried.

Nové ruční kotoučové pily HK 55 a HK 85 lze 
obdržet ve specializovaných prodejnách od 
září 2015. Další informace: www.festool.cz/ 
drevostavby.

podle podkladů společnosti Festool

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3
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Napojení obvodové stěny 
a stropní konstrukce 
u dřevostaveb 

Nedostatky v projektu a v provedení stejně 
jako neznalost důležitých stavebně-kon-

strukčních souvislostí (funkčních vrstev) staví jinak 
výhodné dřevostavby do špatného světla. pečlivé 
vyprojektování a provedení jsou předpokladem 
ekonomické, kvalitní a efektivní dřevostavby. 
v tomto článku proto představujeme důležité 
detaily napojování konstrukcí a vysvětlujeme způ-
sobem praxi blízkým, jak se správně provádějí. 
Zaměříme se na odborné vyprojektování a prove-
dení napojení mezipodlažního stropu k obvodo-
vé stěně, které vyžaduje vysoký stupeň pečlivosti 
a nakonec je rozhodující pro kvalitu celé budovy. 

po montáži obvodových a vnitřních stěn v pří-
zemí a jejich připojení k základové desce mohou 
být položeny prefabrikované elementy stropu 
a sešroubovány s obvodovými stěnami přízemí. 
Následně jsou prefabrikované stěny horního 
podlaží osazeny na stropní prvky a sešroubová-
ny. rozhodujícím parametrem je dodržení vzdu-
chotěsné roviny (funkční vrstvy) mezi obvodovou 
stěnou a stropní konstrukcí.

Jak se postupuje a na čem přitom záleží, ukáže-
me dále na příkladu konstrukce a vysvětlíme přitom 
zásadní principy provádění konstrukcí na bázi dřeva.

Skladba konstrukce 
Obvodová stěna
Náš příklad vychází ze skladby difuzně otevřené 
obvodové stěny. Zde platí zásada „uvnitř těsněji 

než venku“ (konstrukce je směrem do exteriéru 
difuzně otevřená). To je určenou hodnotou sd 
jednotlivých vrstev. 
Vnitřní opláštění
Jako vnitřní opláštění pro všechny typické kon-
strukce na bázi dřeva se osvědčily sádrovláknité 
desky, jako je parobrzdná deska fermacell vapor 
o tloušťce 12,5 mm s hodnotou sd = 3,1 m. Jedná 
se o sádrovláknitou desku, na kterou je ve výrobě 
nakašírována parobrzdná papírová vrstva. díky 
této úpravě se zvýší hodnota difuzního odporu 
a sníží propustnost pro vodní páry u obvodové 
konstrukce dřevostavby.
Nosná a izolační úroveň
dutina stěny může být izolována různými ma-
teriály, například minerálními (skelná vlákna, 
minerální vlákna) nebo obnovitelnými (celulóza, 
dřevovláknitá izolace, len, konopí…).
Vnější opláštění 
Na rozdíl od vnitřního opláštění, které má být 
pokud možno navrženo a provedeno tak, aby 
bylo difuzně uzavřené, se na exteriérové straně 
používá materiál, který je difuzně otevřený. Ta-
kovým jsou klasické sádrovláknité desky ferma-
cell tl. 12,5 mm s hodnotou sd = 0,16 m. Nízká 
hodnota sd ukazuje konstrukci otevřenou smě-
rem ven, kterou se vodní pára může bez zábran 
dostávat pryč, aniž by kondenzovala na studeněj-
ších vrstvách stavebního dílu. obě vrstvy opláště-
ní – vnitřní a vnější sádrovláknité desky – mohou 

být kromě toho použity pro statické vyztužení 
konstrukce dřevostavby (charakteristické hodno-
ty pevnosti viz ETA 03/0050).

při použití systému odvětrávané fasády se ná-
sledně na sádrovláknité desky použije fasádní fó-
lie jako funkční ochrana proti pronikající vlhkosti 
a větrotěsnosti. Nakonec se z vnější strany upevní 
fasáda s odvětrávanou mezerou. Zde může být 
použita deska fermacell powerpanel H2o. další 
technické informace naleznete v publikaci spo-
lečnosti Fermacell Navrhování a provádění dře-
vostaveb.

Skladba mezipodlažního stropu
Jakmile stojí všechny venkovní i vnitřní stěny pří-
zemí a jsou připojeny k základové desce, může 
být započato s montáží nosné části stropu. 
Nosná část stropu
Nosná část stropu se skládá z dřevěných staticky 
nosných trámů a záklopu z desek na bázi dře-
va. Na vnější straně je uložen průběžně okrajový 
stropní trám. spolu se stropními trámy a zá-
klopem stropu slouží ke statickému vyztužení 
stropní konstrukce. stropní konstrukci je možno 
prefabrikovat ve výrobě a tím zefektivnit reali-
zaci dřevostavby. Také se tím zkracuje doba, po 
kterou je stavba vystavena povětrnostním vlivům. 
Montáž nosné části stropu
odborné provedení spoje stropu a stěn rozhoduje 
o pozdější kvalitě budovy. při montáži jsou umis-
ťovány elementy stropu na obvodových stěnách 
pod nimi ležícího podlaží tak, aby z vnější stra-
ny zůstávalo dostatek místa pro zaizolování ob-
vodového krajního trámu (odstranění tepelných 
mostů). upevnění se provádí vruty. ve výrobě již 
připravené přesahy fólie (např. pe-fólie s hodnotou 
sd > 3 m), které jsou vedeny zdola nahoru kolem 

Stavebně fyzikální vlastnosti obvodové 
stěny se sádrovláknitými deskami Fermacell

 ● Hodnoty sd pro opláštění:
– sádrovláknitá deska fermacell vapor (12,5 mm): 3,1 m
– sádrovláknitá deska fermacell (12,5 mm): 0,2 m

 ● protipožární ochrana: reI 30
 ● vzduchová neprůzvučnost: Rw > 46 db 
 ● Hodnoty U konstrukce:

– varianta a, izolace: 200 mm 
součinitel prostupu tepla celkovou konstrukcí: 
Ustěna 200 = 0,22 W/m²K

– varianta b, izolace: 340 mm 
součinitel prostupu tepla celkovou konstrukcí: 
Ustěna 340 = asi 0,122 W/m²K 

varianta b v provedení s I-nosníky a s optimalizací tepel-
ných mostů je vhodná pro splnění požadavků na pasivní 
 konstrukce.
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stropní konstrukce, zajišťují vzduchotěsnost v pře-
chodu k záklopu stropu. minimalizace konstrukč-
ních tepelných mostů se řeší izolací obvodového 
krajního trámu v tloušťce 60 až 80 mm. oblast se 
po montáži horních obvodových stěn uzavře (viz 
detail skladby konstrukce stěny).

Skladba stropu (interiér)
Jakmile jsou veškeré obvodové a vnitřní stěny 
horního podlaží a také střecha (střešní elementy) 
namontovány, následuje montáž skladby pod-
lahové konstrukce. u těchto prací by měly být 
povětrnostní vlivy už zcela vyloučeny.
Nosná část stropu zdola
Izolace stropu, zde znázorněná skelnou vlnou, 
zlepšuje ochranu proti hluku a zajišťuje celkově 
pohodu bydlení. další, asi 500 mm široká izola-
ce kompletního průřezu stropu v okrajové zóně 
přerušuje akustické boční cesty. Jestliže je izola-

ce uložena, následuje montáž nosné konstrukce 
a opláštění, např. sádrovláknitými deskami fer-
macell. alternativní spodní konstrukcí jsou akus-
tické profily fermacell, které zlepšují až o 16 db 
(dle skladby) akustiku celé stropní konstrukce. 
Nosná část stropu shora
budování horní podlahy začíná izolační mezivrst-
vou, která je zde znázorněna jako 60 mm silná 
izolace (např. dřevovláknitá deska). Tato úroveň 
by měla pojmout instalace (elektrické rozvody, sa-
nitární instalace nebo také větrací kanály). větší 
kanalizační potrubí je naproti tomu lepší uložit 
v dutině stropu, resp. v instalačních stěnách. okra-
jová izolační páska slouží k akustickému oddělení 
stropní konstrukce od stěn. Následně se provádí 
podlaha, zde jsou vhodné např. suché podlahové 
prvky fermacell 2 e 11 nebo 2 e 22. Ty se skládají 
ze dvou sádrovláknitých desek tl. 2x10 mm nebo 
2x12,5 mm formátu 150x50 cm. desky jsou vůči 

sobě přesazeny o 50 mm. Tímto způsobem vzni-
ká polodrážka, ve které se podlahové prvky lepí 
pomocí speciálního lepidla a spojují. 

„Akustický tip“
další technická protihluková optimalizace kon-
strukce je možná, jestliže je místo izolace z 60mm 
dřevovláknité desky použit voštinový akustic-
ký systém fermacell, který se skládá z papírové 
voštiny a voštinového zásypu. Tento systém přitíží 
stropní konstrukci a zlepší její akustické parame-
try (kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost). 
systém se používá s podlahovým prvkem ferma-
cell 2 e 31, který je již z výroby opatřen 10mm 
dřevovláknitou deskou. další informace najdete 
v publikace Podlahové systémy fermacell – Pláno-
vání a zpracování.

Jaroslav Benák,
Fermacell GmbH

Obr. 1: a – elementy nosné části stropu jsou pokládány v určité vzdálenosti 

od vnější hrany stěn pod tím ležícího poschodí, aby tak bylo vytvořeno 

dost místa pro izolaci obvodového čelního trámu. Upevnění se provede 

vruty s částečným závitem; b – přesahy fólie zaručují vzduchotěsnost 

konstrukce v oblasti napojení stropu podlaží a obvodové stěny. 

K minimalizaci konstrukčních tepelných mostů je vložen před obvodový 

čelní trám na úzké straně stropu izolační pás o tloušťce 60 až 80 mm; 

1 – sádrovláknitá deska fermacell 12,5 mm; 2 – parobrzdná deska fermacell 

Vapor 12,5 mm;  3 – podlahový prvek fermacell; 4 – okrajová izolační 

páska fermacell;  5 – spárovací tmel se separační páskou; 6 – prahový 

hranol; 7 – čelní trám;  8 – dřevěná vložka; 9 – stropní trám; 10 – dřevěná 

nosná konstrukce; 11 – záklop, deska na bázi dřeva; 12 – fermacell 

Powerpanel H2O; 13 – sponka; 14 – pás fólie pro přechody; 15 – nosná 

konstrukce s odvětráním; 16 – kotva, šroub; 17 – izolace; 18 – lepicí páska 

pro vzduchotěsné prolepení

a

c

b
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Dřevostavby a minerální 
izolace

moderní dřevostavby zaznamenaly v posled-
ních letech veliký woodyboom. dřevo je 

obnovitelným zdrojem stavebního materiálu. mi-
nerální izolace je zase z recyklovaného materiálu. 
Chce-li někdo dřevostavbu, musí cítit jistou ná-
klonnost k ekologii. Ke zdravému způsobu života.

dřevostavba je jedinečná svou rozmanitostí. 
můžete si pořídit srub, napodobeninu staré rou-
bené chalupy a můžete mít i dřevostavbu, která 
se na první pohled neliší od domů postavených 
tradiční zděnou technologií. dřevostavby mohou 
být difuzně otevřené, difuzně uzavřené.

Minerální izolace na bázi skla. 
Jakou zvolit?
společnost dnes vytváří ohromné množství odpa-
du. Naštěstí je tu stavební průmysl, který pro někte-
ré druhy odpadu našel využití. Tepelná, akustická 
a protipožární izolace ursa jsou toho příkladem. 

brání prostupu tepla, maximálně odolává hluku 
a eliminuje požární riziko staveb. Navíc s novými 
dřevo-stavebními časy přichází společnost ursa 
s novou řadou minerální izolace ursa pureoNe.

minerální izolace ursa pureoNe je uživatelsky 
velmi příjemný izolační materiál.  ursa  pureoNe 
ze skelného vlákna je kompaktní, lehká, nedráž-
divá a pachově neutrální. snadno se s ní mani-
puluje, snadno se instaluje. Naprosto zásadní je, 
že neobsahuje zdraví škodlivé zbytkové formal-
dehydy. 

Je zájem o moderní dřevostavby?
Když si vzpomenete na první výstavu, která se 
týkala dřevostaveb, vybavíte si pár firem. dnes je 
situace zcela odlišná. vystavovatelů-výrobců stále 
přibývá. I společnost ursa chce přispět ke zdra-
vému, ekologickému bydlení. Zaznamenáváme, 
že lidé už zdaleka neupřednostňují nejnižší cenu. 
stále přibývá těch, které zajímá, v čem budou by-
dlet, jaké materiály realizační firma používá a je-li 
technologie funkční, účinná a hlavně nadčasová. 

Proč použít v dřevostavbě 
minerální izolaci URSA
v nové generaci minerální izolace  ursa  pureoNe 
jsou zachovány tradiční silné stránky včetně výbor-
ných mechanických vlastností.  ursa  pureoNe 
nabízí skvělý poměr cena/výkon. maximální výkon 
z hlediska tepelné, akustické a protipožární odol-
nosti. minerální izolace ursa  pureoNe sF 35 
a ursa pureoNe sF 32 jsou z tohoto pohledu 
jedničkou na trhu – jsou zařazeny do kategorie 
a1 – nehořlavé.

velmi podceňovaným bodem v dřevostavbách 
a vůbec ve stavebnictví je akustika. ochrana proti 
hluku patří mezi základní požadavky na stavby, 

ale ne vždy je řešena včas a ke spokojenosti ko-
nečného uživatele a majitele objektu.

minerální izolace ursa pureoNe pracuje 
v konstrukci jako zvukopohltivá vložka. bez ní 
by zvuk prostupoval konstrukcí mnohem rych-
leji a projevoval by se jako nepříjemný obtěžu-
jící hluk. Hluk se rapidně sníží a je odbouráván 
tlumicí vložkou. a právě tuto funkci v příčkách 
zastávají produkty ursa pureoNe TWp 37 
a  ursa pureoNe TWF 37.

Izolace ursa pureoNe musí být v konstrukci 
vzduchotěsně uzavřena. vzduchotěsnost má pro 
fungování akustické izolace nepostradatelný vý-
znam. Čím těsněji budou obálkové konstrukce 
aplikovány, tím je minerální izolace výkonnější 
v pohlcování hluku.

minerální izolace ursa pureoNe má kromě to-
ho v konstrukci funkci ochrany stability prostředí 
a ochrany konstrukčních prvků. Nesmíme zapo-
menout, že konstrukční skladba nebude fungovat, 
pokud některá její část nebude funkční. důležité je 
zajistit, aby konstrukce byly prováděny dle techno-
logických předpisů výrobců, aby byly voleny tech-
nologie, které mají k sobě blízko a kooperují spolu.

Difuzně otevřená stěna
difuzně otevřená konstrukce neznamená, že ne-
dostatečně izoluje. Funguje na základě rozdílu tla-
ků mezi vnějším a vnitřním prostředím za po užití 
materiálu s parobrzdnými účinky (ursa seCo 
pro 2). minerální izolace ursa pureoNe k to-
mu má nejvhodnější paropropustnou hodnotu 
rovnou číslu 1, tedy plně paropropustná (obr. 3).

Difuzně uzavřená stěna
Konstrukce difuzně uzavřená je postavena na 
principu nám známé střešní konstrukce. Kon-
strukce, do které je vložena minerální izolace 
ursa, je z vnější strany exteriéru opatřena di-
fuzní folií ursa seCo 0,04 a ze strany interiéru 
parotěsnou zábranou ursa seCo 100 (obr. 4).

podle podkladů firmy URSA CZ, s. r. o.Obr. 1

Obr. 2a: Příčka bez minerální izolace Obr. 2b: Příčka s minerální izolací URSA 

PUREONE

Obr. 2c: Tlumení hluku pomocí minerální izolace 

URSA PUREONE

a b c
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Obr. 3a: Tepelná 

izolace URSA 

PUREONE aplikovaná 

mezi sloupky nosné 

konstrukce, z vnější 

strany s přidanou 

tepelnou izolací URSA 

PUREONE v příčném 

dřevěném roštu. 

Celková tloušťka 

izolace 200 mm.

Obr. 3b: Tepelná 

izolace URSA PUREONE 

aplikovaná mezi sloupky 

nosné konstrukce, 

z vnější strany s přidanou 

tepelnou izolací URSA 

PUREONE v konstrukci 

zavěšené fasády – podélný 

rošt. Celková tloušťka 

izolace 340 mm.

Obr. 4a: Tepelná 

izolace URSA 

PUREONE aplikovaná 

mezi sloupky nosné 

konstrukce, z vnější 

strany s přidanou 

tepelnou izolací URSA 

PUREONE v příčném 

roštu. Celková 

tloušťka izolace 

200 mm.

Obr. 4b: Tepelná 

izolace URSA PUREONE 

aplikovaná mezi sloupky 

nosné konstrukce, 

z vnější strany s přidanou 

tepelnou izolací URSA 

PUREONE v konstrukci 

zavěšené fasády – 

podélný rošt. Celková 

tloušťka izolace 340 mm.

Difuzně otevřená konstrukce

Difuzně uzavřená konstrukce

Difuzně otevřená konstrukce

Difuzně uzavřená konstrukce

ursa seco  
pro 100

ursa seco  
pro 2

ursa seco  
pro 2

ursa seco  
pro 100

ursa seco  
pro 0.04

ursa seco  
pro 0.04
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Dřevostavby v kombinaci se 
střechou z plechové krytiny

Častým problémem při návrhu staveb je kom-
binace materiálů, aby byly konstrukčně i es-

teticky v souladu. Jak zvolit materiály, které se 
budou vhodně doplňovat a zároveň svými vlast-
nostmi nezkomplikují praktické provedení stav-
by? velmi dobře se doplňují kov a dřevo. dů-
kazem je současný trend, kdy se kvalitní kovové 
střešní krytiny často využívají pro dřevostavby.

potvrzuje to Štěpán Lášek, produktový ma-
nažer firmy Lindab, s. r. o., výrobce a prodejce 
střešních systémů z prvotřídní švédské oceli. me-
zi nejčastěji používané kovové střešní krytiny pro 
dřevostavby patří totiž drážkovaná krytina Lindab 
srp Click.

podle Štěpána Láška se kvalitní plechové 
střešní krytiny hodí pro širokou škálu dřevosta-
veb: od tradičního rodinného domu až po lesní 
chatu. od budov, které dřevo ve svém konceptu 
přiznávají, až po stavby ze dřeva, u nichž tento 
materiál není na první pohled patrný. „Mezi hlav-
ní důvody, proč dát dřevostavbě právě plecho-
vou střešní krytinu, patří nízká hmotnost těchto 
krytin. Pro celodřevěné konstrukce je přínosné, 

pokud je vnějším pláštěm střechy zbytečně ne-
zatěžujeme,“ uvádí Štěpán Lášek. „Nesporným 
plusem je také možnost pokládky na nízké sklo-
ny střech. Plechové krytiny, zejména ty hladké, 
odvádějí srážkovou vodu beze zbytku. Je proto 
možné navrhnout dům podle libosti zákazníka 
nebo projektanta, aniž by bylo třeba do střešní 

skladby přidávat další pojistné vrstvy, která stavbu 
komplikují a prodražují.“

majitelé dřevostaveb velmi často na střechy 
využívají moderní plechovou krytinu Lindab srp 
Click se stojatou drážkou. Ta má oproti klasické 
drážkové střeše velkou výhodu ve své jednodu-
chosti. podobá se totiž stavebnici pro zručné ku-
tily: jednoduše se zaklapnou speciálně tvarované 
drážky a práce je hotova. pokládka je tak snadná, 
že u jednodušších střech je běžné, že ji provádějí 
pracovníci, kteří montují celou dřevostavbu. díky 
chytrému řešení je možné krytinu bezpečně poklá-
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dat jak na latě, tak na plošný záklop. Lamely o šířce 
500 mm jsou vyrobeny na celou délku krovu a boč-
ně se spojují labyrintovým, pružným zámkem. Ke 
konstrukci se lamela kotví skrz obdélníkové otvory, 
které umožňují dilatační pohyby lamely. Z hledis-
ka rizika zatečení jde o velmi spolehlivou krytinu, 
poněvadž její celistvost a spoje neumožňují, aby 
pod ni pronikala voda. Její velkou výhodou je také 
pružnost materiálu, z něhož je vyrobena. ocelový 
plech si trvale ponechává pružnost ve spojích, což 
se pozitivně odráží v případě, že dojde k sesychání 
latí nebo krovů a mírným pohybům konstrukce. 

Lindab srp Click lze použít i na komplikovanějších 
střechách s vikýři, okny či úžlabím. Krytinu lze po-
řídit od 398 Kč/m². s příplatkem za vrstvu sound 
Control, redukující vibrace způsobené větrem 
a deštěm, se ceny pohybují od 506 Kč/m². 

„Kvalitní lehké plechové krytiny nekladou žád-
ná omezení ani pro domy z jiných materiálů, než 
je dřevo,“ doplňuje Štěpán Lášek. Lindab napří-
klad vyrábí a dodává kromě samotných střešních 
krytin i celokovové konstrukce staveb, které jsou 
s plechovými krytinami zcela kompatibilní. oce-
lové montované stavby Lindab Construline mají 

s dřevostavbami mnohé společné. Jde o rychlou 
a suchou výstavbu, která není závislá na ročním 
období. stejně jako krytiny od Lindabu z prvo-
třídní švédské oceli se dají montovat prakticky po 
celý rok. vyrábějí se přímo na konkrétní stavbu 
tak, aby byly omezeny prostřihy a vícepráce. díky 
výrobě v České republice je příprava materiálu 
a dodání obvykle otázkou několika dní.

další informace najdete na stránkách 
www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz nebo 
www.okapyprovas.cz.

podle podkladů společnosti Lindab

Rekonstrukce fasád 
fasádní kazety Lindab
Zajímavé a neotřelé řešení pro rekonstrukce starých objektů. Ideální 
pro rekonstrukce starších provětrávaných fasád, např. fasád z bo-
letických panelů. Moderní provětrávané fasády na roštech Lindab 
dovolují začlenit staré budovy do nového prostředí a povýšit jejich 

vlastnosti na současnou požadovanou úroveň.

Charakteristické znaky: 

● Rychlost rekonstrukce fasády s minimálním rušením okolního prostředí

● Možnost použítí řady obkladových materiálů na bázi oceli, hliníku, 
  dřeva, různých cementových a plastových desek, kamene apod.

● Možnost zaizolování nové fasády

www.lindab.cz
www.lindab-stavby.cz

Lindab s.r.o.
Sídlo firmy 
a výrobní závod Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
 Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

 Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

Specialista pro Lindab Stavby: tel.: 724 510 185, 606 660 371

Lind-Materialy-185x124-LS.indd   1 09.07.15   23:15
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Tipy na izolace dřevostaveb 
materiály systému COMPRI®

Kvalita života v dřevostavbě se už z podstaty 
její specifické konstrukce odvíjí od správné 

izolace a vhodné kombinace izolačních materiá-
lů. materiál a technologie vybíráme z uceleného 
systému skladeb izolací COMPRI®, ve kterém 
spolu izolační materiály „spolupracují“ a vzá-
jemně zvyšují svůj účinek. To snižuje investice do 
zateplení i odhlučnění.

Na obvodové stěny, stropy i podlahu dřevostav-
by je výborné použití tepelné izolace Climatizer 
Plus®. Jedná se o unikátní českou tepelnou a akus-
tickou izolaci na bázi přírodního celulózového 
vlákna, která bezvadně funguje v zimě i v létě. má 
nízkou objemovou hmotnost, takže výborně izo-
luje a zároveň nezatěžuje konstrukce. díky svému 
složení vyniká protipožárními vlastnostmi a rov-
něž zlepšuje akustiku stavby. Climatizer Plus® je 

vhodný zejména pro izolace obvodových plášťů 
a stropů suchou nebo stříkanou technologií. Inves-
toři oceňují hlavně skutečnost, že použití foukané 
izolace je výhodnější především z hlediska rych-
losti stavby, ekologičnosti materiálu a technických 
vlastností Climatizeru Plus®, neboť tato izolace 
velmi dobře funguje v difuzně otevřených staveb-
ních konstrukcích. Climatizer Plus® dokáže velmi 
dobře distribuovat vlhkost tak, jak potřebujeme. 
a to je velmi důležité nejen pro příjemné a zdra-
vé prostředí uvnitř domu, ale také pro trvanlivost 
stavební konstrukce samotné.

dalším foukaným izolačním materiálem 
mimořádně vhodným pro dřevostavby je 
 CLIMAWOOD® – dřevovlákno určené pro sta-
vební tepelné a akustické izolace v oblasti vněj-
ších i vnitřních konstrukcí. 

výhodou foukaných přírodních izolací je urči-
tě také jednoduchá a čistá aplikace, která může 
probíhat i za plného provozu objektu.

Izolace fasád a stěn
především na fasády a stěny dřevostaveb jsou urče-
ny ekologické dřevovláknité desky Udi, rovněž ze 
systému izolačních materiálů COMPRI®. dřevěné 
vlákno je vynikající tepelný izolant, což znamená, 
že v létě umí velice dobře akumulovat teplo a v zi-
mě zabraňuje tepelným ztrátám. důležitou vlast-
ností je schopnost rovnoměrné a rychlé distribuce 
vlhkosti. Z hlediska vnitřního zateplení je nejpouží-
vanější kontaktní systém UdiIN RECO® s integrova-
ným vyrovnáváním podkladu a systém UdiIN® pro 
všechny typy obvodových zdí. specialitou je systém 
UdiCLIMATE® se vzduchovými komůrkami, které 
zlepšují vnitřní klima v místnostech. v případě vněj-
šího zateplení je nabízen osvědčený tepelněizolační 
systém  UdiFRONT® nebo kontaktní tepelněizolač-
ní systém  UdiRECO® s inteligentním vyrovnáním 
podkladu. pomocí dřevovláknitých desek Udi lze 

Obr. 1: Jednoduchá a rychlá aplikace foukané izolace Climatizer Plus®;  lze ji 

zafoukat do jakékoliv dutiny a bezvadně přilne ke každému materiálu

Obr. 2: Aplikace foukané izolace Climatizer Plus® v podkroví

Obr. 3: Použití foukané izolace Climatizer Plus® na zateplení vnějšího 

obvodového pláště

Obr. 4: Zateplení vnější fasády kontaktním systémem UdiRECO®
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vytvořit dokonale fungující difuzně otevřenou kon-
strukci fasády včetně omítkového systému. 

Desky Udi lze výborně kombinovat s foukanou 
izolací Climatizer Plus®. Lze tak zesílit účinek 
izolace stěn a fasád. toto spojení značně zvyšuje 
další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překle-

nuje jakékoliv tepelné mosty a přináší pohodu 
skutečně funkční dřevostavby.

Akustická izolace
chcete-li si dopřát opravdový odpočinek, roz-
hodně potřebujete klid a ticho. zejména plovoucí 

podlahy v patře nad vámi dělají své. proto je tu 
řešení v podobě akustických desek Wolf®. Lze je 
aplikovat na stěny, podlahy i stropy.

Desky Wolf® jsou vyrobeny výhradně z přírod-
ních materiálů a zvuk pohlcují díky unikátní struk-
tuře třívlnného komorového kartonu, který je 
vyplněn směsí z křemičitého písku. použití desek 
Wolf® na podlaze výrazně sníží kročejový hluk.

Nezapomeňte na „drobnosti”
Určitě konzultujte kombinace různých izolačních 
materiálů a jejich vlastnosti již ve fázi projektování 
dřevostavby. nechte si poradit od zkušených od-
borníků z firmy cIUr a. s.; jejich praktické zkuše-
nosti oceňují projektanti i koncoví zákazníci.

Byla by škoda účinek kvalitních materiálů a tech-
nologií pokazit „drobnostmi“, jako jsou mem-
brány, těsnicí pásky, průchodky apod. proto jsou 
nedílnou součástí systému COMPRI® inteligentní 
fólie a těsnicí materiály. Jsou zastoupeny řadou 
německých výrobků pro clima®, které firma 
cIUr a. s. doporučuje na základě více než 20 let 
zkušeností v oboru. tyto inteligentní materiály fun-
gují a rea gují podle toho, co se v okolním prostředí 
děje: samy regulují transport vlhkosti, takže v zim-
ním období jsou více „zavřené”, zatímco v letních 
teplotách se otevírají. Díky tomu je například velmi 
výrazně omezeno nebezpečí vzniku plísní.

Všechny uvedené materiály systému izolací 
COMPRI® jsou výsledkem vývoje a mnohale-
té praxe specialistů na izolace a jsou ekolo-
gicky a zdravotně 100% nezávadné. technic-
ké parametry těchto materiálů, stejně jako 
jejich certifikáty a další detailní informace 
najdete na stránkách www.ciur.cz nebo 
www.vseproizolace.cz. zdarma můžete využít 
i zákaznickou linku 800 888 959. 

Uvedené materiály vyrábí a dodává 
 CIUR a. s. již od roku 1991.

podle podkladů firmy CIUR a. s.

Obr. 5: Skladba klasické difuzně otevřené vnější stěny dřevostavby

Obr. 6: Použití dřevovláknitých desek Udi v podkroví dřevostavby

Obr. 7, 8: Deska Wolf® PhoneStar PROFESSIONAL
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Systémy Rigips pro 
dřevostavby

sendvičové dřevostavby jsou ideálním kon-
strukčním systémem pro využití výhod 

a předností suché výstavby rigips. pro dřevostav-
by jsou zejména vhodné desky rigidur a kon-
strukční desky rigistabil. Jejich snadná zpra-
covatelnost, značná tuhost, povrchová tvrdost 
a schopnost přinést sestaveným panelům rámo-
vou pevnost je přímo předurčuje pro opláštění 
dřevěných rámových konstrukcí.

podstatou sendvičové dřevostavby je skeletová 
konstrukce z dřevěných trámků vyplněná tepel-
nou a akustickou izolací a opláštěná deskami ri-
gistabil nebo rigidur. řada konstrukčních sestav 
byla vyzkoušena z hlediska zvukové a tepelné izo-
lace, zkouškami byla prokázána i vysoká účinnost 
desek rigidur a rigistabil při řešení požadavků 
na požární odolnost. desky rigips odpovída-
jí nejen evropským normám ČSN EN 15283-2 
a ČSN EN 520.

sendvičové dřevostavby se vyrábějí v různých 
systémech a provedeních:
a) Kompletace z velkoplošných dílců
Z konstrukčních materiálů se ve výrobním závo-
dě vyrobí stavební dílce. Ty se dovezou na místo 
stavby, pomocí jeřábu se umístí a hrubá stavba 

domu se během několika dnů dokončí. Technic-
ky a konstrukčně je to nejnáročnější, ale zároveň 
nejrychlejší metoda.
Výhody velkoplošné kompletace:

 ● vysoká rychlost výstavby (hrubá stavba na při-
pravené spodní stavbě bývá zpravidla hotova 
do tří dnů);

 ● rozestavěná stavba prakticky není vystavena 
povětrnostním vlivům (jedná se o několik ho-
din rozkryté stavby během montáže);

 ● vysoká přesnost stavby;
 ● vysoká stabilita a tuhost stavby (plošně velmi 
tuhá konstrukce stěn, přesné a pevné spojová-
ní jednotlivých dílců);

 ● velmi příznivé tepelné i akustické vlastnosti;
 ● konstrukční detaily jsou předem vyřešeny a ne-
dochází ke komplikacím na stavbě.

b) Sendvičová konstrukce montovaná na 
stavbě
Konstrukční systém se příliš neliší od předchozí 
metody. Hlavním rozdílem je, že na stavbu se 
nepřivážejí hotové stavební dílce, ale konstrukce 
stěn a dalších prvků se montuje z jednotlivých 
materiálů až na staveništi.

Výhody konstrukce montované na stavbě:
 ● poměrně masivní konstrukce stavby s velkou 
pevnostní rezervou jednotlivých prvků (podle 
výrobce či projektanta – rozhoduje hustota 
a průřez sloupků);

 ● možnost montovat i v místech nepřístupných 
pro těžkou montážní techniku;

 ● menší nároky na materiální, technické a pro-
jekční vybavení dodavatelské firmy.

Popis desky RigiStabil
Konstrukční deska rigistabil je podle evropské nor-
my ČSN EN 520 druhu DFRIEH2 (D = s kontrolo-
vanou objemovou hmotností, F = se zvýšenou pev-
ností jádra při vysokých teplotách, R = se zvýšenou 
pevností, I = tvrdost povrchu, E = obkladový ma-
teriál, H2 = se sníženou absorpcí vody). Je složena 
z povrchového kartonu přírodní, světle šedobéžové 
barvy a sádrového jádra, které je obohaceno o spe-
ciální skelné vlákno. desky jsou standardně vyrábě-
ny s podélnou hranou typu pro, potisk na hraně 
červený. speciální desky pro výtaháře a suché pod-
lahy pak s plnou, kartonem zabalenou hranou VK.

desky rigistabil tloušťky 15 mm se dají použít 
i na nosné konstrukce dřevostaveb, a to na:
– obvodové nosné stěny difuzně uzavřené,
– obvodové nosné stěny difuzně otevřené,
– mezidomovní stěny – stěny mezi řadové domy 

a dvojdomy.
podle podkladů společnosti Rigips

Příklad skladby obvodové stěny difuzně uzavřené Příklad skladby obvodové stěny difuzně otevřené Příklad skladby zdvojené mezidomovní stěny

Bytový dům Letovice – unikátní vícepodlažní 

dřevostavba

Školka Ratíškovice – pro vytvoření zdravého 

prostředí byly využity desky RigiStabil 

s technologií Activ’Air

Rodinný dům v Králově Dvoře
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„Ztracený“ betonový nábytek
V loňském roce bylo v pražském Karlíně veřejnosti otevřeno nové 
kulturní zázemí s názvem Přístav 18600. Jeho součástí je i vtipný 
betonový mobiliář.

Nový prostor Přístavu 18600 vznikl úpra-
vou místa ve východním cípu rohanského 

ostrova, které do té doby sloužilo jako černá 
skládka. Jedná se o volnočasové prostředí pod 
otevřeným nebem, pro nějž bylo třeba vytvořit 
trvalé a odolné vybavení. Z vyhlášené soutěže 
o nejlepší návrh betonového mobiliáře vzešel 
vítězný nápad z dílny 0,5 Studio (Pavel Nový 
a Vít Svoboda) – Ztracený nábytek –, který byl 
následně za spoluúčasti betonárny tbG metro-
stav vyroben. 

Výroba „ztraceného“ nábytku je velice jedno-
duchá: je zapotřebí pouze menší zahrádka, ruční 
nářadí, nakladač, trocha zbytkového betonu, kari 

síť a pár ocelových prutů. Prvním krokem jsou 
zemní práce, při nichž se pomocí zemního vrtáku, 
rýče a lopaty vyhloubí a vymodeluje požadovaný 
tvar. V následujícím kroku se na základě static-
kého posudku tvar vyarmuje, přičemž je vhodné 
počítat i s manipulačními úchyty.  a poté se ce-
lý objem jednoduše vyplní betonem. Povrch se 
upraví hlazením, případně kletováním a prvek se 
ponechá v zemi pár dní „uzrát“ bez dalšího ošet-
řování. Zemina zajistí pro zrání betonu optimální 
teplotu i vlhkost. 

Stůl má rozměry 250x150 cm, lavice pak 
250x50 cm. betonu je potřeba zhruba do 0,6 m3 
na stůl a 0,3 m3 na lavici. Stůl váží asi 1500 kg 

a lavice 700 kg, a nehrozí tak zcizení nebo de-
vastace prvků.

Pro výrobu byly použity různé zbytkové beto-
ny, v jednom případě i probarvený bílý beton (viz 
článek v materiálech pro stavbu 6/2015), a finální 
povrch prvků nebyl nijak speciálně upravován. 

Proces „odbedňování“ se skládá ze dvou fází: 
z vyzdvižení prvku ze země a z následného očiště-
ní koštětem a tlakovou vodou. Pokud je umístění 
prvku definitivní a nepočítá se s dalším stěho-
váním, lze manipulační úchyty odstranit a prvek 
může začít sloužit svému účelu.

Celkem byly vyrobeny čtyři stoly a osm lavic. Vše 
bylo uděláno co nejjednodušeji a nejlevněji a povr-
chy byly záměrně ponechány v „surovém“ stavu.

kriStýNa ChmelÍkoVá
foto autorka

Ing. Kristýna Chmelíková (*1988) 
pracuje jako technolog ve společnosti 
TBG Metrostav.

Vyarmovaná forma

„Odbedňování“ Nainstalovaný mobiliář 

Betonáž

Dočišťování
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Příklad keramobetonového 
stropu bez nadbetonávky
Snadné vykonzolování balkónů 
a podesty schodiště

V dubnu letošního roku přišla firma Wienerberger s novinkou – 
keramobetonovým stropem Porotherm bez nadbetonávky. Od té doby 
uteklo sotva pět měsíců a objevily se již první realizace. Na jedné 
z nich si můžeme ukázat jednu z výhod nového stropu – možnost 
jednoduchého vykonzolování balkónu nebo podesty schodiště i při 
použití dlouhých, a tedy vyšších trámů.

na našem příkladu se jedná o stavbu dvoj-
domku s keramobetonovým zastropením. 

na základě vnitřní dispozice s maximálním 
světlým rozpětím místností 5,8 m navrhl pro-
jektant tloušťku stropu 250 mm. ovšem při 
zpracovávání kladecího plánu se ukázalo, že 
pro jednoduché řešení balkónů prostým vykon-
zolováním nosníků je nutné použít keramobe-
tonové trámy Pot 775 (modré osy nosníků 
v půdoryse – obr. 2). takto dlouhé trámy však 
mají kvůli zajištění stability zejména při dopra-
vě a montáži vyšší prostorovou příhradovinu – 

celková výška trámu je 230 mm (ve výrobním 
sortimentu firmy Wienerberger tato výška pla-
tí pro trámy od délky 650 cm – porovnání viz 
obr. 1). U klasických keramobetonových stropů 
s nadbetonávkou je nutné pokládat celoplošně 
betonářské sítě, ale při výšce trámu 230 mm 
a celkové tloušťce stropu 250 mm nelze ve 
zbývajících 2 cm tyto betonářské sítě včetně 
napojení uložit a zároveň dodržet předepsané 
krytí výztuže.

Jednoduché řešení představovalo použití kera-
mobetonového stropu bez celoplošné nadbeto-
návky. U těchto stropů odpadá celoplošné kladení 
sítí, a tak je možné uvedenou kombinaci vložek 
a vyšších trámů bez problémů použít a dodržet 
v daném případě požadovanou výšku stropu 
25 cm (obr. 3 – stav před vybetonováním a po 

Obr. 2: Kladecí plán – modře trámy s délkou 7,75 mObr. 1: Výška trámů kratších než 650 cm (vlevo) a 650 cm a více

Obr. 3: Strop včetně balkónů před vybetonováním a po něm
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něm). Potřebné přivyztužení při horním okraji po-
mocí příložek je bezproblémové a dokonce se dá 
říci, že je jednodušší než u varianty stropu s ce-
loplošnou nadbetonávkou. Pro fixaci příložek se 
používají 300 mm dlouhé pruty, které se přímo 
položí na keramické vložky, a vytvoří tak „podpo-
ru“ pro ukotvení příložek (obr. 4 – modře příložka 
tP1, červeně pruty pro fixaci – uložení příložek). 
tvar vložek je navržen tak, že při použití těchto 
vzpěr je dodržena i ideální poloha (krytí) příložek 
R 12. Stejné příložky se použijí i při kotvení trámů 
po obvodě či nad vnitřními stěnami. V případě 
potřeby uložení (fixace) horních příložek při vyztu-
žování skrytých průvlaků s větším počtem trámů 
vedle sebe jsou tyto podpory delší (obr. 5). 

Protože je tento strop zcela „kompatibilní“ 
s již zavedenými stropy Porotherm s celoplošnou 

nadbetonávkou, bylo i zde možné použít běž-
né „fígle“ jako např. zavěšení vykonzolovaných 
konstrukcí – zde podest podél schodiště. na 
obr. 6 je vidět schodišťový výřez od stavařského 
dispozičního zadání přes kladecí plány (rozmístě-
ní trámů a vložek) až po detailní řešení zavěšení 
krajních trámů. na obr. 7 je pak řešení schodiště 
s připravenou výztuží pro zakotvení schodišťové-
ho ramene před betonáží a po ní. 

Vyřešení dalšího podobného „problému“ 
s dlouhými, a tedy i vysokými trámy můžeme 
vidět na obr. 8. Zde je vidět řešení nepříjemné 
dispozice vykonzolované podesty. Pro zachování 
výšky stropu 250 mm navrhoval investor dobe-
tonování této podesty klasickou dobetonávkou 
s vyztužením při obou površích (obr. 8a). Projek-
tant při zpracování ještě neznal variantu stropu 

bez nadbetonávky, ale posléze přivítal mož-
nost kladecí plán upravit a použít pruh stropu 
bez nadbetonávky. tato optimalizace je zřejmá 
z obr. 8b – vložky bez nadbetonávky jsou na-
příč proškrtnuté. Detailní řešení napojení obou 
stropů je zřejmé z řezu A–A (obr. 8c). Zatímco 
v původní variantě byla vykonzolovaná část ře-
šena sítí 8/100 při horním povrchu s příložkami 
a spodní výztuží po volném obvodě desky, v nové 
verzi stačilo doplnit příložky k hornímu povrchu 
(na obr. 8c v řezu A–A značeno číslicí 3). Došlo 
tak k výraznému zjednodušení realizace, sjednotil 
se podklad pro omítku a i finanční náklady byly 
nižší.

o jednoduchosti betonáže stropu bez nadbe-
tonávky svědčí i obr. 9 a spokojené konstatování 
investora-zhotovitele, že „konečně nemusí při be-

Obr. 4: Fixace horních příložek Obr. 5: Fixace horních příložek u skrytých průvlaků

Obr. 6: Kladecí plány, dispozice a detail řešení zavěšení stropu

a

b

c d
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tonáži nic měřit a chodit v zašpiněných botách“. 
Betonáž stropu trvala 30 minut.

o tom, že strop bez nadbetonávky je za-
jímavé řešení „těžkého“ stropu zejména pro 
stavbu svépomocí svědčí i fakt, že tato kon-
strukce byla letos na veletrhu FoR ARch oce-
něna porotou odborníků udělením ceny grand 
Prix (obr. 11).

iVo PetRÁŠeK
foto autor

Ing. Ivo Petrášek (*1960)  
absolvoval Fakultu stavební Českého 
vysokého učení technického v Praze. 
Je autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby, statiku a dynamiku 
staveb. Je zaměstnán jako statik u firmy 
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Je 
vedoucím vývoje stropní konstrukce 
popisované v článku.

Obr. 10: Ocenění Grand Prix FOR ARCH 2015Obr. 9: Betonáž stropu bez nadbetonávky u překonzolovaných dlouhých trámů

Obr. 7: Prostor schodiště s podestou před betonáží a po ní

Obr. 8: Doplnění stropu vložkami bez nadbetonávky u překonzolovaných dlouhých trámů

a b

c
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Nová rozhledna Hýlačka
V srpnu 2015 byla ve Větrovech u Tábora otevřena nová rozhledna 
Hýlačka. Vznikla na místě dřevěné hlásky, která shořela v lednu 2012. 
Nová stavba má na rozdíl od původní rozhledny subtilní kovovou 
konstrukci. V tomto článku představíme stavbu z pohledu autorů.

Alfou a omegou celého projektu bylo samo-
zřejmě statické řešení, které zpracovával 

Ing. Hora. Architektonická, stavební i konstrukč-
ní stránka objektu jsou u takto specifické stavby 
„srostlé“. Spolupráci s projektanty z firmy HH-
Statika můžeme v tomto směru jen pochválit. 
Staticky nám u samotné věže pomohlo, že jsme 
vyšli z dlátovitého tvaru husitské hlásky původní 
vyhořelé Hýlačky. Statickým schématem je dvo-
jice nosných ocelových sloupů vynášejících jak 
schodiště, tak vyhlídkovou plošinu, zavětrova-
ných šesti táhly – trojicemi ocelových lan kotve-
ných do země na čtvercovém půdorysu. 

Architektonické řešení
Naše představa o transparentní ocelové kon-
strukci rozhledny byla téměř od počátku jasná. 
Představu bylo nutno architektonicky a urbanis-
ticky uvést do reálného kontextu s duchem místa. 
Základní myšlenkou funkčního uspořádání bylo 
rozdělit zadání na dva objekty: rozhlednu a sa-
mostatný objekt zázemí.
Tři hlavní principy 
1. Tvar rozhledny je inspirován tvarem původní 

husitské hlásky. Nárožní hrany, tvořené oce-
lovými táhly, se sbíhají tak, aby imaginárně 
opsaly tvar shořelé rozhledny. Toto řešení je 
elegantní, staticky výhodné a bez přehnané 
doslovnosti evokuje siluetu původní rozhled-
ny. Odkazem na původní stavbu je ponechání 
obrysu základů, dobře viditelného z vyhlídkové 
kabiny. Nová rozhledna stojí částečně právě na 
tomto půdorysu. Cítili jsme také, že i z důvo-
dů jisté „nostalgie“ musí být interiér kabiny 
(tj. podlaha, podhled, lavice) vytvořen z přírod-
ního dřeva.

2. Diagonální členění pláště, v původním projektu 
tvořené eternitovými šablonami, je zopaková-
no v kosočtverečném rastru ocelové sítě tvořící 
obal schodiště nové rozhledny. 

3. Jako vzpomínka na dramatický konec původní 
Hýlačky bylo na objektu zázemí navrženo po-
užití opáleného dřeva. Tento neobvyklý a es-
teticky nesmírně zajímavý stavební materiál je 
u nás málo využíván, ale tradiční použití má 
například v Japonsku. Nová ocelová rozhledna 
se bude třpytit nad „spáleništěm“ jako fénix 
povstalý z popela. Zázemí bylo navrženo ja-
ko horizontální prvek v kontrastu s vertikálou 

věže. Takto navržená jednoduchá dřevostavba 
byla bohužel z ekonomických důvodů nahra-
zena typovým kontejnerem. Tím návrh ztratil 
jeden z nosných prvků, ale alespoň se povedlo 
kontejner sladit s ostatními konstrukcemi.

Lokalita
Rozhledna se nachází na plochém kopci Hýlač-
ka asi 3 km jihozápadně od Tábora v příměstské 
části Větrovy. Okolní zástavbu tvoří převážně 
rodinné domy, nejbližší jsou asi 40 m daleko. 
V nejbližším okolí se nacházejí plochy zeleně 
a vzrostlých stromů. Územím prochází asfaltová 
komunikace. Ve vzdálenosti zhruba 16 m na ji-
hozápad se nacházejí inženýrské objekty vodárny 
a ocelové telekomunikační věže.

Orientace nové rozhledny na pozemku je vo-
lena tak, aby hlavní pohledová osa z vyhlídkové 
plošiny směřovala k centru Tábora – stejně jako 
u původní Hýlačky. Objekt zázemí je mimo půdo-

rys rozhledny na okraji pozemku a společně s roz-
hlednou, umístěnou těsně u hranice lesa, vytváří 
na pozemku centrální „náměstíčko“, přirozený 
cíl přicházejících návštěvníků a místo odpočinku, 
čekání na pomalejší kamarády, vypuštění batolat 
z kočárků a zaparkování kol a před výstupem na 
rozhlednu. 

Popis stavby
Vyhlídková věž je ocelová stavba celkové výš-
ky 35,6 m. Vyhlídková kabina má podlahu ve 
výšce 25,0 m nad okolním terénem. Má oválný 
půdorys s maximálními rozměry 8,65x4,30 m. 
Nosnou konstrukci zde tvoří soustava ocelo-
vých nosníků podlahy kabiny. Zastřešení kabi-
ny je provedeno rovněž soustavou ocelových 
nosníků. Přístup z úrovně terénu do vyhlídkové 
kabiny je po ocelovém schodišti s přímými ra-
meny a půlkruhovými podestami. Schodiště je 
neseno dvěma ocelovými sloupy umístěnými 
mezi rameny schodiště, které tvoří hlavní svis-
lou nosnou konstrukci celé věže. Stabilitu zajiš-
ťují šikmá ocelová táhla kotvená do kotevních 
bloků na úrovni terénu a k hlavnímu nosnému 
rámu v úrovni vyhlídkové plošiny. Kotevní bloky 
jsou uchyceny do společných železobetonových 
základů celé věže. Založení hlavních nosných 
ocelových sloupů je plošné na železobetonové 
základové desce, v místě pod kotevními bloky 

Obr. 1: Půdorys základů
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táhel je základová konstrukce doplněna hlubin-
ným založením mikropilotami.

Původně navrhovaný samostatný objekt dře-
vostavby zázemí o nepravidelném trojúhelníko-
vém tvaru a zastavěné ploše 71 m² byl nahrazen 
typovým, plně vybaveným sanitárním kontejne-
rem o rozměru 6055x2435 mm (vnitřní výška 
2500 mm, venkovní výška objektu 2850 mm). 
obsahuje kompletně zařízené toalety i pro zdra-
votně postižené a místnosti zázemí pro obsluhu 
rozhledny. 

Konstrukční a materiálové řešení
Základy
Vyhlídková věž je založena plošně. Pod dvojicí 
hlavních nosných sloupů je umístěna základová 
deska z monolitického železobetonu o půdorys-
ných rozměrech 7,15x2,8 m, mocnost základové 
desky je 0,7 m s tím, že úroveň základové spáry 
je v hloubce 1400 mm pod okolním upraveným 
terénem. Ze základové desky vybíhají čtyři železo-
betonové základové pasy šířky 1 m a výšky 0,7 m. 
Spodní úroveň základového pasu lícuje se spodní 
úrovní základové desky, tzn. je v hloubce 1,4 m 
pod počátkem lokálního výškového souřadného 
systému. na konci všech čtyř trámů jsou prove-
deny patky pro kotevní body táhel rozhledny. Ko-
tevní body jsou provedeny jako železobetonové 
desky tvaru čtverce o vnějším rozměru 2,5x2,5 m 
a tloušťce 0,7 m, se spodní hranou ve stejné 
úrovni jako je založení sloupů věže.

Každá patka je doplněna dvojicí mikropilot 
průměru vrtu 140 mm osazených trubkou 89/10. 
Délka mikropilot byla navržena 4000 mm s tím, 
že kořen bude délky 3000 mm. Mikropiloty jsou 
v patce propojeny ocelovými převázkami profilu 
2xUPn260, k němuž bude kotven plech pro kot-
vení táhel. V rámci osazení ocelových převázek Obr. 5: Montáž sloupů a schodišť

Obr. 2: Dílenská předmontáž konstrukce kvůli slícování

Obr. 6: Montáž krytiny na střešní díl

Obr. 3: Kotevní prvky pro sloupy a táhla 

zafixované před betonáží

Obr. 7: Detail krovu ve střešním díle

Obr. 4: Dokončené armování základů
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UPn byla možná rektifikace, a to jak ve vodorov-
ném, tak ve svislém směru.

Veškeré prostupy inženýrských sítí základovými 
pasy a základovou desku byly ošetřeny tak, aby 
umožňovaly posuny způsobené vlivem sedání. 
Vodorovné konstrukce
Podlahová rovina vyhlídkové plošiny je tvořena 
soustavou ocelových prutů. Profily prutů jsou vál-
cované. hlavní nosné sloupy věže umístěné mezi 
rameny točitého schodiště jsou v úrovni pochozí 
plošiny propojeny ocelovým profilem heB300, 
přecházejícím nad sloupy v profil heB450. Kol-
mo na tuto spojnici sloupů jsou k hlavním slou-
pům vetknuty příčníky heB450. Rovnoběžně se 
spojnicí sloupů jsou mezi hlavní příčníky vloženy 
doplňkové profily UPn260. oválný tvar plošiny je 
vytvořen ohýbanými profily UPn260, které pro-
pojují konce prvků heB, vyčnívající z centra věže. 
na rastr z ocelových prutů je uložena dřevěná po-
chozí vrstva tloušťky 40 mm z dubových hoblo-
vaných fošen šířky 160 mm, kotvená do hlavních 
ocelových prvků pomocí navařených ocelových 
ploten a vrutů.

V úrovni pochozí podesty se nachází rám vě-
že, který přenáší zatížení od kotevních táhel do 
hlavních příčníků. Rám tvoří profily heB300 pnu-
té mezi hlavními příčníky.

na jednom z hlavních příčníků jsou uloženy 
schodnice nejvyššího ramene schodiště. Dále 
je na tomto rámu uložen obvodový prstenec 
z profilů UPn260, který půdorysně odpovídá 
obvodu schodiště. Prstenec je zatížen reakcemi 
z lan sítě, které tvoří tubus kolem výstupní trasy 
na plošinu.

Zastřešení vyhlídkové kabiny je tvořeno systé-
mem ocelových prvků zavěšených na ocelových 
tyčích. V každém úchytném bodu se nachází dvo-
jice tyčí profilu 20 mm. tyče jsou uchyceny do 

nejvyšší části nosných sloupů. hlavní složka síly 
od střešní konstrukce je proto do sloupů vnášena 
v nejvyšším místě sloupů a ne v úrovni vodorovné 
konstrukce, jako je tomu u konstrukce podlahy. 
Použité ocelové profily střechy jsou heA160 
a UPn160.

Podhled stropu tvoří dřevěné hoblované desky 
tl. 20 mm a šířky 160 mm, materiálově a směrově 
ložené stejně jako podlaha. Pro výrobu podhledu 
byl použito dřevo z modřínu, který bylo nutné 
na místě stavby pokácet. Spoje dřevěných prvků 
(krov, podlaha, podhled) a ocelových vynášecích 
rámů jsou provedeny pomocí ocelové pásoviny 
navařené na hlavní konstrukci. Se dřevem je spo-
jena vruty.
Svislé konstrukce
hlavními svislými nosnými konstrukcemi věže 
jsou dva ocelové sloupy. Sloupy se nacházejí me-
zi rameny schodiště po dvou stranách půdorys-
ného oválu. Sloupy mají kruhový průřez, který 
se s výškou zmenšuje. Ve spodní části je sloup 
tvořen trubkou 400,6x30 mm z oceli S355, nad 
ní jsou umístěny segmenty stejného vnějšího 
profilu 400,6x20 mm, v části vyhlídkové kabiny 
pak 324x16 mm a v části nad střechou kabiny 
219x20 mm.
Prostorové ztužení
Z důvodu zajištění stability vysokých nosných 
ocelových sloupů je konstrukce doplněna celkem 
šesti trojicemi táhel zajišťujícími stabilitu. táhla 
zajišťují odolnost konstrukce vůči vodorovným 
zatížením, zejména od větru. Rozmístění ocelo-
vých táhel je všesměrně po obvodu konstrukce, 
aby bylo docíleno ztužení ve všech směrech. Ztu-
žující táhla jsou v horní části přichycena k hlav-
nímu nosnému rámu umístěnému ve výškové 
úrovni pochozí plošiny. odtud vedou šikmo dolů 
a jsou uchycena v koncích železobetonových zá-

kladových kotevních prvků. namáhání ocelových 
táhel je výlučně tahové.

táhla jsou tvořena ocelovými tyčemi z mate-
riálu S460 profilu 36 mm na koncích kotvených 
pomocí spojovacích prvků DetAn M36 S460. 
Z transportních a výrobních důvodů je každé táh-
lo tvořeno třemi samostatnými tyčemi vzájemně 
spojenými spojkami DetAn MUFFe M36 S460. 
Pro část nad kabinou jsou použity ocelové tyče 
funkčně využité stejně jako spodní táhla. Jedná se 
o celkem šest dvojic tyčových závěsů vynášejících 
nosné konstrukce zastřešení kabiny. tyčové závě-
sy jsou souosé s kotevními tyčemi profilu 20 mm 
z oceli S460 kotvené do nosníků a horního prvku 
sloupu pomocí prvků DetAn M20 S460.
Konstrukce schodiště
hlavními podporami prvků schodiště jsou centrální 
ocelové sloupy, které jsou obecně hlavní svislou 
nosnou konstrukcí. tvar schodišťového ramene je 
přímočarý, podesty jsou půlkruhové. Přibližně ve 
středu půlkruhů podest se nacházejí nosné sloupy. 
na ně jsou šroubovým spojem přichyceny ocelové 
příčníky průřezu heA220 v úrovni každé podesty. 
Kolmo na tyto příčníky jsou uloženy dvojice schod-
nic ocelového průřezu UPe220. Schodnice jsou 
v úrovni příčníku zalomeny do vodorovné polohy 
a dále pokračují a tvoří tak podestu. Po obvodě 
podesty tvoří oválný tvar ohýbaný profil UPe220. 

Podlahový rošt podest a stupně jsou prove-
deny z žárově zinkovaného tahokovu, typ th 
47x13/3x5 mm, lemovaného, s výškou 50 mm. 
Stupně jsou lemované plochým profilem a mají 
montované bočnice.

Schodiště je po obvodě opatřeno ocelovou sítí 
s předepnutými ocelovými lanky. Ve vstupní části 
je síť přerušena vstupním otvorem. Vstupní otvor 
je tvořen svařeným rámem s příčlí JA80x120x4 
a stojkami JA80x80x4.

Obr. 9: Detail uchycení „pláště“ – ocelové sítě Obr. 10: Detail napojení segmentů nosných sloupůObr. 8: Detail podesty schodiště
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Opláštění z nerezové sítě
Konstrukce opláštění je vytvořena z diagonální sí-
tě nerezových 2mm lanek s nerezovými spojkami 
(při úhlu oka 60 °). Aby sít‘ fungovala jako static-
ky kompaktní celek, je nutné aby tyto svorky byly 
dostatečně pevně zalisovány proti proklouznutí. 
Sít‘ je na horním obvodu napletena na nerezo-
vou trubku 21 mm. tato trubka je připevněna 
k ocelovému nosnému rastru z ocelových profilů.

Spodní okraj sítě je rovněž napleten na nerezo-
vou trubku 21 mm, kotvenou pomocí plochých 
kotev do betonového základu. tato trubka také 
lemuje rámy turniketů.

tvar sítě je podporován soustavou svislých 
10mm lanek s rektifikací – vidličkami a napínáky. 
opláštění je navrženo pro celoroční instalaci – je 
dimenzováno na zatížení větrem a sněhem dle 
ČSn en. Aby nedocházelo ke kontaktu s pozin-
kovanou konstrukcí schodiště a tím i k poškozo-
vání jejího povrchu, jsou podél zábradlí a schod-
nic našroubovány distanční kulatiny z nerezi.

Výplň zábradlí na vnitřní straně je rovněž z lan-
kové sítě, s oky 120/2 mm, kotvené po obvodu 
na nerezové 5mm lanko. toto lanko je protaženo 
systémovými očky.

Síť kabiny je dole po obvodu podlahy a shora 
po obvodu podhledu napletena na nerezovou 
trubku 21 mm. tato trubka je připevněna k oce-
lovému nosnému rastru z ocelových profilů. tvar 
sítě je v obloucích podporován soustavou svislých 
6mm lanek.
Střecha
Konstrukce krovu kabiny je navržena jako sousta-
va pozednic s vrcholovou vaznicí a je uchycena na 
nosných ocelových profilech s dřevěným bedně-
ním ve spádu 5 °. na bednění je položena pojist-
ná hydroizolace se strukturovanou dělicí vrstvou 
a nakašírovanou rohoží. Krytina sedlové střechy 
je zinková falcovaná s dvojitou stojatou drážkou. 
Klempířské výrobky na střeše (lemování, závětr-
né lišty, okapový systém s chrliči) jsou provedeny 
z tiZn plechu tl. 0,7 mm bez nátěru. nad okapní 
hranou jsou osazeny sněhové zachytávače.
Truhlářské prvky
V kabině je umístěna atypická dřevěná lavice 
z desek MUltiPleX a dále po obvodu tři pul-
ty pro umístění panoramat výhledu. Pulty jsou 
navrstveny z dubových fošen, stejných jako na 
podlaze. Jsou ukončeny ocelovou nerezovou des-
kou a uchyceny do podlahy přes závitové tyče. 
V nerezové desce je rytina panoramatu s popisy 
hlavních bodů výhledu.
Doplňkové ocelové stavební konstrukce
Zábradlí po vnitřním i vnějším obvodu schodiš-
tě je provedeno z trubkových profilů Dn 42x7 
(sloupky) a 42x4 (madla). Veškeré výrobky z oceli 
jsou žárově zinkováné a na stavbě byly smonto-
vány z jednotlivých dílů. 

Obr. 11: Základna věže a zázemí Obr. 12: Schodiště se stupni z tahokovu

Obr. 13: Vyhlídková plošina Obr. 14: Detail uchycení lavice

Obr. 15: Ukotvení, terénní úpravy a zázemí Obr, 16: Patka ukotvení ocelových táhel
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Vstup do rozhledny je řešen elektromechanic-
kým plnoprůchodový turniketem tPP06 s funkcí 
Antipanik s průchodností 30 osob/min., který je 
doplněn o mincovní automat na předsazeném 
ocelovém. sloupku.

Z vymezeného schodišťového prostoru 1. nP je 
navržen únikový východ otvíravými dveřmi šířky 
0,9 m (ocelové síťované dveře osazené v nerezo-
vé síti „oplocení“). Dveře jsou opatřeny nouzo-
vým kováním dle ČSN EN 179.
Úpravy vnitřních a vnějších povrchů
Při sestavování dlažby parteru v místě obrysu sta-
ré vyhořelé rozhledny byl použit původní očištěný 
nezvětralý kámen z rozebraného soklu. Kámen 
byl ukládán do maltového lože na vyrovnanou 
betonovou desku. Do maltového lože byla rov-
něž ukládána dlažba 100x100x60 mm pod sa-
motným oválným půdorysem nové rozhledny. 
Zbylé zadláždění terénu betonovou dlažbou 
1330x430x45 mm bylo z ekonomických důvodů 
navrženo jako volně ložená dlažba s nepravidelně 
vyskládanými pásy do zatravněné plochy.

Postup výstavby a zkušenosti 
ze stavby 
Výroba ocelové konstrukce proběhla v prosto-
rách výrobního závodu společnosti lemonta 
v Sokolově. celá ocelová konstrukce musela být 
z technologických důvodů (výroba, PKo-žárové 
zinkování, přeprava na staveniště) již v rámci tvor-
by výrobní dokumentace za úzké spolupráce se 
statikem rozdělena na jednotlivé díly spojované 
pak následně pomocí šroubových pevnostních 
spojů. Po dokončení výroby jednotlivých dílů byla 
provedena v surovém stavu dílenská předmon-
táž a vzájemné slícování jednotlivých dílů, aby 
při vlastní montáži na stavbě nedošlo ke kolizím. 
Po vybudování základové konstrukce na stavbě 
byly jednotlivé díly odváženy na staveniště a za 
pomoci mobilního autojeřábu byla prováděna 
postupná montáž, tzn. nejprve sloupy v kom-
binaci se schodišti vč. zábradlí s provizorním 
zajištěním stability, následně montáž zkomple-
tované vyhlídkové plošiny, montáž a předepnutí 
ocelových táhel, opláštění nerezovou sítí, montáž 
zkompletované střechy a dopnutí táhel, to vše za 
použití horolezecké techniky, tzn. v podstatě bez 
jakýchkoli montážních plošin nebo lešení, vyjma 
použití plošiny pro dopnutí táhel. Vzhledem ke 
konstrukčnímu provedení rozhledny hýlačka se 
jednalo zcela o specifický druh montáže. 

Pro nás jako autory byla tato stavba velmi zají-
mavou zkušeností a měli jsme možnost realizovat 
konstrukci zcela odlišnou od klasických rozhle-
den, které jsou většinou plošně založené s prosto-
rovým příhradovým dříkem s lineárně proměnným 
průřezem po výšce. Zajímavou prací pro nás bylo 

také projektování celé řady atypických, tvarově 
sladěných detailů a prvků v rámci opláštění nebo 
interiéru rozhledny. limitem byl omezený rozpo-
čet na stavbu, kde jsme se v rámci úspor snažili 
jako architekti hledat přijatelné kompromisy. Vě-
říme, že se podařilo maximum možného.

DAViD gRYgAR
foto Radek Přílepek (3–7) a Martin Kocich (2, 4–19)

Ing. arch. David Grygar (*1974) 
absolvoval Fakultu architektury 
Vysokého učení technického 
v Brně. Vede ateliér ARCHITEKTI 
Grygar & spol., s. r. o. Specializuje 
se na obor architektura 
pozemních staveb – bytové 
a občanské stavby.

Informace o stavbě
 ● Autoři návrhu: ing. arch. David grygar, 
ing. arch. Martin Kocich, ing. arch. Pavla 
Kosová

 ● generální projektant: ARchiteKti grygar 
& spol., s. r. o.

 ● Statické řešení: hhStatika, s. r. o., ing. Jan 
hora 

 ● investor: Klub českých turistů tábor
 ● Dodavatel: lemonta, s. r. o.
 ● Výška rozhledny: 35,6 m
 ● Výška vyhlídkové plošiny: 25 m
 ● Počet stupňů: 136 
 ● cena: cca 5,6 mil. (bez DPh)
 ● na konstrukci bylo použito celkem 33 tun 
oceli.

 ● termíny:
– 1. ledna 2012: shořela původní dřevěná 

hýlačka
– červen 2012: vyhlášení architektonické 

soutěže
– květen 2013: vybrán realizovaný návrh
– červenec 2014: vydáno stavební povolení
– březen až červen 2015: průběh výstavby
– 1. srpna 2015: slavnostní otevření nové 

hýlačky

Obr. 17: Nosná konstrukce vyhlídkové plošiny 

a ukotvení táhly

Obr. 18: Průhled skrz věž

Obr. 19: Dokončená rozhledna
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Aviatica
nová dominanta revitalizovaného 
území jinonické Waltrovky
Začátkem září proběhlo slavnostní otevření administrativní budovy 
Aviatica, která je vlajkovou lodí rozsáhlého developmentu na 
území bývalé továrny Walter v Praze-Jinonicích. V roce 2012 areál 
odkoupila česko-slovenská investiční skupina Penta Investments, 
která plánuje do rozvoje lokality investovat přes 5,5 miliardy korun. 
Na pozemcích o rozloze 16,5 hektaru vznikne nová městská struktura, 
která naváže na okolní převážně rezidenční zástavbu a bude ji dále 
rozvíjet. Přibližně třetina území v jižní části areálu byla vymezena 
pro administrativní budovy, které vytvářejí optickou a hlukovou 
bariéru mezi bezprostředně sousedící Radlickou ulicí a novou obytnou 
zástavbou v klidnější severní části. Jedna desetina území byla 
vyhrazena pro veřejný městský park.

Architektonické řešení
Administrativní budova Aviatica představuje 
první a zároveň nejvýraznější stavbu nové Wal-
trovky, navrženou pražským ateliérem Jakub 
cigler Architekti. na první pohled zaujme svým 
organickým tvarováním, které potlačuje vizuální 
a dispoziční monotónnost kancelářských budov. 
Urbanisticky tvoří budova hlukovou a optickou 
bariéru mezi budoucí Radlickou radiálou a rezi-
denční částí areálu. Svým neobvyklým půdory-
sem vymezuje vnitřní náměstí eliptického tvaru, 
přístupné ze západu od metra průchodem, vi-
zuálně exponovanou vstupní branou, velkoryse 
navrženou přes dvě podlaží. na opačné straně 
se náměstí otevírá směrem k plánované budově 
Dynamica. Výrazná horizontální hmota objektu je 
doplněna dvojicí oválných věží, které představují 

z dálky viditelný architektonický akcent a nabí-
zejí nevšední výhledy do okolí. Autoři návrhu 
jim začali říkat „vajíčka“ a tato přezdívka se pro 
atypické kanceláře střešní nástavby mezi projek-
tanty a investorem rychle ujala. Střechy nižší části 
objektu jsou koncipovány jako zelené terasy, což 
se uplatní při výhledu jak ze samotných věží, tak 
z přilehlých kopců nad údolím.

Funkční využití budovy je převážně administra-
tivní s doplňkovými obchody a službami v příze-
mí budovy. Suterén v rozsahu dvou podzemních 
podlaží slouží jako technické zázemí, skladovací 
prostory a podzemní garáže s kapacitou 461 par-
kovacích stání. Přístup je zajištěn vnitřní rampou, 
která ústí do nově vybudované komunikace po-
dél severní strany budovy. na povrchu je vymeze-
no dalších 24 parkovacích stání pro návštěvníky. 

První nadzemní podlaží je využito pro obchodní 
jednotky, služby a stravování, kancelářské plochy 
a centrální velín. V obou částech budovy (jižní 
a severní) jsou umístěny vstupní recepce, na kte-
ré navazují chodby, vedoucí středem půdorysu 
ke komunikačním jádrům se schodišti a výtahy. 
Ve druhém až devátém nadzemním podlaží jsou 
umístěny kancelářské prostory, respektive plochy 
připravené pro klientské vestavby nájemců. Stav-
ba je koncipována jako spekulativní administra-
tivní budova tak, že ji lze rozdělit na různě velké 
kanceláře dle potřeb jednotlivých nájemců. na 
jedno ze čtyř komunikačních jader vždy navazují 
vstupy do čtyř potenciálních kancelářských jed-
notek, které lze vzájemně provozně propojovat. 
Zároveň je k patrovému lobby přičleněno po-
třebné hygienické zázemí společné pro všechny 
nájemce.

interiéry vstupních prostorů, stejně jako nava-
zujících chodeb a výtahových lobby, jsou vyvede-
ny v bílých barvách, navozujících pocit volnosti 
a lehkosti. Přírodní element zastupují obklady 
z běleného dubu, organicky tvarované recepč-
ní pulty a chodby zakřiveného průběhu, s pro-
světlenými obklady vyskládanými z jednotlivých 
segmentů jako páteř. industriální minulost a ge-
nius loci místa navozují portály výtahů a obklady 
z nerezové síťoviny, používané v průmyslu na 
pásových dopravnících. Starou Waltrovku a je-
jí výrobní sortiment připomínají umělecká díla. 
V severní neprůchozí recepci je to skleněná stěna 
s nákresem československého cvičného letounu 
letov Š-18 z roku 1925 v měřítku 1:1,6. na stěně 
je rovněž osazena zmenšená kopie legendárního 
motoru Walter nZ-60 se skleněnou leteckou vr-
tulí. V jižní recepci, která umožňuje průchod z uli-
ce na hutmance na vnitřní piazzu, bude umístěn 
čtyřmetrový výkres řezu motorem Walter nZ-60, 
vypálený laserem v kortenovém plechu.

BIM model
od samého začátku byl v rámci projekčních pra-
cí používán digitální informační model budovy 
(Building Information Model), zhotovený počíta-
čovým programem Autodesk Revit Architecture 
2014. Digitální prostorový model budovy sloužil 
jako databáze informací o objektu v průběhu je-
ho navrhování i následného realizování jak pro 
architekty a stavební inženýry, tak pro projek-
tanty jednotlivých profesí, statiky, stavební firmy, 
dodavatele a investora. nasazení softwaru BiM 
mělo zásadní vliv na průběh a kvalitu projekčních 
prací, spočívající v celkové změně systému práce, 
postupu projekčních prací, efektivní koordinaci 
jednotivých profesí a zajištění obousměrné ko-
munikace mezi všemi spolupracujícími. Kromě 
informací o vzájemných prostorových vazbách 
s sebou model nesl potřebné informace o kaž-Obr. 1: Řez budovou
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dém stavebním prvku, jako jsou například typ 
a materiál výrobku, jejich počet nebo plošné 
výměry. Složitější metodika práce byla vyváže-
na výrazným snížením počtu kolizí a přesnějšími 
výkazy výměr, generovanými přímo z modelu 
a téměř okamžitě. Použití metody BiM pomohlo 
k přesnějšímu stanovení konečné ceny celého díla 
a zásadní úspoře času při koordinaci jednotlivých 
profesí a minimalizaci koordinačních nesouladů 
na staveništi. Po dobu provozu a užívání budovy 
se uplatní energetický model budovy, navázaný 
na integrovanou centrální monitorovací síť, která 
umožňuje správě budovy i jednotlivým nájemcům 
sledovat spotřebu energií v jednotlivých nájem-
ních úsecích v reálném čase a následné rozúčto-
vání dodaných energií podle skutečných spotřeb 
a nikoliv rozpočtem podle pronajatých ploch. 

Konstrukční řešení 
Konstrukce objektu je navržena jako kombinace 
železobetonové monolitické konstrukce s ocelo-
vou konstrukcí střešních nástaveb. Prostorovou 
tuhost objektu zajišťuje čtveřice železobeto-
nových komunikačních jader. Spodní stavba je 
provedena v rozsahu dvou podzemních podlaží. 
Stropní desky jsou ze statického hlediska navr-
ženy jako bezprůvlakové desky lokálně podepře-
né sloupy a stěnovými pilíři, liniově stěnami po 
obvodu a stěnami jader. Suterény jsou v části 
půdorysu řešeny jako vodotěsná železobetonová 
konstrukce, v druhé části je budova uložena na 
hydroizolačním souvrství chránícím antivibrační 
rohože. 

Vzhledem k umístění objektu v těsné blízkos-
ti tunelů metra, které jsou zde 10 až 12 metrů 
pod povrchem, bylo třeba počítat s dominantním 
zdrojem vibrací, chvění a hluku, který vzniká od 
projíždějících vlakových souprav a ventilátorů me-
tra. Antivibrační izolace pod základovou deskou 
je provedena v rozsahu stanoveném na základě 
měření skutečných vibrací a chvění, vznikajícího 
od projíždějících vlakových souprav metra, pod 
necelou polovinou půdorysu v jeho jižní části. 
Přesný typ a parametry antivibračních izolací byly 
zvoleny na základě napětí v základové spáře. Pro-
tivibrační izolace jsou ochráněny proti vsakování 
vody a zvlhnutí povlakovou hydroizolací po celém 
obvodě.

Proti přenosu nadměrných vibrací do nosných 
konstrukcí objektu jsou podzemní stěny přiléha-
jící k metru (jižní, východní a západní část sute-
rénní stěny) chráněny dynamickým filtrem a části 
půdorysu základové desky nejblíže k tunelu 
metra odpruženy pryžovou vrstvou v základové 
spáře. Dynamický filtr je vytvořen po celé délce 
obvodové stěny podzemních podlaží ze strany od 
Radlické ulice. Filtr je přisazen zvenčí přímo k že-
lezobetonové stěně podzemních podlaží a byl 

Obr. 2: BIM model

Obr. 3: Celkový půdorys 1. NP

Obr. 4: Půdorys střešních nástaveb
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proveden po odbednění monolitické konstrukce 
a ukončení hlavní objektové hydroizolace. Dno 
dynamického filtru je odvodněno do obvodové 
drenáže na úrovni základové spáry. Stavební já-
ma v rozsahu dynamického filtru byla zasypána 
drobnozrnným betonovým recyklátem. Skladba 
a rozsah dynamického filtru je na obr. 7. 

Přenos zatížení do podloží je zajištěn hlubinný-
mi základy – velkoprofilovými pilotami. Konstruk-
ce horní stavby je navržena jako železobetonový 
monolitický sloupový skelet, doplněný vnitřními 
železobetonovými stěnami kolem komunikačních 
jader. Křížem armované stropní desky mají kon-
stantní tloušťku a jsou zesíleny plochým trámem 
po obvodě a hlavicemi nad vnitřními sloupy.

na dvou místech jsou navrženy čtyřpodlažní 
nástavby vejčitého tvaru, které svými rozměry pů-
dorysně přesahují hmotu podnože o 5,7 a 7,3 m. 
tyto přesahy jsou vyneseny ocelovou příhradovou 
konstrukcí kopírující fasádu v nejnižším podlaží 

nástaveb. Přesahy dvou spodních stropních desek 
nástavby jsou provedeny z plechobetonu; jejich 
ocelové nosníky zajišťují stabilitu elipsovitě za-
křivené příhradové konstrukce. okraje stropních 
desek vyšších podlaží jsou podepřeny ocelovými 
sloupky. Přechod stropní desky pod nástavbou je 
řešen přechodovým trámem. 

Další zajímavá konstrukce je použita v místě 
hlavního dvoupodlažního průchodu na západ-
ní straně objektu. Vynechání svislých podpor 
a stropní desky nad prvním nadzemním podlažím 
je překlenuto dvojicí předpínaných železobetono-
vých příhradových nosníků umístěných ve třetím 
nadzemním podlaží. na střeše jsou pak kolmo na 
příhradové nosníky vedeny dva vystupující žele-
zobetonové nosníky spřažené se stropní deskou, 
které vynášejí atiku na vnějším obvodu objektu. 
na tuto atiku jsou taženými sloupy zavěšeny pře-
sahy stropních desek nad druhým a třetím nad-
zemním podlažím. 

Obvodový plášť 
Fasády objektu jsou navrženy jako lehký obvodo-
vý plášť na šířku modulu 1,35 a 2,7 m. V prvním 
nadzemním podlaží je realizována celoprosklená 
rastrová fasáda se vstupy do jednotlivých obchod-
ních jednotek. Fasáda horizontální podnože ve 
druhém až pátém nadzemní podlaží je řešena jako 
modulová fasáda zakřiveného průběhu. typický 
modul je tvořen systémem hliníkových profilů se 
sklem na výšku světlé výšky místnosti a obklado-
vým panelem v místě stropní konstrukce. Moduly 
pevného zasklení jsou střídány otvíravými modu-
ly, které zajišťují nájemcům možnost přirozeného 
větrání, a neprůhlednými obkladovými panely. 
Fasády jsou členěny horizontálními římsami, které 
zvýrazňují plasticitu organicky tvarovaného půdo-
rysu objektu. Kolmo na fasádu jsou vykonzolovány 
průhledné skleněné praporky sytě modré barvy. 
Pohledové části jsou opatřeny bondovým obkla-
dem tmavě šedého až antracitově černého odstínu 
s metalickým efektem, typického pro konstrukce 
industriálních staveb. obvodový plášť věžových 
nástaveb je řešen jednodušeji jako celoproskle-
ná modulová fasáda s potlačenými římsami, bez 
svislých obkladových panelů a modrých praporků. 

Ploché střechy pětipodlažní části objektu slouží 
nájemcům přilehlých kanceláří a uplatňují se při 
pohledu z obou oválných věží. Zeleň je zde kon-
cipována jako intenzivní, záhony budou vybaveny 
závlahami. U východů z kanceláří jsou umístěny 
pobytové dřevěné terasy, doplněné mobiliářem 
a osvětlením. Střechy čtyřpodlažní části objektu 
jsou využity pro umístění technologického vyba-
vení, skrytého za systémovou akustickou zástě-
nu. Jedná se o ocelové sloupy mezi kterými je 
upevněna konstrukce akustického obkladu na 
které může být osazena konstrukce sloužící jako 
podpora pro popínavé rostliny. Skladba střešního 
pláště je provedena s klasickým pořadím vrstev, 

Obr. 5. Podélný řez

Obr. 6: Příčný řez
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navíc je doplněna o vrstvu nenasákavé tepelné 
izolace nad hydroizolací. Atypické je provedení 
konstrukce betonové střešní atiky, která je oproti 
kraji stropní desky zapuštěna. 

Vytápění a chlazení 
Zdrojem tepla je plynová kotelna, umístěná v sa-
mostatné místnosti v druhém podzemním podla-
ží. V prostoru kotelny jsou umístěny čtyři konden-
zační kotle na spalování zemního plynu, každý 
o výkonu 507 kW. Maximální výkon kotelny je 
2028 kW. Použity jsou kondenzační kotle s účin-
ností až 98 %. Každý kotel je schopen modulace 
výkonu v rozmezí 20–100 %. Rozdělení potřeby 

tepla do čtyř kotlových jednotek zajišťuje mož-
nost úspory paliva dle skutečných potřeb odběrů. 
Kotlové jednotky pracují s výpočtovým teplotním 
spádem 80/60 °c. Kotle jsou jištěny pojistnými 
ventily. Každý kotel má oběhové čerpadlo a dále 
je opatřen uzavírací klapkou se servopohonem, 
vyvažovacím ventilem, zpětnou klapkou a uza-
vírací klapkou.

topný systém je proveden z materiálové kom-
binace trubek. hlavní potrubní rozvod je veden 
pod stropem druhého podzemního podlaží 
k jednotlivým místům spotřeby a zásobuje stou-
pačky, odpovídající členění a potřebám objektu. 
Pro hlavní páteřní rozvody jsou použity ocelové 

bezešvé trubky, rozvody pod stropy patrových vý-
tahových lobby jsou provedeny z pozinkovaných 
lisovaných trubek. Pro patrové rozvody k tělesům 
jsou použity trubky PeX/Al/PeX. Systém je proti-
proudý ležatý s rozvodem k jednotlivým tělesům 
a ostatním koncovým prvkům. 

Ve strojovně chlazení v druhém podzemním 
podlaží je osazen zdroj chladu se dvěma jednot-
kami o celkovém výkonu 2006 kW. Zdroj chladu 
je společný pro indukční jednotky i nájemní plo-
chy. obě jsou to chladicí jednotky s kapalinový-
mi kondenzátory ve vnitřním provedení. chladicí 
jednotky jsou umístěny na betonovém základu 
a podloženy izolátory chvění.

Obr. 7: Dynamický filtr, řez a skladba

Obr. 8: Skladba vibroizolace Obr. 9: Rozsah vibroizolace
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Zelený design
Projekt Aviatica je držitelem předcertifikace 
leeD (Leadership in Energy and Environmental 
Design) na úrovni gold. Jedná se o mezinárodně 
uznávaný systém komplexního hodnocení eko-
logicky šetrných budov z hlediska jejich návrhu, 
konstrukce, provozu a správy. hlavní důraz byl 
od začátku projekčních prací kladen na nízkou 
spotřebu energií pro provoz budovy s možností 
zavedení plného energetického managemen-
tu pro nájemce a správu budovy při zachování 
komfortu vnitřního prostředí pro uživatele. Vel-
ká pozornost byla věnována systémům chlazení 
a ventilace, navržených tak, aby dodávaly čerstvý 
vzduch, teplo a chlad v množství, které budova 
podle aktuální obsazenosti právě potřebuje s pl-
nou automatizací provozu. Každý nájemní úsek 
v kancelářské části umožňuje dodávat množství 
čerstvého vzduchu na základě skutečné potřeby 
podle koncentrace oxidu uhličitého. V případě 
zasklení byl citlivě volen poměr mezi jeho stíni-
cím součinitelem a součinitelem prostupu světla 
tak, aby byl v kancelářích zajištěn dostatek den-
ního světla a současně nedocházelo k přehřívání 
prostoru. Klíčové parametry pro tepelnou poho-
du uživatelů, jako jsou teplota, vlhkost a rych-
lost proudění vzduchu, byly v průběhu návrhu 
simulovány, stejně jako několik variant vnitřního 
osvětlení. na základě energetického modelu bylo 
zvoleno osvětlení leD s velmi nízkým měrným pří-
konem. Spotřeba energie je tak přibližně o 50 % 
nižší než ve srovnatelných budovách. 

Z hlediska hospodaření s pitnou vodou je dosa-
ženo úspory více než 45 %, a to díky kombinaci 
zachytávání a opětovného využití dešťové vody 
ke splachování Wc a použití vysoce úsporných 
vodovodních armatur. 

Spotřeby všech systémů budovy jsou centrálně 
monitorovány. nájemníkům je tak umožněno on-
line sledování a následné rozúčtování provozních 
nákladů podle skutečných spotřeb v jejich nájem-
ních úsecích. V prvním podzemním podlaží je 

Obr. 10: Detail vibroizolace, pryžové desky Obr. 11: Instalace vibroizolace Obr. 12: Stavba železobetonového skeletu (8/2014)

Obr. 13: Šikmé sloupy ve 2. NP

Obr. 17: Předpínané železobetonové příhradové 

nosníky nad hlavním průchodem

Obr. 14: Montáž opláštění (12/2014)

Obr. 18: Montáž opláštění „vajíčka“ (1/2015)

Obr. 15, 16: Konstrukce nástavby – „vajíčka“ (1/2015)
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rovněž vytvořeno zázemí pro alternativní dopra-
vu uživatelů budovy instalací chráněných stojanů 
na kola, zřízením šaten se sprchami pro cyklisty 
a vymezením přednostních parkovacích míst pro 
elektromobily, vybavených dobíjecími stanicemi. 

Landscaping 
Vnitřní náměstí sevřené křídly budovy představu-
je intimní poloveřejný prostor, do kterého jsou 
orientovány hlavní vstupy administrativní části 
objektu s výraznými markýzami a vstupy do jed-
notlivých obchodních jednotek. hlavním kom-
pozičním prvkem architektonicko-krajinářského 
návrhu parteru je kruh, a to hned v několika 
podobách. Pravidelný rastr světlé betonové dlaž-
by s tmavě šedými příčnými pruhy kompozičně 
narušují nepravidelně umístěné kruhové kopce, 
rozdělující plochu náměstí na menší prostory. 
Jednotlivé kopce dosahují ve třech velikostech 
výšky 0,75 až 1,2 m, osázeny jsou několika druhy 
vysokých travin a okrasnými stromy – ambroně-
mi (Liquidambar). Ústředním prvkem náměstí je 
kruhový vodní prvek, tvořený dvojicí betonových 
nádrží s vodními tryskami a přepadem. elegant-
ní mobiliář v podobě dřevěných trojlistých lavi-
ček doplňují skupiny vysokých šikmých stožárů 
s atypickými lampami. Z vnější strany je budova 
lemována chodníkem a svažitými travnatými pásy 
s různě kvetoucími travinami. Uliční stromořadí je 
tvořeno v jižní části platany a v severní části duby. 

Krajinářsky upraveno je také okolí přemístěného 
vzduchotechnického výdechu metra v jihový-
chodní části areálu, který představuje výraznou 
dominantu při vstupu do areálu Waltrovky z Rad-
lické ulice. 
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absolvoval studium na Fakultě stavební 
ČVUT v Praze, obor architektura 
a urbanismus, kde je nyní doktorandem. 
Je externím spolupracovníkem v ateliéru 
Jakub Cigler Architekti, a. s. Specializuje se 
na městský urbanismus, tvorbu veřejných 
prostranství, publikační a osvětovou 
činnost. 

Orientační údaje o stavbě 
 ● název: Projekt Aviatica
 ● lokalita: na hutmance, Praha 5-Jinonice
 ● investor: Penta investments, s. r. o.
 ● generální projektant:Jakub cigler 
 Architekti, a. s.

 ● Autor návrhu: doc. ing. arch. Jakub 
 cigler, AiA

 ● Architekt projektu: Mgr. A. Jan hofman, 
ing. arch. Jan Ferenčík

 ● hlavní inženýr projektu: ing. Vladimír Vacek
 ● Projekční tým: ing. David Poláček, ing. 
Martin Vítek, ing. Klára Poskočilová, ing. 
Marián Kolbaský, ing. arch. Marek Jedlička, 
ing. arch. Petr Kučera, ing. arch. Martina 
Sýkorová,  MSc. Anna Salingerová, B.Arch 
Peter Bednár, ing. Michal David, ing. arch. 
Antonín holubec, ing. Marie Mrázová

 ● Stavební management: PM group, s. r. o.
 ● Statika: ing. Václav toman, Building, s. r. o. 
 ● Fasády: SKAnSKA, a. s.
 ● návrh: 2/2013
 ● Realizace: 3/2014–6/2015
 ● Plocha pozemku: 13 428 m²
 ● celková podlažní plocha: 27 000 m²

Obr. 19, 20: Dokončený objekt
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Účinnost tepelných metod sanace dřevěných 
prvků konstrukcí při biotickém napadení 
horkovzdušná sterilizace a mikrovlnná technologie
Pro vývoj všech biotických činitelů je nedůležitějším kritériem dostatek vlhkosti. Dřevokazný hmyz 
a dřevokazné houby zpravidla v krovových konstrukcích působí symbioticky a s tím souvisí nutnost zvýšené 
vlhkosti dřevěných prvků pro jejich aktivní vývoj. Napadení houbou u stavebního řeziva je možné nad 
20 % obsahu vlhkosti ve vztahu k hmotnosti suchého dřeva. Téměř všechny dřevokazné houby potřebují 
i významně vyšší vlhkost dřeva v rozsahu nad mezí nasycení buněčných stěn (> 30 %) a optimální relativní 
vlhkost vzduchu nad 90 % [1]. Prvním krokem sanace je odstranění příčin zvýšené vlhkosti. Dalším krokem 
je sanace napadených prvků, a to nejčastěji pomocí tepelné energie.

horkovzdušná i mikrovlnná sanace jsou me-
todami tepelnými, avšak s opačným tep-

lotním gradientem. při horkovzdušné sanaci 
jsou gradienty vlhkosti a teploty protichůdné. 
Ve fázi vlastního sušení dochází k tvorbě vrst-
vy přerušující kapilární tok vlhkosti ze středu 
materiálu zabraňující vznik trhlin. Jedná se 
o klasický způsob vysokoteplotního sušení apli-
kovaný na prostředí krovové konstrukce. Mi-
krovlnný ohřev působí výhradně na molekuly 
vody, které jsou vysoce polárními látkami ve 
srovnání s ostatními elementy struktury dřeva. 
Tento mikrovlnný efekt je však výrazně neho-

mogenní stejně jako kapilární soustava dřeva. 
V ní je obsah vlhkosti největší ve středové části, 
protože z povrchu je vlhkost difundována do 
okolí. Gradienty teploty a vlhkosti u tohoto 
způsobu ohřevu jsou tedy shodné.

Nehomgenita mikrovlnné energie je specifická 
tvorbou míst s vyšší a nižší intenzitou, tzv. hots 
pots [2], ty výrazně ovlivňují teplotní rozložení 
v průřezu materiálu a tím jeho výsledný ohřev [3].

Existuje několik přístupů, které jsou částečně 
schopné tyto negativní jevy eliminovat. Nicmé-
ně prvotní je znát rozložení výkonové hustoty 
zařízení a jeho pracovní výkon, aby bylo možné 

navrhnout řešení jak eliminovat nehomogenity 
EM pole. prostorové rozložení teplotního pole je 
významné pro dosažení letálního účinku na dře-
vokazný hmyz i houby, a to jak při aplikaci MW 
energie, tak i při horkovzdušné sterilizaci dřeva.

Horkovzdušná sanace
Likvidace dřevokazného hmyzu horkým vzdu-
chem je proces uznávaný normou DIN 68 800, 
část 4 [4, 5]. Tepelný proces působí tak, že jsou 
vlivem dostatečně vysoké teploty napříč celým 
průřezem dřeva usmrcena veškerá vývojová sta-
dia hmyzu, která se ve dřevě nacházejí (vajíčka, 

Obr. 1: Simulace prostupu tepla v krovové konstrukci při procesu termosance [6]

Obr. 2: Termosanace pomocí mobilních ohřívačů

2a

2b

2c 2d

1b1a 1c
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larvy, kukly i dospělí jedinci) – obr. 1. pro úspěš-
nou likvidaci biotických škůdců je nutné dřevo 
ohřát na teplotu 55 °c po dobu 60 min.

horkovzdušná metoda je považována za účin-
nou i z hlediska směru šíření tepla, které působí 
od povrchových vrstev, kde je napadení nejčas-
tější. právě zde jsou v prvních etapách ohřevu 
teploty nejvyšší.

Likvidační teplota a čas 55 °c/60 min., je 
dána na základě řady pokusů, jejichž výsledky 
a praktické doporučení uvádí směrnice 1-1,87, 
kterou vydal Wissenschaftlich-technischer ar-
beitskreis für denkmalpflege und Bauwerksa-
nierung e.V. (Vědecká společnost pro sanace 
staveb a péči o památkové objekty), referát 
ochrana dřeva [4].

horký vzduch o teplotě 100–120 °c je gene-
rován ve výkonných mobilních horkovzdušných 
agregátech. prostřednictvím potrubí je horký 
vzduch vháněn do sanovaného prostoru zpra-
vidla střešními otvory nebo průniky ve střešním 
plášti. Střešní prostor je nutné směrem ven co 
nejlépe utěsnit. k tomuto účelu je použita ovčí 
vlna. při rozdělení velkých prostor na menší sano-
vané části je použita termofólie, která hermeticky 
uzavírá cílený sanovaný prostor. Malé netěsnosti 
u dostatečně velkého množství ohřátého vzduchu 
zlepšují cirkulaci vzduchu a zabraňují tvorbě vzdu-
chových polštářů s malou vodivostí [6] (obr. 2).

Mikrovlnná sanace
konstrukční řešení zařízení využívající mikrovlnnou 
energii vyžaduje vyřešení otázky eliminace neho-
mogenity ohřevu pro dosažení sterilizační teploty 
v celém průřezu materiálu. Jejich vznik je dán in-
terferenčním skládáním odražených vln v prostoru 
směrových antén. Řešení je v návrhu expozičních 
dávek a posunu směrové antény v ose prvku. 
Změnu odrazových podmínek tedy není možné 
u mobilních zařízení řešit jako u mik rovlnných trub 
otočným talířem nebo deskami u průmyslových re-
zonátorů. při sanaci je rovněž významná hloubka 
vniku, která je přímo úměrně závislá na vlhkos-
ti materiálu. při vlhkosti dřeva 30 %, tedy stavu, 
kdy jsou buněčné stěny zcela nasyceny vodou, je 
na frekvenci 2,45 Ghz s vlnovou délkou 12,25 cm 
hloubka vniku přibližně 5–8 cm [6, 7]. V této hloub-
ce dochází k razantnímu útlumu amplitudy a úbyt-
ku kinetické energie a tím se neúměrně prodlužuje 
čas a účinnost záření. ke snížení účinnosti rovněž 
přispívá vzdáleností antény od povrchu materiálu. 
Ve vzdálenosti 10 cm od povrchu materiálu se doba 
ohřevu zvyšuje až 6x oproti expozici s bezprostřed-
ním kontaktem. Mikrovlny jsou v boji proti dřevo-
kaznému hmyzu a houbám limitovány i z technic-
kého hlediska, a to malou účinnou plochou záření, 
vycházejícího z tvaru směrové antény pro výstup 
energie, a vlastním výkonem generátorů (obr. 3, 4).

Obr. 3: FEM simulace otočného talíře na snížení uniformity EM pole, a) KP model MW trouby, b) 

distribuce výkonové hustoty, c) rozložení teploty – vznik „hot spots“ [7]

Obr. 4: Mikrovlnné zařízení pro sterilizaci dřeva (firmy Thermo Sanace) [6]

4a 4b

Obr. 5: Termoelektrické snímače měřící teplotu vzduchu a dřeva při sanaci [6]

5a 5b

5c 5d
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Měření sterilizačního účinku
Monitorování teplot při horkovzdušné 
 sanaci
Teplota sanovaných konstrukčních prvků se sta-
novuje měřením, nikoli výpočtem. Měření tep-
loty se provádí v pravidelných intervalech. celý 
proces horkovzdušné sanace je tak monitorován 
a dokumentován. Významná je teplota vzdu-
chu a teplota sanovaného konstrukčního prvku 
(obr. 5). Termoelektrické snímače měřící teplotu 
uvnitř dřeva musejí být umístěny v geometrických 
středech prvků, aby bylo možné označit sanaci 
za úspěšně provedenou. prohřátí středové částí 
dřeva, kde je teplota nižší než na jejím povrchu, 
probíhá pomocí vedení tepla, které je významně 
závislé na objemové hmotnosti dřeva [6]. 

povrchové teploty jsou monitorovány pomo-
cí infračervené termovizní kamery s kalibrací 
pro přímé odečítání teplot na vnějším povrchu 
(obr. 6). kamera ukládá termální snímky, tzv. ter-
mogramy. počet termoelektrických snímačů je 
dán velikostí objektu, přičemž snímače jsou umís-
těny do míst dle způsobu ohřevu (ze čtyř stran, 
ze tří a dvou stran) na ta nejméně příznivá místa.
Monitorování teplot při mikrovlnné sanaci
Mimo uvedené limity využití zejména v podobě 
hloubky vniku a distribuce ohřevu je u mikrovln-
né technologie významná i otázka měření para-
metrů během procesu sterilizace. MW techno-
logie je bezkontaktní, představuje tedy výhody 
pro různé vakuové procesy, ale v konkrétních 
aplikacích nastává problém s měřením teploty 
[7]. Bezkontaktně lze měřit teploty povrchové, 
ale ne objemové. při procesu sanace není možné 
dostupnými metodami měřit vlhkost v objemu 
dřevěných prvků. Jednou z možností je využít 
FEM simulace nebo dTS systémy. aplikace dTS 

systému do reálných podmínek sanace dřevěných 
prvků je však technicky obtížná. Teplota při mik-
rovlnné sanaci je v současné praxi měřena pouze 
na povrchu ohřívaných prvků.

Kontrola sterilizačního účinku 
Horkovzdušná sanace
při horkovzdušné sanaci se účinnost zjišťuje na 
základě monitorování dosažení sterilizačních 
teplot v geometrickém středu dřevěných prvků 
a prostřednictvím kontrolních vzorků. kontrolní 
vzorky o rozměru 150x100x25 mm jsou dle ČSN 
EN 1390 infikované 6 larvami tesaříka krovového 
o určité hmotnosti (obr. 7). při sanaci jsou vzorky 
umístěny na nejkritičtější místa, po sanaci jsou 
vzorky rozštípnuty a zjišťuje se mortalita nain-
fikovaných larev. uvedené kontrolní měření se 
provádí ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým 
ústavem dřevařským v Březnici [15].
Mikrovlnná sanace
při mikrovlnných sanacích je prováděno pouze 
monitorování povrchových teplot. pro konečné-
ho zákazníka tak není možné zaručit sterilizační 
teploty v celém průřezu sanovaného prvku. dí-
ky nehomogenitě mikrovlnného ohřevu a mále 
hloubce vniku do dřevní hmoty je zřejmé, že 
kontrola sterilizačního účinku je výrazně ome-
zena [17]. S přihlédnutím ke skutečnosti, že 
stavební řezivo je z dřevin bělových a larvy tak 
mohou být v období mimo fázi zakulení blíže 
středové části je riziko nedosažení sterilizace 
opravdu vysoké. 

Účinek metod při sterilizaci 
dřevokazných kub
horkovzdušná metoda, je na základě několika-
desetiletého praktického používání považována 

za osvědčenou metodu pouze v likvidaci dřevo-
kazného hmyzu. V praxi není možné dosáhnout 
teplot potřebných k usmrcení spor dřevokazných 
hub, zvláště když je nutné vysokých teplot do-
sáhnout v celém rozsahu napadeného dřeva, zdi-
va nebo jiných stavebních celků. pokud nejsou 
zničeny všechny spory, je nutné počítat s jejich 
možným vyklíčením a novým napadením. proto 
spíše než mnohaleté podhoubí zůstává opravdo-
vou hrozbou nové napadení sporami, které po 
mnoho let zůstávají klíčivé [16].

u dřevokazných hub je nutné brát v úvahu 
likvidaci houby ve všech jejich stadiích. Úči-
nek mikrovln na dřevokazné houby, konkrét-
ně dřevomorku domácí, byl zjištěn pouze na 
jejím myceliu (Výzkumný a vývojový ústav, 
Březnice). Likvidace plodnic, spor, stejně jako 
celulolytických enzymů, které houba sekretuje 
do prostředí, je dosud neobjasněna. proto se 
uvedenou problematikou v základním výzkumu 
zabývá Mikrobiologický ústav aV Čr ve spolu-
práci s Metodickým pracovištěm Sanace dřeva, 
které chce výsledky výzkumu využít při likvidaci 
dřevokazných hub v napadených konstrukcích. 
prvotní výzkum inaktivace dřevomorky domá-
cí (Serpula lacrymans) probíhal v infikovaných 
petriho miskách, dále v ovesných vločkách až 
po dřevěné špalíky. Výsledky potvrdily, že steri-
lizace MW energií je závislá, kromě parametrů 
zařízení, na druhu dřeva, vlhkosti a rozměrech 
prvků napadené konstrukce. první výsledky uká-
zaly, že poměrně krátké ozáření (5–10 minut) 
při nízkých výkonech vede k likvidaci aktivního 
mycelia houby. produkované enzymy ovšem 
dále parazitují ve struktuře dřeva. Vliv na via-
bilitu a klíčivost spor, tedy mechanismus šíření 
dřevokazných hub, je v současnosti předmětem 
výzkumu [9].

Závěr
Z faktů uvedených výše je možné učinit násle-
dující závěry.

Využití MW systémů v praxi je výrazně limitová-
no, a to reálnou hodnotou středního výkonu zářiče 
Pmin a Pmax, nehomogenitou EM pole, anizotrop-
ním charakterem dřeva, nutností experimentální-
ho ověření expozice působení, nemožností měření 
teplotního pole v průřezu materiálu během proce-
su sanace, technickým řešením aplikátoru limitují-
cím průřez směrové antény, malou hloubkou vni-
ku, která přímo úměrně klesá s vlhkostí materiálu, 
a nekompatibilitou s kovovými předměty.

Malá hloubka vniku a plocha směrové antény 
omezuje použití MW technologie na malé průřezy 
dřevěných prvků, podlahy, schodnice apod. Neho-
mogenita pole způsobující nerovnoměrný ohřev 
daného materiálu je u mobilních aplikátorů řešena 
posuvem. přítomnost kovových prvků může mít za Obr. 6: Zobrazení snímání teplot termokamerou [6]
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následek vzplanutí dřevní hmoty, přičemž rychlost 
je umocněna přítomností drtě v larválních pože-
rech po dřevokazném hmyzu. V neposlední řadě 
nemožnost monitorovat proces sanace řadí MW 
aplikace do málo efektivních možností sanace.

Využití horkého vzduchu umožňuje sanovat 
prvky dřevěné konstrukce komplexně, prvky vel-
kých průřezů a v celém objemu. umožňuje přiro-

zenější pohyb vlhkostního pole ve struktuře dřeva 
a zabraňuje vzniku trhlin díky kondenzaci vlhkosti 
na povrchu prvků. proces je monitorován, a to 
jak povrchově, tak i v objemu prvků. horko-
vzdušná sanace ovšem není použitelná tam, kde 
není možné zajistit dostatečný přístup horkého 
vzduchu. dále v případě, že se v sanovaném 
prostoru nachází materiály, které neodolávají 

vysokým teplotám (kolem 100 °c). Sanaci není 
také vhodné provádět v zimních měsících z dů-
vodu závislosti na venkovních teplotách vzduchu. 
V nepřístupných místech (ohřev ze dvou stran) 
je nutné počítat s delší dobou ohřevu. po hor-
kovzdušné sanaci je nutné provést preventivní 
chemické ošetření sanovaných dřevěných kon-
strukčních prvků stavby.

Obr. 7: Dokumentace nainfikovaných vzorků, metoda štípání a kontrola mortality larev po sanaci

7a 7b

7c 7d

7e 7f
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pro přehlednost uvádíme tabulku srovnání 
obou metod ve vztahu k sanaci anizotropního 
kapilárně porézního materiálu, jakým je dřevo.

aNdrEa NaSSWETTroVÁ, paVEL šMÍra, 
SoŇa kŘIVÁNkoVÁ

foto archiv autorů
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Tabulka: Výhody a limity aplikace MW systému a horkovzdušného systému

Systém Výhody Limity

Mikrovlnná 
technologie

–  objemový ohřev „cold vessel“ – homogenní 
materiály,

–  shodné gradienty teploty a vlhkosti,
–  rychlý nástup teplot,
–  selektivní ohřev – homogenní materiály,
–  teplo potřebné pouze pro evaporaci molekul 

vody

–  nemožnost měření teplot v průřezu,
–  nehomogenita EM pole
–  hloubka vniku EM vlny,
–  lokální přehřev („hot spots“),
–  malá aplikační plocha směrové antény,
–  výkon MW zářiče,
–  neověřený sterilizační účinek,
–  nekompatibilita s kovovými předměty,
–  nutnost experimentálního určení doby expozice,
–  bezpečnost práce

horkovzdušná 
technologie

–  monitorování teplot v průřezu prvku,
–  monitorování teplot vzduchu v sanovaném 

prostoru,
–  ohřev konstrukce v jednom procesu,
–  rovnoměrné rozložení teplot v průřezu,
–  výsledná dokumentace teplot.
–  bezpečnost práce

–  nemožnost sanace v zimních měsících,
–  nutné zajištění přístupu horkého vzduchu (ST otvory)
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Vývoj a současný stav 
hodnocení zvukové izolace 
v budovách
Hodnocení zvukové izolace v budovách je založeno na porovnávání 
hodnot jednočíselných veličin zvukové izolace s normovými 
požadavky. Tyto veličiny vyjadřují schopnost budovy nebo její 
části snižovat přenos zvuku mezi místnostmi nebo přenos zvuku 
z venkovního prostředí do místnosti. Podle charakteru zdroje zvuku 
se rozlišuje izolace vůči zvuku přenášenému vzduchem a izolace vůči 
kročejovému zvuku.

Do první kategorie zdrojů zvuku patří ty, kte
ré vyzařují zvuk do svého okolí – například 

hlasové projevy osob nebo zvířat, reprodukova
ná hudba, pozemní doprava apod. Druhá skupi
na reprezentuje především zdroje, které působí 
hluk prostřednictvím mechanických impulzů na 
stavební konstrukce – např. chůze osob po po
dlaze, pády předmětů na podlahu apod.

Pro hodnocení izolace vůči zvuku přenáše
nému vzduchem se používají veličiny vzducho
vé neprůzvučnosti. Ty jsou vesměs založené na 
změřeném rozdílu hladin akustického tlaku mezi 
(hlučnou) místností zdroje L1 [dB] a (chráněnou) 
místností příjmu L2 [dB], jak je znázorněno na 
obr. 1. Vyšší rozdíl hladin znamená vyšší vzdu
chovou neprůzvučnost. Nejčastěji používanými 
veličinami jsou stavební neprůzvučnost R’ [dB] 
a normovaný rozdíl hladin DnT [dB] nebo Dn [dB]. 

Tyto veličiny jsou kmitočtově závislé a stanovují 
se v rozsahu běžného zvukověizolačního pás
ma, tj. pro třetinooktávová pásma od 100 Hz 
do 3150 Hz. obvykle se tedy jedná o soubor 16 
hodnot, z nichž se postupem popsaným v [2] ČSN 
EN ISO 717-1 stanoví hodnoty jednočíselných 
„vážených“ veličin R’w, DnT,w nebo Dn,w. Tento 
postup spočívá v porovnání zjištěných (změře
ných) hodnot neprůzvučnosti nebo rozdílu hladin 
s normovými (referenčními) hodnotami (směrnou 
křivkou SK) – viz obr. 1.

Směrná křivka dává jednotlivým kmitočtům 
určitou váhu, skutečný charakter rušivého zvu
ku však nezohledňuje. Stanovená hodnota tak 
představuje stavebněfyzikální parametr, který je 
úzce svázán se stavební konstrukcí, nikoliv však 
s akustickým prostředím, ve kterém je zabudo
vána. Takto konstrukčně orientovaný systém 

hodnocení se dlouhodobě používá ve většině 
evropských zemí včetně Čr.

Pro hodnocení izolace vůči kročejovému zvuku 
se používají veličiny kročejové neprůzvučnosti. 
Ty jsou založené na změřené hladině akustické
ho tlaku L2 [dB] v (chráněné) místnosti příjmu, 
způsobené provozem normalizovaného zdroje 
kročejového zvuku na zkoušené podlaze. Nižší 
hladina akustického tlaku znamená vyšší kro
čejovou neprůzvučnost. Nejčastěji používanými 
veličinami jsou normovaná hladina akustického 
tlaku kročejového zvuku L’n [dB] nebo L’nT [dB]. 
Tyto veličiny jsou kmitočtově závislé a stanovují 
se v rozsahu běžného zvukověizolačního pásma, 
tj. pro třetinooktávová pásma od 100 Hz do 
3150  Hz. obvykle se tedy jedná o soubor 16 
hodnot, z nichž se postupem popsaným v [3] ČSN 
EN ISO 717-2 stanoví hodnoty jednočíselných 
„vážených“ veličin L’n,w nebo L’nT,w. Tento po
stup spočívá v porovnání zjištěných (změřených) 
hodnot hladiny kročejového zvuku s normovými 
(referenčními) hodnotami (směrnou křivkou SK) 
– viz obr. 2.

V publikaci [8] se uvádí, že v současné době se 
veličina R’w nebo DnT,w používá ve 22 zemích 
a L’n,w nebo L’nT,w dokonce ve 26 zemích. Přesto 
v posledních letech sílí snahy o změnu tohoto 
systému na „uživatelsky orientovaný“. Jeho 
cílem je do hodnocení zvukové izolace zavést 
veličiny, které budou lépe korelovat se sub
jektivním hodnocením akustického prostředí 
uživateli staveb, tj. se skutečně vnímanou mí

Obr. 1: Stanovení stavební neprůzvučnosti R’ (vlevo) a vážené stavební neprůzvučnosti R’w (vpravo)
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rou zvukové izolace. Tento systém 
vychází z veličin akustické imise, 
které se dnes používají zejména 
pro hodnocení účinku hluku z de-
finovatelných zdrojů na člověka 
podle Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. o ochraně před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací [1]. Sem 
patří zejména hladina akustic-
kého tlaku A (LA [dB]). V případě 
vzduchové neprůzvučnosti se tak 
dává přednost jednočíselným ve-
ličinám, které reprezentují rozdíl 
hladin akustického tlaku A mezi 
místností zdroje a místností pří-
jmu. Pro kročejový zvuk potom 
přímo hladině akustického tlaku 
A v chráněné místnosti.

Podobné snahy byly zaznamená-
ny již na konci 20. století, kdy byly 
do norem zavedeny nové veličiny/
doplňková kritéria – faktory přizpů-
sobení spektru C a Ctr. Tyto faktory 
se dnes běžně uvádějí v závorce za 
hodnotou základní vážené veličiny, 
např. Rw (C; Ctr). Faktory přizpůso-
bení spektru C a Ctr zohledňují vliv 
tvaru kmitočtového spektra rušivé-
ho zvuku na vzduchovou neprů-
zvučnost.

Faktor přizpůsobení spektru C se 
vztahuje k růžovému šumu, který 
reprezentuje následující zdroje zvu-

ku: činnosti v bytě (hovor, hudba, 
rozhlas, televize), dětské hry, kole-
jovou dopravu pro střední a vysoké 
rychlosti a dálkovou silniční dopra-
vu nad 80 km/h. Faktor C se tedy 
používá zejména pro vnitřní dělicí 
konstrukce.

Faktor přizpůsobení spektru Ctr 
se vztahuje k tvaru spektra hluku 
silniční dopravy, který reprezentu-
je městskou dopravu, kolejovou 
dopravu pro nízké rychlosti, disko 
hudbu apod., používá se tedy pře-
devším pro obvodové pláště budov. 
Pro kročejový zvuk byl zaveden fak-
tor CI.

Faktory přizpůsobení spektru 
se nepoužívají samostatně, ale 
dohromady se základní veličinou 
zvukové izolace, ke které se stan-
dardně přičítají. Výsledné veličiny 
R’w + C nebo DnT,w + C v podstatě 
představují již zmíněný rozdíl hladin 
akustického tlaku A mezi místností 
zdroje a místností příjmu. Veličina 
L’n,w + CI potom zhruba odpovídá 
vážené hladině akustického tlaku 
A vznikající chůzí po všech typech 
stropů. V obou případech tedy 
platí, že uplatnění faktorů přizpů-
sobení spektru vede k subjektivně 
orientovanému hodnocení zvukové 
izolace.

Přes tyto výhody se uvedený 
způsob hodnocení dodnes praktic-
ky nepoužívá. Podle ČSN 73 0532 
[4] je doporučený pro situace, kdy 
jsou na zvukovou izolaci kladeny 
zvýšené požadavky. Pro většinu 
běžných stavebních konstrukcí 
jsou faktory přizpůsobení spektru 
C a Ctr celá záporná čísla. Pro jed-
noduché zděné stavební konstruk-
ce faktor C běžně nabývá hodnot 
od –1 do –2 dB a faktor Ctr –1 až 
–7 dB. Pro lehké dvojité stavební 
prvky bývají hodnoty faktorů ještě 
nižší.

Na příkladu na obr. 3 jsou zná-
zorněny kmitočtové průběhy la-
boratorní neprůzvučnosti dvou 
různých stěn se stejnou hodno-
tou vážené neprůzvučnosti Rw = 
42 dB. Plná čára reprezentuje jed-
noduchou příčku z plných cihel 
tl. 65 mm s oboustrannou omít-
kou [Rw (C; Ctr) = 42 (0; –3) dB] 
a čárkovaná čára dvojitou příčku 
s dřevěnými sloupky a dvojitým 
opláštěním sádrokartonovými des-
kami [Rw (C; Ctr) = 42 (–5; –11) dB]. 
Z obrázku je zřejmé, že ačkoliv vá-
žená neprůzvučnost obou prvků je 
totožná, křivky neprůzvučností jsou 
zcela odlišné. V důsledku toho je 
také různý rozdíl hladin akustické-

ho tlaku A, který odpovídá součtu 
Rw + C, tj. pro zdivo 42 + 0 = 42 dB, 
zatímco pro sádrokartonovou příč-
ku 42 – 5 = 37 dB. Jinými slovy, pro 
hluk z užívání bytu poskytuje zděná 
příčka až o 5 dB vyšší ochranu před 
hlukem.

Další významnou změnou v hod-
nocení zvukové izolace, o jejímž 
zavedení se v současné době 
uvažuje, má být rozšíření zvuko-
věizolačního pásma pod 100 Hz. 
Dnes je standardní zvukověizo-
lační pásmo ohraničeno kmitočty 
100 Hz a 3150 Hz. Vychází se 
z předpokladu, že zvuky o vyš-
ších kmitočtech bývají stavebními 
konstrukcemi dostatečně tlumeny, 
zatímco na zvuk o nízkých kmi-
točtech je lidský sluch méně citli-
vý. Ukazuje se však, že zvláště pro 
lehké vícenásobné prvky je stáva-
jící rozsah zvukověizolačního pás-
ma nedostačující. Tyto prvky totiž 
v důsledku malé plošné hmotnosti 
a rezonance typu hmotnost-pod-
dajnost-hmotnost mívají v oblasti 
pod 100 Hz nízkou neprůzvučnost 
ve srovnání s tradičními zděnými 
konstrukcemi. To se projevuje tím, 
že i zvuk v rozsahu 50 Hz až 100 
Hz se u těchto prvků může stá-
vat rušivým. Nové veličiny proto 
vesměs počítají s rozšířením zvu-
kověizolačního pásma na 50 Hz. 
Z pohledu stávajícího systému se 
nejedná o úplnou novinku, neboť 
i dnes se faktory přizpůsobení 
spektru běžně uvádějí v rozšíře-
ném zvukověizolačním pásmu 
C50–3150, C50–5000, Ctr,50–5000, apod. 
Například pro vnitřní dělicí kon-
strukce tak veličiny R’w + C50–3150 
nebo DnT,w + C50–3150 již v podstatě 
představují zmíněný rozdíl hladin 
akustického tlaku A mezi místností 
zdroje a místností příjmu stanove-
ný od 50 Hz.

Vývoj v oblasti hodnocení zvuko-
vé izolace v budovách (uvažované 
zohlednění vlivu tvaru spektra ru-
šivého zvuku na hodnoty jednočí-
selných veličin a rozšíření zvuko-
věizolačního pásma pod 100 Hz) 
směřuje k systému, který bude více 
odpovídat subjektivnímu vnímání 
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Obr. 2: Stanovení hladiny kročejového zvuku L’n (vlevo) a vážené hladiny kročejového zvuku L’n,w (vpravo)
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zvukové izolace uživateli staveb. 
Na druhou stranu je třeba pozna-
menat, že takový systém může vel-
mi zkomplikovat navrhování a hod-
nocení staveb, která jsou založená 
na výpočtech a (nebo) akustických 
měřeních. Výpočtový odhad vzdu-
chové neprůzvučnosti stavebních 
prvků pod 100 Hz je velmi obtížný, 
neboť v této oblasti je neprůzvuč-
nost ovlivněna vlastními rezonan-
cemi konstrukcí. rovněž zvukové 
pole v místnostech běžných roz-
měrů není v této kmitočtové ob-
lasti difuzní, což významně snižuje 
přesnost měření. Zavedení nového 
systému hodnocení tak může vést 
ke změnám v mnoha dalších oblas-
tech stavební akustiky, na které je 
nezbytné se připravit.
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Část 2: Kročejová neprůzvučnost.

4) ČSN 730532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a souvi-
sející akustické vlastnosti staveb-
ních výrobků – Požadavky.

5) KAŇKA, J. a J. NoVÁČEK. Sta-
vební fyzika 3 – Akustika pozem-
ních staveb. Praha: ČVUT, 2015.

6) SCHoLL, W. ISO 16717 – Revisi-
on of Single-Number Quantities 
for Sound Insulation in Buildings: 
State of Discussion, Internoise 
2013, Innsbruck, Austria, 2013.

8) CoST Action TU0901: Building 
acoustics throughout Europe, 
Volume 1: Towards a common 
Framework in building acoustics 
throughout Europe, 2014.

Ing. Jiří Nováček, Ph.D., (*1979) 
je absolventem Stavební fakulty 
ČVUT v Praze, kde v současnosti 
působí na katedře konstrukcí 
pozemních staveb jako akademický 
pracovník. Zároveň je vedoucím 
akustické laboratoře v Univerzitním 
centru energeticky efektivních 
budov ČVUT v Buštěhradě.

Obr: 3: Neprůzvučnost jednoduché zděné stěny (plnou čarou) a dvojité 

sádrokartonové příčky (čárkovaně), obě s váženou neprůzvučností 
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Získejte titul 
na beton!

Zapište se i Vy na semináře vypsané v 6. ročníku Beton University, které jsou 
zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního 
vzdělávání ČKAIT i ČKA, a získejte „titul na beton“. Pro rok 2015 jsme připravili tři vzdělávání ČKAIT i ČKA, a získejte „titul na beton“. Pro rok 2015 jsme připravili tři 
semináře. Nově zařazené jsou semináře ČSN EN 206 a další nové standardy 
pro výrobu a zkoušení betonu (spolupořadatelé: Česká betonářská společnost 
ČSSI a Svaz výrobců betonu ČR) a Beton a produkty pro bytovou a občanskou 
výstavbu. Na předchozí ročník navazuje seminář Moderní trendy v betonu III.  
– Provádění betonových konstrukcí. Úplný program seminářů, registrační formulář 
a další informace naleznete na www.betonuniversity.cz • Kontakt: 724 354 459

www.betonuniversity.cz

OdBOrNí PArTNeřI:

MedIálNí PArTNeřI:

hlAVNí MedIálNí PArTNer:
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Velkorozměrová požární zkouška zateplení 
stěn dle ISO 13785-2 a její návaznost na 
aktuální požadavky ČSN 73 0810
Revidovaná ČSN 73 0810, která zpřesňuje a doplňuje další kmenové a navazující požární normy řady 
73 08.., platí již od dubna 2009, respektive její změna Z1 od května 2012. Zejména v oblasti vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems) došlo 
oproti předchozímu stavu k řadě změn a zpřesnění. Z hlediska zvýšené ochrany těchto systémů proti 
šíření požáru zavádí pro objekty s požární výškou nad 12 m několik způsobů řešení. Bez ověření požární 
zkouškou je možno používat nad okny a jinými otvory u systémů s pěnovým polystyrenem pás minerální 
izolace výšky 500 mm, další možností je navrhnout jiné řešení, které bylo z hlediska šíření požáru ověřeno 
zkouškou dle ISO 13785-1 nebo 13785-2. 

Požární dělení pruhem nehořlavé 
minerální tepelné izolace výšky 
500 mm
V Čr se v současnosti jedná o nejrozšířenější ře-
šení. Pruh musí být dle současné ČSN 730810 
umístěn maximálně 150 mm nad nadpraží otvoru 

a to přináší řadu komplikací, protože pokud se 
zateplení založí v oblasti soklu deskami EPS se 
šířkou 500 mm, většinou tyto řady nenavazují na 
požadovaný pás mW a desky se pak musí slo-
žitě dořezávat. V německém předpisu je výška 
této bariéry stanovena na 200 mm a je ji možno 

umísťovat maximálně 500 mm nad okenní nad-
praží, a tak není problém tuto výšku nad otvory 
přizpůsobit navazujícím řadám EPS.

Požární dělení zateplení 
řešením ověřeným zkouškou 
dle ISO 13785-1
Způsoby zajištění zateplení proti šíření požáru 
ověřené zkouškou dle ISO 13785-1 byly prezen-
továny například v materiálech pro stavbu 6/2014, 
a proto nejsou předmětem tohoto příspěvku. Jed-
nalo se především o řešení požární bariérou šíře 
200 mm a jiné detaily okolo okenních otvorů, 
které spolehlivě zamezily šíření požáru. Uvedené 
zkoušky byly ve formě požárních klasifikací zařaze-
ny do většiny významných zateplovacích systémů 
a jsou na řadě staveb používány. V případě zájmu 
je možno tyto odzkoušené detaily nalézt na [1]. 

Požární zkouška dle ISO 13785-2
Současná ČSN 730810, Změna Z1 uvádí v článku 
3.1.3.2 také možnost ověření detailu zajištění za-
teplení proti šíření požáru velkorozměrovou zkouš-
kou dle ISO 13785-2. Předchozí ISO 13785-1 se Obr. 1–3: Schémata požární bariéry u zateplení dle předpisů v Německu (a, b) a ČR (c)

min.1,5m

m5,0.ni
m

m51,0.xa
m min.1,5m

Obr. 4, 5: Příklad úspěšné zkoušky požární bariéry výšky 200 mm dle ISO 13785-1

a

b

c

055_060_MAT08.indd   58 08.10.15   15:20



8/2015

N o r m y 59

zkouší nejčastěji s výkonem hořáku 100 kW a dél-
kou zkoušky 30 minut, ISO 13785-2 je ale zkouška 
zcela jiného rozsahu. Pokud podělíme energetický 
obsah paliva ve zkušební komoře předpokládaným 
časem vyhoření, dojdeme k přibližnému výkonu 
3 mW, což je třicetinásobek předchozí zkoušky. 
Zároveň se jedná o zkoušku mimořádně finančně 
náročnou, protože zkušební vzorek má výšku cca 
6 m a šířku cca 3 m. 

V zahraničí se vyskytuje několik metodik zkou-
šek ve velkém měřítku, požívají se zpravidla k ex-

perimentálním záležitostem a vzhledem k velké 
finanční náročnosti zatím žádná nebyla zařazena 
jako standardní součást zkoušení zateplovacích 
systémů ETICS. V Čr byla do roku 2014 prove-
dena prozatím jediná zkouška tohoto rozsahu 
s kombinovaným izolantem EPS + mW.

Na základě výše uvedeného bylo na Sdružení 
EPS Čr v roce 2014 rozhodnuto o přípravě a rea-
lizaci zkoušky dle ISO 13785-2, tentokrát na běž-
ném zateplovacím systému s EPS, aby bylo možno 
porovnat vliv tepelné izolace zejména na teplotní 

pole na úrovni okna navazujícího podlaží a záro-
veň byla ověřena samonosná funkce omítkového 
souvrství v extrémním požáru a výkonem okolo 
3 mW. Dalším cílem bylo posoudit smysluplnost 
takové zkoušky pro standardní hodnocení ETICS.

Kalibrační zkouška bez zateplení 
versus zkouška se zateplením
Velkou výhodou pro hodnocení vlivu zateplení 
s pěnovým polystyrenem na teploty, vývin kouře 
apod. je možnost porovnání reálné zkoušky se 

Obr. 7, 8: Porovnání teplotních polí kalibrační 

zkoušky bez zateplení se zkouškou se zateplením 

bylo uvedeno také ve zkušebním protokolu. Na 

obrázku je dobře vidět například rozsah vývoje 

kouře u zateplené a nezateplené stěny.

Obr. 6: Schéma požární zkoušky dle ISO 13785-1 Sdružení EPS ČR s polystyrenovým izolantem 

tloušťky 200 mm a požární bariérou z minerální izolace šíře 200 mm, připravované a odzkoušené 

v roce 2014 

Velkorozměrová požární zkouška ETICS
ISO 13785-2Zkušební metoda:

Zkoušeno: PAVUS 21.11.2014
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zateplovacím systémem s kalibrační zkouškou 
bez zateplení. obě zkoušky jsou provedeny se 
shodným výkonem a na shodném zařízení, a tak 
je možno poměrně přesně „odečíst“ vliv zateplo-
vacího systému na vlastní požár (obr. 7–10).

obr. 10 ukazuje stav vzorku po ukončení 
zkoušky. omítkové souvrství neodpadlo, ani se 
neroztrhlo, uvnitř vzorku je souvislá dutina.

Pravděpodobným důvodem je 98% obsah 
vzduchu u EPS izolantu, tj. požární přidané za-
tížení není ani u tloušťky izolace 200 mm vyso-

ké, konkrétně při objemové hmotnosti izolantu 
14 kg/m3 a výhřevnosti 39 mJ/kg můžeme spočí-
tat 0,2 x 14 x 39 = 109 mJ/m2. 

Závěr
Provedená požární zkouška zateplovacího systé-
mu ETICS dle ISO 13785-2 s výkonem zdroje oko-
lo 3 mW v porovnání se shodnou zkouškou bez 
zateplení ukázala poměrně malý vliv zateplení 
na teplotní pole, vývin kouře a vlastní výšku pla-
mene. Zkouška se zateplením zároveň prokázala 

velkou odolnost omítkového souvrství, kdy ani při 
extrémním výkonu nedošlo k jeho roztržení. Výš-
ka plamene u obou vzorků, tj. bez zateplení a se 
zateplením dosahovala přímo do úrovně oken 
následujícího podlaží a velmi pravděpodobně by 
došlo k jejich poškození s možností šíření požáru 
z okna do okna. Z tohoto důvodu považujeme 
metodiku dle ISO 13785-2 vhodnou například 
k experimentálnímu zkoumání a ne pro základní 
posuzování zateplovacích systémů, protože při 
uvedeném výkonu již šíření požáru nelimituje za-
teplení, ale odolnost okna. Zároveň je nezbytné 
u ISO 13785-2 stanovit klasifikační kritéria, která 
dnes chybějí.

PAVEL ryDLo
foto archiv autora a Sdružení EPS ČR

Literatura:
1) http://www.epscr.cz/zasady-reseni-zatep-

leni-vybrane-detaily-etics-dle-pozadav-
ku-csn-73-0810-vczmeny-z1.html?id=831

Ing. Pavel Rydlo (*1967)  
je vedoucím pracovní skupiny Požární 
bezpečnost při Sdružení EPS ČR. Pracuje jako 
manažer technické podpory firmy Saint-Gobain 
Construction Products CZ, a. s., divize Isover. 
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, je 
autorizovaným inženýrem v oboru pozemní 
stavby, od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem 
a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Obr. 9, 10: Výška plamene při testu s výkonem 3 MW dosahuje přímo do úrovně oken následujícího podlaží. V případě použití běžných dřevěných nebo 

plastových oken velmi pravděpodobně při tomto výkonu požáru dojde k jejich poškození a rozšíření požáru „z okna do okna“.

Obr. 11, 12: Porovnáním teplot zkoušky se zateplením a kalibrační zkoušky bez zateplení můžeme 

odečíst účinek vlastního zateplení. Rozdíl teplot je překvapivě poměrně malý, necelých 100 °C na 900 °C.
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Fólie DELTA-MAXX WD 
minimalizuje prořezy 
u valbových střech

Společnost DÖRKEN uvedla ne trh další tech-
nickou vychytávku. Potěšeni budou přede-

vším ti, kdo navrhují, realizují či si pořizují valbo-
vé střechy. Ty mají silné zastoupení především 
u staveb bungalovů. Fólie DELTA-MAXX WD 
usnadňuje a urychluje pokládku a zároveň mini-
malizuje množství odpadu. V obou případech se 
jedná o často diskutované téma. DELTA  MAXX 
WD nabízí zhotoviteli, který se vzhledem k pa-
rametrům střechy rozhodl nebo dostal za úkol 
dosáhnout třídy těsnosti 3 (viz Pravidla pro na-
vrhování a provádění střech), značně vyšší kom-
fort zpracování fóliového systému při vlastní 
pokládce. 

Třída těsnosti 3 je pro většinu šikmých střech 
v ČR standardem. Vyžaduje slepení pojistných 
hydroizolačních pásů v místech přesahů a záro-
veň zajištění těsnosti v místech perforací vznika-
jících kotvením kontralatí a střešních latí. U běž-
ných pojistných hydroizolací musíme k zajištění 
požadované těsnosti přesahy jednotlivých pásů 
v rámci pokládky dodatečně slepit vhodnými pás-
kami nebo tmely. V případě, že je lepení integro-
váno v okraji pásu, je napojování fólií jednodušší, 

rychlejší, ale u valbových střech vzniká v místech 
nároží značný prořez a tím i odpad. Lepení inte-
grované při jednom okraji pásu totiž jiné řešení 
neumožňuje.

Zcela jiná situace vzniká při pokládce fólie 
DELTA-MAXX WD. Pokládka probíhá standard-
ně, tzn. rovnoběžně s okapovou hranou. Avšak 
ve chvíli, kdy se u valbové střechy dostáváme 
k hraně nároží, stačí fólii zaříznout pod úhlem 
nároží, poté roli otočit „vzhůru nohama“ a bez 
sebemenší ztráty času i materiálu pokračovat 
v pokládce ve druhém směru zpět k výchozímu 
nároží. Lepení je totiž integrováno u obou okrajů 
fóliového pásu, a komplikovaný a poněkud ne-
hospodárný způsob pokládky je tak překonán. 
Pokrývač fólii instaluje jako „hada“ a nikoliv jako 
pásy od jedné strany střechy. Ušetří si tak čas, 
pohyb po střeše i práci při manipulaci s fólií.

U valbových střech nám takováto „nenápad-
ná“ vychytávka může významně snížit potřebné 
množství pojistné hydroizolační fólie, a příjemně 
tak ovlivnit výši investice. 

Karel Bulín,
Dörken, s. r. o.

novinky  |  V ý R o b c i  i N F o R M U j í 

NOVINKA

DELTA® chrání hodnoty. 
Šetří energii. Zvyšuje komfort.

Odříznutá fólie podél nároží 
se otočí o 180° a pokládá se 
zleva doprava.

Fólie se položí zprava 
doleva, odřízne se v úhlu 
podél nároží. 

 D

ELT
A®-MAXX W

DAž do

možná úspora materiálu

30%

www.dorken.cz
Člen skupiny Dörken

DELTA®-MAXX WD
Úsporná střešní fólie pro 
 valbové střechy.

Pojistná fólie vybavená dvěma  lepicími 
okraji po rubové straně pásu.  Zvýšení 
 výkonu při pokládce na valbových a 
 stanových střechách. Fólii lze přeložit i přes 
hřeben a nevzniká nutnost dalšího  lepení. 
Šetří náklady díky stejnému úhlu řezu v 
úžlabí / nároží. Vysoce zatížitelná, pevná  
a extrémně odolná proti prošlápnutí.
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Moderní materiál PORIMENT

Poriment je litá cementová pěna, 
která se dopravuje na stavbu 

v tekutém stavu autodomícháva-
čem. Jedná se o silikátový materi-
ál vzniklý zatvrdnutím cementové 
pěny, vyráběný pomocí moderní, 
počítačem řízené technologie. Do 
některých typů je přidáván jemně 
drcený recyklovaný polystyren za 

účelem dosažení nízké objemové 
hmotnosti a tím velmi dobrých te-
pelněizolačních vlastností.

Oblasti použití
Poriment představuje alternativu 
pro lehké stavební materiály typu 
pěnobeton, polystyrenbeton nebo 
deskový polystyren. Poriment je 

možné použít jako výplňový materi-
ál hluchých míst v konstrukci; vyrov-
návací vrstvy v podlahách a jako te-
pelněizolační vrstvy. Velmi vhodné 
a elegantní řešení představuje jeho 
použití pro vytváření spádové vrstvy 
na plochých střechách a terasách. 
Poriment není určen pro roznášecí 
vrstvy v podlahách nebo jako náhra-

da potěrů. Při použití v podlahách 
musí být nad vrstvou z Porimentu 
vždy vrstva roznášející koncentrova-
né zatížení na zatížení plošné.

Výroba
Výrobní proces Porimentu začíná na 
betonárně TBG Pražské malty, kde 
je vyrobena cementová směs, čas-
to označována jako základ, mléko 
apod., dále je transportována po-
mocí autodomíchávačů na stavbu, 

V ý r o B c i  i n f o r m u J í  |  přehled sort imentu

Tabulka: Druhy Porimentu a jeho vlastnosti

Typ porimentu Suchá obj. hm.  
[kg/m³]

Polystyren Zaručená pevnost 
v tlaku [MPa]

Minimální vrstva 
[mm]

Součinitel tepelné 
vodivosti [W/m.K]

Maximální spád [%]

Poriment P300 300 ano 0,3 40 0,086 –

Poriment P400 400 ano 0,4 40 0,099 –

Poriment P500 500 ano 0,5 40 0,114 –

Poriment PS 500 500 ano 0,5 40 0,107 8

Poriment W 600 600 ne 1,2 20 0,149 –

Poriment WS 700 700 ne 2,0 20 0,127 4

Struktura materiálu

Lití Porimentu na terasu

Výroba Porimentu na stavbě

Pokládka Porimentu WS 700; neprovádějí se dilatační spáry
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kde je pomocí mobilního čerpacího 
zařízení Aeroniceru obohacena o pě-
nu, popř. polystyren EPS. Po celou 
dobu je obsluhou zařízení kontro-
lována mokrá objemová hmotnost 
pro dosažení homogenity, stálosti 
celé směsi. Při samotné pokládce se 
neprovádějí dilatační spáry.

Příprava pro pokládku 
Porimentu
K samotné výrobě porimentu není 
potřeba žádná zvláštní příprava. Není 
nutné zajištění přípojky pro vodu ani 
pro elektrický proud. Pouze je nutné 
připravit místo, kam je možné přista-
vit mobilní zařízení AErinizcer II, ke 
kterému budou plynule najíždět au-
todomíchávače. Příprava tedy spočívá 
pouze ve vyznačení výšek a v případě 
spádového Porimentu samozřejmě 
vyznačení i odpovídajících spádů. 
Vrstvy z Porimentu jsou pochozí po 2 
až 3 dnech s tím, že se předpokládá 
jen nezbytné zatížení spojené s po-

kládkou dalších vrstev. Na vrstvu ce-
mentové pěny je vždy nutné položit 
vrstvu roznášející zatížení. Nevhodné 
je přímé bodové zatížení Porimentu 
(např. štaflemi). Vlastní realizace sta-
vebních konstrukcí z materiálu Pori-
ment jsou velmi rychlé.

Ploché střechy
Spádovou vrstvu, jako součást kon-
strukce střešního pláště plochých 
střech, lze velmi dobře a snadno 
vytvořit pomocí materiálu Poriment. 
Konzistence čerstvého materiálu je 
sice tekutá, ale zároveň dokáže vy-
tvořit potřebný sklon až 8 %. Tím 
se vytvoří sklonová vrstva pro hyd-
roizolační vrstvu, která je na materi-
ál buď kotvena, anebo natavována. 
Poriment je ukládán bez dilatačních 
spár a tvoří jeden komplexní celek 
ve střešní konstrukci. Lze tedy směle 
poukázat na tuto výhodu oproti ji-
ným materiálům, často používaným 
pro tyto účely, např. spádovému 

polystyrenu. Při narušené izolaci, ke 
které může dojít, si většinou voda 
najde cestu mezi deskami polystyre-
nu a jednoduše projde do vnitřních 
prostor. Volná místa mezi deskami 
nepředstavují pro vlhkost žádnou 
bariéru. Poriment naopak dokáže 
určité množství vody do sebe absor-
bovat a nedochází k jeho degradaci.

Po vytvoření spádové vrstvy a před 
následným natavováním asfaltových 
pásů je vhodné, pro zvýšení přilnavos-
ti pásu, podklad opatřit penetračním 
nátěrem doporučným výrobcem. Jed-
notlivé pásy se nataví pomocí hořáku 
s minimálními přesahy 10/15 cm. 
Hydroizolaci je možné ochránit proti 
působení větru, UV záření a náhlým 
teplotním změnám jejím zatížením 
pomocí štěrkového zásypu frakce 
16–32 v tloušťce od 50–150 mm.

Pro spádové vrstvy jsou vyvinuty spá-
dové Porimenty s polystyrenem PS 
500 nebo bez polystyrenu WS 700. 

Z objemových hmotností výrobku je 
patrné, že spádovou vrstvu vytvá-
říme pomocí tohoto materiálu bez 
výrazného přetížení konstrukce. Po-
rimenty PS 500 a WS 700 se od sebe 
liší v maximálních zpracovatelných 
tloušťkách – viz tabulka. Na oba vý-
robky je možné natavovat asfaltové 
pásy a pouze do Porimentu WS 700 
je možno izolaci kotvit. Do Porimentu 
PS kotvení možné není. Doporučuje 
se předem vyzkoušet kompatibilitu 
Porimentu WS s konkrétní kotvou 
nebo je možné používat kotvy, které 
jsou již předem odzkoušeny.

Příklady realizací:
– Laserové centrum ELI Dolní Bře-

žany,
– Stanice trasy metra A Petřiny,
– Bytové domy Hloubětín, Lysá nad 

Labem, Na Groši, River Garden 
Karlín.

podle podkladů  
společnosti TBG Pražské malty
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Lití Porimentu do spádu
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Akustické požadavky 
definuje zákazník

Na začátek je třeba říci, že sys-
tém suché výstavby, který 

Knauf v současné době nabízí, 
umožňuje projektantům navrhnout 
příčku, strop či předsazenou stěnu 
takovým způsobem, který bude 
ideálně vyhovovat daným předsta-
vám a technickým požadavkům 
investora včetně jeho rozpočtu. 
Jestliže z pohledu akustického 
komfortu dříve existovalo jedno 
dvě řešení, dnes dospěl sádrokar-
ton na takovou úroveň, že nabízí 
mnohem více.

Knauf definoval ve svém systé-
mu šest tříd ochrany proti hluku 
A až F a postavil doslova „skládač-
ku“, která v praxi funguje stejně 
jako konfigurátor u nového au-
ta. Volbou příslušenství a výbavy 
zvyšujete parametry a zlepšujete 
komfort. V případě suché výstav-
by však místo počtu airbagů, LED 
světlometů a displejů volíte typ 
desek, jejich počet atp. Nutno 
však říci, že ani základní výbava 
s běžnou deskou White není zce-

la špatná, když si uvědomíme, že 
dvakrát opláštěná sádrokartonová 
příčka má zhruba stejné akustické 
vlastnosti jako 200mm betonová 
zeď (cca 56 dB).

Knauf a jeho vstupenka 
na koncert ticha
Prvním stupněm nadstandardní vý-
bavy, který Knauf rozlišuje ve světě 
akustického komfortu a který tref-
ně nazval vstupenkou na koncert 
ticha, tvoří nová deska Knauf 
RED Piano. Jejím použitím v kon-
strukci příčky lze získat z pohledu 
vzduchové neprůzvučnosti zlepšení 
o 3 dB. Což ve většině případů mů-
že bohatě stačit. Deska Knauf RED 
Piano ve dvakrát pláštěné příčce 
W112 dosahuje vzduchové neprů-
zvučnosti Rw = 59 dB při tloušťce 
150 mm, což odpovídá například 
240 mm silné omítnuté masivní 
konstrukci. Navíc, a to je velmi 
pádný argument pro investora, 
celkové náklady na konstrukci se 
v případě použití RED Piana navýší 

pouze o 5 %, což je zanedbatelná 
položka v rozpočtu. Ve srovnání se 
základní deskou White je u RED 
Piana bonusem zvýšená požární 
odolnost (plus 10 až 30 minut na-
víc podle počtu plášťů). Knauf RED 
Piano je tedy ideálním řešením pro 
běžné zlepšení akustického kom-
fortu.

Nadstandardní ochrana 
proti hluku s deskami 
Diamant
Dalším stupněm je volba sádrokar-
tonové desky Knauf Diamant. Ty-
to desky jsou o cca 5 kg/m² těžší, 

a tedy i akusticky výkonnější. U příč-
ky W112 (opět naše dvakrát opláš-
těná příčka) se hodnota vzduchové 
neprůzvučnosti zvedne o cca 6 dB, 
tj. na 62 dB. V této hladině je plus 
6 dB velký výkon. Navíc se oblast 
rezonančního kmitočtu (tj. oblast, 
kde příčka snadno přenáší, a nikoli 
tlumí akustickou energii) přesune 
do nižších, pro lidské ucho méně 
slyšitelných frekvencí, v tomto pří-
padě na 50 dB. Prostě ideální řeše-
ní pro zajištění vysokého standardu 
u novostaveb či u rekonstrukcí. Celá 
hmotnost konstrukce se oproti „zá-
kladní“ variantě zvedne o 16 kg/m².

V ý R o B C i  i N f o R m U J í  |  přehled sort imentu

Deska Knauf ReD Piano je vstupenkou do neuvěřitelného akustického 

komfortu, kterého je v současné době suchá výstavba schopna

Opláštění deskou Diamant přináší vysoký akustický komfort

Inovativní deska Knauf ReD Piano
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Luxusní řešení s deskami 
Knauf Silentboard
Pokud se požadavky investora za-
měřují na luxusní TOP třídu ochrany 
proti hluku, která splňuje i ty nej-

náročnější parametry, pak je dal-
ším řešením volba akustické desky 
Knauf Silentboard. Tato deska 
je nejen těžší (17 kg/m²), ale také 
je přiměřeně měkká v ohybu. Díky 

tomu nabízí na českém trhu zcela 
unikátní akustickou výkonnost. Při 
kombinaci s deskou Diamant (opět 
příčka W112) dosáhneme váženou 
laboratorní vzduchovou neprůzvuč-
nost 67 dB, přičemž nárůst hmot-
nosti celé konstrukce je pouhých 
25 kg/m².

To však není konec možností 
systému Knauf. Jak již bylo řečeno 
na začátku, desky lze nejen kom-
binovat, ale i zvyšovat jejich počet. 
Pokud se například ve stejné příčce 
W112 použijí dvě vrstvy akustic-
kých desek Silentboard, neprůzvuč-
nost se zvedne na 69 dB a rezo-
nanční kmitočet klesne pod 40 dB. 
Zde je na místě připomenout že 
frekvence pod 100 Hz jsou pro lid-
ské ucho hůře slyšitelné a frekvence 
pod 20 Hz nejsou slyšitelné vůbec.

Pokud ani to nestačí, nemusí 
se přidávat desky, ale je možné 
použít zdvojené profily a všechny 
výše zmíněné hodnoty lze jedno-
duše navýšit o další cca 6 dB. Za 
připomenutí stojí skutečnost, že 
sádrokarton obecně dosahuje 
v současnosti daleko lepších hod-
not vzduchové neprůzvučnosti než 
plné materiály.

Standard versus přidaná 
hodnota
Ještě pro srovnání dodejme, že 
běžná sádrokartonová deska za-
jišťuje základní normami stanove-
ný komfort. Její hmotnost je cca 
8,5 kg/m².

Deska Knauf ReD Piano jako 
vstupenka do světa akustiky váží 
10 kg/m² a kromě vzduchové ne-
průzvučnosti nabízí i požární odol-
nost.

S deskou Diamant získáváme 
výrazně vyšší úroveň akustického 
komfortu. Přídavkem je jí propůjče-
na vysoká tvrdost povrchu i jádra, 
důležitá pro minimalizaci poškození 
při provozu budovy a pro zavěšení 
těžkých předmětů. Hmotnost nad 
12 kg/m².

Deska Silentboard nabízí ješ-
tě o mnoho více. Zde hovoříme 
o vysoké akusticko-izolační účin-
nosti (vzduchové neprůzvučnosti) 
napříč slyšitelnými frekvencemi 
a posunu kritických kmitočtů k hra-
nici slyšitelnosti. Hmotnost desky je 
17 kg/m². Předchozí větu oceníte, 
až se do sousedství přistěhuje klaví-
ru oddaný soused.

Miroslav Nyč

přehled sort imentu  |  V ý R O B c i  i n f O R m u J í 

Pro každý požadavek správná třída ochrany proti hluku

Všechny akustické desky Knauf procházejí samozřejmě přísnými zkouškami 

a certifikacemi
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Paleta materiálů 
CEMEX pro snadnou, 
rychlou a úspornou 
stavbu

CEMEX vyrábí a dodává mo
derní stavební materiály, kte

ré přinášejí mnoho praktických 
výhod. Stavební práce jsou díky 
nim snadnější a rychlejší. Speciální 
produkty zaručují lepší vlastnosti 
výsledných konstrukcí. Použití spe
ciálních materiálů je často daleko 
šetrnější k životnímu prostředí, ať 
už jde o vysoce kvalitní anhydritové 
a cementové potěry, samozhutni
telné betony, vymývané betony ne
bo pěnobetony. 

Podlahové materiály
V současnosti jsou lité potěry jedny 
z nejpoužívanějších a nejspolehli
vějších podlahových materiálů. Na 
stavbu se dovážejí autodomíchávači 
jako hotová tekutá směs.

AnhyLevel je samonivelační an
hydritový potěr vhodný pro většinu 
interiérových podlah. Vyznačuje se 
snadnou zpracovatelností, rychlou 
pokládkou a vysokou finální pev
ností. Umožňuje vytvoření dokonale 
rovné podlahové plochy pod finální 

nášlapné vrstvy podlah (koberce, 
dlažba, laminátové podlahy, synte
tické nátěry, dřevěné vlysy a parkety 
apod.). Anhydritové podlahy snižují 
riziko vzniku poruch v podlahových 
konstrukcích.AnhyLevel je díky vy
soké tepelné vodivosti ideálním 
řešením pro dosažení maximální 
efektivity podlahového topení. Dá 
se použít všude tam, kde není po
dlaha trvale vystavena působení vel
ké vlhkosti (bazény, sauny), téměř 
se nesmršťuje, vrstva v podlaze mů
že být tenká jen 30 mm. Umožňuje 
realizaci ploch o rozloze až 600 m² 
bez dilatace.

CemLevel je samonivelační ce
mentový potěr, který lze na rozdíl 
od AnhyLevelu použít i v trvale vlh
kém prostředí. Podlahy z CemLeve
lu se vyznačují vysokou pevností, 
přesností a odolností. Jeho použití 

umožňuje vytvoření dokonale rov
né podlahové plochy pod finální 
nášlapné vrstvy. Hodí se do byto
vých domů, administrativních pro
stor, sportovních hal, průmyslových 
objektů, bazénů, garáží, sklepů 
atp. Při namáhání plochy valivým 
zatížením vykazuje větší odtrhové 
pevnosti než anhydrit. CemLevel 
vykazuje jen malé smršťování a vrs
tva v podlaze může být tenká třeba 
jen 45 mm.

Vyrovnání a izolace
Poroflow je litá vyrovnávací směs 
na bázi pěnobetonu, která má izo
lační vlastnosti. Ve vyzrálém stavu 
lze pěnobeton charakterizovat 
jako homogenní směs cementu 
a vzduchových pórů. Pomocí li
tého pěnobetonu můžete velmi 
snadno a rychle vyrovnat i tepelně 

V ý r o b C i  i N f o r M U J í  |  přehled sort imentu

Samonivelační anhydritový potěr AnhyLevel

Poroflow a AnhyLevel Poroflow a CemLevel

CemLevel – lití potěru na podlahové topení

AnhyLevel – řez
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izolovat jakýkoliv podklad v po
dlahových systémech. Pěnobeton 
je možné použít bez ohledu na 
rozsah nerovností a výskyt insta
lačních rozvodů. Výsledná plocha 
je kompaktní, rovná, beze spár, 
dutin a výškových zlomů. Pěno
beton je ideálním východiskem 
pro aplikaci dalších vrstev včetně 
litých anhydritových a cemento
vých podlah, jako jsou AnhyLevel 
nebo CemLevel. Poroflow vykazu
je dlouhodobou tvarovou stálost, 
je tvarově snadno přizpůsobitelný 
a paropropustný.

Broušené a leštěné 
betonové podlahy 
Produktová řada Duramo předsta
vuje kompletní nabídku pro reali
zace podlah v průmyslové i bytové 
výstavbě.

Podlahové vsypy Duramo jsou 
suchou vsypovou směsí určenou 
k vytvoření vysoce odolného po
vrchu na betonových podlahách 
(realizace tzv. pancéřové podlahy). 
Podlahy opatřené vsypy Duramo 
omezují sprašnost betonových po
vrchů, mají značnou odolnost vůči 
obrusu i mechanickému poškození 
a zároveň usnadňují čistění a údrž
bu. Používají se na podlahy skladů 
a dílen, sklepních prostor, chodeb 
a koridorů, garáží, dále na naklá
dací rampy, obchodní objekty, 
průmyslové výrobní objekty, logis
tická centra a mnoho dalších. Pod
lahové vsypy Duramo jsou složeny 
z portlandského cementu, speciální 
příměsi a vysokopevnostního ka
meniva (přírodní křemen, přírodní 
a syntetický korund, syntetický dia
mant). Vsypy Duramo obsahují stej

ný cement jako betony dodávané 
společností CEMEX, čímž umožňují 
dosažení vysoké kvality a životnosti 
realizovaných podlah.

Broušené a leštěné betonové 
podlahy Duramo představují beto
novou nosnou desku a finální ná
šlapnou vrstvu v jednom. Betony je 
možné upravovat broušením nebo 
jen leštěním. Výsledkem je velmi 
odolná podlaha s jednoduchou 
údržbou a stále atraktivním vzhle
dem. Díky své odolnosti se hodí do 
průmyslových, obchodních, admini
strativních objektů nebo rodinných 
a bytových domů. Konečný vzhled 
podlahy lze ovlivnit použitím růz
ného druhu kameniva či pigmenta
cí betonu. Při následném kroku je 
to hloubka broušení, která odhalí 
více či méně kameniva. Výsledný 
efekt dotvoří speciální impregnace 

a stupeň leštění. U leštěných pod
lah lze dosáhnou velmi vysokého 
stupně lesku a hladkosti. V kombi
naci s podlahovým topením se jed
ná o nejefektivnější topný systém. 
 CEMEX také dokáže zrenovovat 
podlahu přebroušením až do ne
rovností 5 mm.

Kvalita 
Všechny produkty vyráběné spo
lečností CEMEX splňují nejpřísnější 
technické normy a předpisy. Veš
kerá výroba a kontrola řízení kvality 
probíhá v souladu s normou ČSN 
EN ISO 9001:2009. Kvalita výroby 
je kontrolována ve vlastních i nezá
vislých akreditovaných laboratořích.

Další informace hledejte na strán
kách www.cemex.cz a www.speci
alniprodukty.cz.
tisková zpráva  společnosti CEMEX

přehled sort imentu  |  V ý r o B C i  i n f o r M U j í 

Duramo – řez podlahou se vsypem

Duramo – leštěná podlaha Duramo – broušený beton
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Vstupní dveře Internorm – 
dveře i okna ve stejném stylu

Know-how nashromážděné za 
několik desítek let a široká 

paleta modelů vlastní výroby činí 
z předního evropského výrobce 
oken Internorm významného doda-
vatele i v segmentu vstupních do-
movních dveří. Ročně se v závodech 
v Traunu a Sarleinsbachu vyrobí víc 

než 13 000 hliníkových a dřevo-
hliníkových domovních dveří. Kaž-
dé z nich jsou individuální a vyrobe-
né na míru. Věrný mottu „vhodné 
dveře k oknům“ vyrábí Internorm 
vstupní domovní dveře tak, aby je 
bylo možné dokonale kombinovat 
se všemi jeho produkty. Vedle vy-

nikající izolace a bezpečnosti nabí-
zejí díky velkému výběru barev, skel 
a klik široký prostor pro design po-
dle přání zákazníka.

Internorm nabízí čtyři hliníkové 
(AT 410, AT 400, AT 310 a AT 200) 
a tři dřevohliníkové dveřní série (HT 
410, HT 400 a HT 300) s více než 

70 základními modely v rozmani-
tých designech. Velký výběr ba-
rev, skel a klik nabízí prostor pro 
individuální vzhled dveří. Vedle 
standardního sortimentu vyrábí 
Internorm rovněž řadu speciálních 
modelů na základě nejrůznějších 
přání zákazníků.

Vstupní domovní dveře Inter-
norm lze kombinovat se všemi dal-
šími produkty ze sortimentu této 
značky. Okna a dveře tvoří sladě-
ný systém – jak technicky, tak ve 
věcech designu: stejná struktura 
povrchu, stejné barvy a skla umož-
ňují zachování stylu při navrhování 
objektu. 

Vstupní domovní dveře Inter-
norm nabízejí díky sériovému ně-
kolikanásobnému závorování vyso-
kou bezpečnost již ve standardním 
provedení a lze je dovybavit podle 
individuálních požadavků až na 
třídu bezpečnosti RC2. Navíc na-
bízejí mnoho dalších speciálních 
prvků. Vstupní kontrolní systé-
my od čtečky otisků prstů až po 
keypady například zvyšují pohodlí 
a bezpečnost. LED osvětlením pod 
madlem nebo v oblasti prahu lze 
zase usnadnit orientaci. LED osvět-
lení Internorm lze doplnit soumra-
kovým spínačem, je možné i na-
pojení na pohybové čidlo. Dalším 
speciálním prvkem je plošně lícující 
montáž velkoplošného zrcadla na 
vnitřní straně dveří.

Kromě hlavních vchodových dve-
ří nabízí Internorm také velký výběr 

V ý R O b C I  I N f O R m u j í  |  přehled sort imentu

Hliníkové domovních dveří Internorm AT 310 s rovnými liniemi s plošně lícujícím křídlem vně a profilovaným křídlem uvnitř

Vchodové dveře AT 400Skladba dveří AT 310 Speciální doplňky dveří – LED podsvícení madla 

zabudovaného tak, aby s nimi plošně lícovalo
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vedlejších vchodových dveří vlastní výroby. Ved-
lejší vchodové dveře v materiálovém provedení 
dřevo/hliník, hliník a plast nabízejí rovněž široké 
spektrum individuálního pojetí.

Internorm je největším výrobcem oken v Ev-
ropě. Zaměstnává 1800 pracovníků (ekvivalent 
plného úvazku). Tři výrobní závody v Traunu, 
Sarleinsbachu a Lannachu dosud opustilo více 
než 22 miliónů okenních a dveřních jednotek, 
které byly 100% „made in Austria“. Ve 22 ze-
mích má síť více než 1300 obchodních partnerů. 
Vstupní dveře jsou součástí produktového pro-
gramu Internormu od založení firmy v roce 1931. 
Součástí produktové palety jsou vedle okenních 
a dveřních systémů také systémy ochrany před 
sluncem a hmyzem.

podle podkladů  
firmy Internorm

přehled sort imentu  |  V ý r o b c I  I n f o r m u j í 
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Skleněné vchodové 
stříšky J.A.P.

Sortiment skleněných stříšek od 
J.A.P. nabízí celou řadu mož-

ností, jak vyřešit zastřešení prosto-
ru nad vchodovými dveřmi nebo 
nad balkónem. Díky různým způso-
bům kotvení je lze zabudovat i do 
stavebně komplikovaných míst. 

Stříšky bez černých stop 
na fasádě
Na trhu existuje celá řada exterié-
rových stříšek v nejrůznějších ma-
teriálových variantách. Při jejich 
výběru je ovšem třeba dbát na to, 
aby všechny použité komponenty 
měly antikorozní úpravu nebo by-
ly rezistentní vůči vlhku a vodě ve 
všech skupenstvích. Z tohoto pohle-
du jsou ideální stříšky v kombinaci 
ocel a sklo. 

J.A.P. používá ocel AISI 304. Je 
odolná vůči teplotám až do 300 
stupňů Celsia a dokonce i vůči sla-
bým organickým a anorganickým 
kyselinám. Materiál se vyznačuje 
vysokou mechanickou odolností 
a zejména odolností vůči všem roz-
marům počasí. Při použití nekva-
litního materiálu začnou venkovní 
vchodové stříšky po čase na fasádě 
zanechávat nevhodné černé stopy. 

Děje se to následkem působení vlhka 
a vody, kterým použité materiály ne-
byly schopné dlouhodobě odolávat.

Sklo jedině kalené
Skleněné stříšky jsou vyrobeny z tvr-
zeného bezpečnostního skla, které 
je připraveno snést všechna teplotní 
i váhová zatížení. Používané kalené 
sklo CONNEX vyniká odolností vůči 
nárazům do plochy a vydrží teplotu 
až 200 stupňů Celsia. Celoskleněná 
plocha stříšky je navržena v takové 
síle, aby měla potřebnou pevnost 
a vyhověla normám na sněhovou 
zátěž danou pro Českou republiku. 
Vyšší tloušťky skla je dosaženo pro-
cesem laminace. Pro dosažení vyšší 
tuhosti jsou k sobě laminovány ta-
bule skla ve dvou nebo třech vrst-
vách. Pro stříšky se používá dvou-
vrstvé sklo v tloušťce 17 milimetrů. 
Kromě čiré varianty si lze vybrat 
i např. skla typu planibel – barevně 
tónovaná.

Zabudování 
Skleněné stříšky J.A.P. lze kotvit 
do standardní venkovní omítky, 
ale také do zateplené fasády – 
v tomto případě je třeba použít 

jiný kotevní materiál než jen kla-
sické kotvy. Podle tloušťky vrstvy 
zateplení se využívají svorníky a di-
stanční podložky a trubičky, které 
zajistí, aby nedošlo ke vmačkávání 
kotev stříšky do zateplení. Způsob 
zavěšení podle typu fasády je nut-
né určit už ve fázi výběru stříšky. 
Zkušený výrobce navrhne vhodné 
řešení, případně podle váhy stříšky 
spočítá, na kolika místech a v ja-
kých rozestupech má být kotvení 
provedeno. Další věcí, kterou je 
třeba uvážit, je dostatečný prostor 
nad vchodovými nebo balkóno-
vými dveřmi. Problém s výběrem 
správného typu stříšky totiž mů-
že nastat, pokud nám zbývá nad 
dveřmi velmi úzký prostor, způso-
bený například nízko ukončenou 
fasádou nebo posazenou stře-
chou. V tomto případě už nelze vy-
bírat z modelů s horním kotvením 
(nad stříškou) a jedinou možností 
jsou modely s dolním kotvením 
(stříška na kotvách leží).

Stříška RAIN s horním 
kotvením 
Do prostor, kde je nad vchodový-
mi dveřmi volná plocha alespoň 
300 mm, je vhodným adeptem 
stříška RAIN s horním kotvením 
pomocí nerezových tyčí a kotvicích 
nastavitelných kloubů, které udržují 
určený bezpečný sklon stříšky. Stříš-

ku RAIN je možné pořídit v rozměru 
od 1800 (d) x 1000 (š) mm až po 
největší variantu 2500 (d) x 1500 
(š) mm. 

Stříška STORM pro 
omezený prostor
Ve stísněných prostorách oceníte 
stříšku STORM. Ta je tvořena spe-
ciálními nosníky z kvalitního nere-
zového materiálu 800 mm (délka) x 
6 mm (tloušťka), které jsou ukotve-
né do zdi a stříšku nesou na sobě. 
Minimální rozměr stříšky STORM je 
1300 (d) x 800 (š) mm, maximální 
2500 (d) x 1000 (š) mm. 

Stříška TOTAL 
s integrovaným 
osvětlením
Novinkou v portfoliu J.A.P. je mo-
del TOTAL. Kotvení je totožné jako 
u modelu RAIN – pomocí nerezo-
vých tyčí. Osvětlení zajišťují dvě 
LED diodová světla s pohybovým 
čidlem umístěná na okrajích stříš-
ky. Prostor před vchodem je díky 
tomu i v noci jasně identifikova-
telný. Model  TOTAL má nejmenší 
velikost od 1300 (d) x 1000 (š) mm. 
Největší variantou je pak rozměr 
2500  (d) x 1200 (š) mm. 

Další informace najdete na strán-
kách www.zabradli-jap.cz.

podle podkladů  
společnosti J.A.P.
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Internetový portál pro odbornou 
stavební veřejnost. Přináší aktuální 
informace z oboru stavebnictví, novinky 
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a odborné články renomovaných autorů.
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FENIX OFFICE 
CENTRUM 
Pilotní kancelářské centrum 
ve standardu 2020

Výrobce elektrických topných 
systémů, společnost FENIX 

Jeseník zahájí v říjnu v Jeseníku 
výstavbu objektu OFFICE Centra. 
Kancelářské centrum s téměř nulo-
vou spotřebou energie bude splňo-
vat standardy, které budou platné 
pro objekty v roce 2020. 

Kancelářské centrum bude vy-
baveno elektrickým sálavým vytá-
pěním, střešní FVE a domovními 
bateriemi pro ukládání přebytků 
a zajištění rovnoměrné spotřeby 
objektu. Objekt bude upraven i pro 
spolupráci s „chytrou síťí“ (smart 
grid) tak, aby umožňoval dobíjení 
baterií nejen z FVE, ale ve stanove-
ných časech i z elektrické sítě. 

Projekt FENIX OFFICE CENT-
RUM realizuje FENIX Jeseník ve 
spolupráci s Univerzitním centrem 
energetických budov ČVUT Praha 
(UCEEB) a pod technickou patrona-
cí ministerstva životního prostředí 
a Energetického regulačního úřadu. 

Objekt se začne stavět v Jeseníku 
v říjnu 2015 a s ukončením výstav-
by se počítá v květnu příštího roku. 

Účelem projektu je ověřit spolu-
práci střešní fotovoltaické elektrár-
ny s domovními bateriemi a „chyt-
rou sítí“ tak, aby byla prokázána 
výhodnost tohoto řešení pro provo-
zovatele energetické soustavy i pro 
uživatele. Jedním z cílů je i vytvoření 
podmínek pro vznik nového tarifu 
(pro objekty s domovními baterie-
mi), kdy v dobách nadbytku energie 
budou baterie dobíjeny za zvýhod-
něných podmínek ze sítě a v době 
špiček potom naopak zajistí úplně 
či částečně autonomní provoz ob-
jektu. 

Změny požadavků na 
budovy
Tepelná ztráta budov – a tedy 
i spotřeba energie – v posled-
ních letech významně poklesla, 
a v mnoha případech tak přestaly 

být rozhodující provozní nákla-
dy. Důležitějšími faktory se staly 
celková výše prvotní investice, 
náklady na údržbu a revize, bez-
obslužnost, životnost, spolehlivost 
systému a míra komfortu. Firma 
FENIX Jeseník provedla již v sezóně 
2013–2014 spolu s ČVUT a UCEEB 
měření a vyhodnocení tří takových 
budov a jedním ze závěrů byla sku-
tečnost, že elektrické decentralizo-
vané systémy jsou u těchto budov 
vzhledem ke své vysoké flexibilitě 
o 20–25 % efektivnější než systé-
my teplovodní. V posledních dvou 
letech firma FENIX navíc poměrně 
rozsáhle experimentovala s foto-
voltaickými střešními elektrárna-
mi, použitím alternativních ohřevů 
vody apod. Získala tak celou řadu 
velmi zásadních poznatků.

Snaha stavět domy s nízkou 
spotřebou má přitom před sebou 
nové výzvy. Již od ledna příštího 
roku  začne platit povinnost výstav-
by nových budov s téměř nulovou 
spotřebou energie, a to v případě 
budovy, jejímž vlastníkem a uži-
vatelem bude orgán veřejné moci 
a jejíž podlahová plocha bude větší 
než 1500 m². Postupně se tato po-
vinnost rozšíří na všechny nově sta-
věné budovy orgánů veřejné moci 
nebo subjektů jimi zřízených a od 

roku 2018 i na všechny ostatní sta-
vebníky. Jiné budovy než budovy 
s téměř nulovou spotřebou ener-
gie nebude možno od roku 2020 
stavět.

Výhody elektrických 
topných sálavých 
systémů v úsporných 
budovách
Sálavé topné systémy jsou ideál-
ním topným systémem v objektech 
s téměř nulovou spotřebou ener-
gie. Jsou velmi flexibilní a rychle 
automaticky reagují na dodatečné 
tepelné zisky v jednotlivých prosto-
rách domu. Rozšířené teplovod-
ní systémy (s jakýmkoliv zdrojem 
včetně tepelného čerpadla) tuto 
flexibilitu a přesnost dodávek ma-
lého množství potřebného tepla 
do různých prostor objektu nejsou 
schopny zajistit, snaha o dokonalej-
ší regulaci přitom přináší neúměrné 
náklady. 

Předností sálavých elektrických 
systémů je i skutečnost, že poskytují 
teplo zejména sáláním, což je nej-
efektivnější způsob přenosu (s vy-
loučením vzduchu jako nositele). 
Na příjem sálavého tepla je každý 
živý organismus geneticky připra-
ven (slunce, oheň). Tady získávají 
tyto systémy i podstatnou výhodu 
nad dalším konkurentem v podobě 
teplovzdušných topných systémů, 
u kterých je naopak nulová sálavá 
složka a organismem tedy nejsou 
vnímány tak pozitivně a plnohod-
notně.

Výstavba domů s téměř nulovou 
spotřebou bude vyžadovat i výrobu 
podílu energie z vlastních obnovitel-
ných zdrojů. Současná novela ener-
getického zákona umožní střešní 
instalaci FVE až do výkonu 10 kWp, 
což by mělo být dostatečné pro po-
krytí převážné části energetických 
potřeb domu vybaveného elektric-
kými topnými systémy. 

K uplatnění elektrických sála-
vých topných systémů napomáhá 
i pokrok v ukládání energie pomocí 
domovních baterií. Jejich rostoucí 
cenová dostupnost přináší důle-
žitý zvrat v pohledu na elektrické 
vytápění objektů. Použití sálavých 
elektrických topných systémů s do-
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Skica FENIX OFFICE CENTRA
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Nejekonomičtějších vytápění,
pro Váš nízkoenergetický dům
topné rohože ECOFLOOR

>> chytré vytápění <<

“Přemýšlíte o způsobu vytápění nízkoenergetického domu? Vezměte
v úvahu poměr pořizovacích a provozních nákladů, návratnost prvotní
investice i míru komfortu jednotlivých systémů vytápění. Pořiďte si topné
rohože ECOFLOOR!”
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konalou regulací je přitom z hle-
diska pořizovacích nákladů, nákla-
dů na údržbu i životnosti systému 
ekonomicky velmi zajímavé, neboť 
pořizovací náklady klesají úměrně 
instalovanému příkonu. Náklady na 
údržbu se blíží nule, životnost sys-
témů dosahuje 40 let a to vše při 

naprosté bezobslužnosti, možnosti 
vzdálené kontroly apod. 

Dosavadní penalizace elektrické 
energie formou tzv. koeficientu NPE 
bude vzhledem k přechodu na be-
zemisní a obnovitelné zdroje rychle 
slábnout. Významným faktorem 
bude i obrovský potenciál regula-

ce energetické soustavy ukládáním 
momentálních přebytků energie 
z nestabilních obnovitelných zdrojů 
do domovních baterií. Elektrické vy-
tápění se tak bude plně integrovat 
do konceptu „smart grids“.

Cyril Svozil, 
majitel a ředitel firmy FENIX Jeseník
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Vytápění sálavým elektrickým panelem
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„Rychlý“ beton na 
letišti Leoše Janáčka 
v Mošnově 

V první polovině roku 2015 bylo 
nutno provést během jedno-

ho týdne na ranveji mošnovské-
ho letiště dvě opravy „rychlým“ 
betonem. Již po dvou dnech od 
realizace oprav bylo možné vzleto-
vou i přistávací dráhu letiště opět 
využít. Ve stejném režimu dochází 
k opravám pohybových ploch leti-
ště podle potřeby průběžně, napo-
sledy to bylo v červenci 2015. Do-
dávky betonu zajišťuje betonárna 
Studénka, která patří do skupiny 
Českomoravský beton.

Letiště v Mošnově oslavilo v loň-
ském roce padesát pět let provozu 
civilního letectví. V říjnu 1959 byl 
do Mošnova přenesen veškerý pro-
voz z již nevyhovujícího letiště Ost-
rava-Hrabůvka, které se nacházelo 
přímo v městské aglomeraci. Letový 

provoz, který tehdy zajišťovala spo-
lečnost ČSA, zahrnoval vnitrostátní 
i nepravidelné zahraniční lety. 

V roce 2004 bylo letiště Ostrava 
převedeno do vlastnictví Moravsko-
slezského kraje. Dostalo nové jmé-
no – Leoš Janáček Airport Ostrava 
– a jeho provozovatelem se stala 
firma Letiště Ostrava, a. s. V součas-
nosti jde o dynamický organismus 
velmi důležitý pro rozvoj celého 
Moravskoslezského regionu. 

Počátkem roku 2006 rozhodla 
správa letiště o provedení komplexní-
ho diagnostického průzkumu všech 
pohybových ploch. Průzkum zahr-
noval shromáždění a prostudování 
historických dokumentů, aktuálních 
i výhledových provozních parametrů 
letiště, inventarizaci poruch, realizaci 
jádrových vývrtů, návazná stanovení 

objemových hmotností a pevnos-
tí betonů v příčném tahu, měření 
únosnosti, provedení rázových za-
těžovacích zkoušek a následné vy-
hodnocení zjištěných veličin. Cílem 
průzkumu bylo stanovení parametrů 
provozní způsobilosti letiště určené 
hodnotami ISP (Index stavu ploch) 
a provozní výkonnosti (PCN – Pave-
ment Classification Number) a návrh 
údržby a oprav pohybových ploch. 
Vyhodnocení poruch pohybových 
ploch přineslo mnoho cenných infor-
mací zejména s ohledem na prognó-
zu letového provozu do roku 2016. 

Jedna z neplánovaných oprav se 
odehrála v červnu 2013, kdy byl 
zdokumentován dosud největší ne-
žádoucí mechanicko-fyzikální projev: 
v období s vysokým letovým provo-
zem došlo k extrémnímu vyzdvižení 
horních vrstev vrchního betonového 
krytu ranveje nad beton staršího pů-
vodu, a to vlivem výrazných teplot-
ních rozdílů a vlhkosti. Havarijní stav 
byl zjištěn 18. 6. 2013 a letový pro-
voz byl obnoven již po dvou dnech. 

Receptura „rychlého“ 
betonu
Své služby při realizaci plánovaných 
i neplánovaných oprav poskytovala 
zkušební laboratoř Ostrava firmy 
BETOTECH, s. r. o. Laboratoř vy-
vinula v minulosti recepturu pro 
tzv. rychlý beton C 35/45-XF4(CZ.
F1)-Cl 0,2-Dmax22-S3, která byla po 
řadě modernizačních technologic-
kých úprav využita i letos v dubnu 
a v červenci pro plánované i neplá-
nované opravy v Mošnově. Složení 
receptury je navrženo tak, aby vy-
hovělo nárokům správy letiště, a to 
nejen na co možná nejrychlejší ob-
novení letového provozu po ukon-
čení opravné betonáže, ale i na 
trvanlivost této opravené plochy. 
Požadovaných parametrů výrobku 
se dosahuje spolupůsobením od-
zkoušených dávek portlandského 
pojiva, drobného těženého a hru-
bého drceného plniva s provzduš-
ňujícími přísadami, přísadami pro 
urychlení tuhnutí a přísadami na 
bázi polykarboxylátů. 
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Obr. 1: Vyzdvižení horních vrstev vrchního betonového krytu ranveje nad 

beton staršího původu vlivem výrazných teplotních rozdílů a vlhkosti

Obr. 2-4: Průběh opravy vzletové a přistávací dráhy 
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Výroba a zkoušení 
betonu
Beton na opravy pohybových ploch 
letiště vyrábí betonárna Studénka. 
Mísicí proces na betonárně probí-
há v těsné spolupráci s zástupcem 
zkušební laboratoře, který sleduje 
parametry čerstvého betonu. Po 
vypuštění prvního obsahu míchačky 
do autodomíchávače jsou provede-
ny zkoušky skutečných parametrů 
čerstvého výrobku a na jejich zá-
kladě je rozhodnuto o případných 
úpravách pro další míchání směsi. 
Zkoušky čerstvého betonu se pro-
vádějí i po naplnění autodomíchá-
vače; v místě přejímky pak navazují 
zkoušky čerstvého betonu (stanove-
ní konzistence sednutím kužele, sta-
novení obsahu vzduchu v čerstvém 
betonu apod.). Následuje zhotovení 
zkušebních těles, která jsou ucho-
vávána v podmínkách opravované 
konstrukce. Po dokončení opravy 
následuje předem dohodnutý zku-
šební proces, při němž jsou sledo-
vány parametry opravného betonu. 
Na základě těchto informací rozho-
duje správa letiště o zprovoznění 
opravené pohybové plochy.  

Stavební činnosti 
probíhající na letišti
Na počátku roku 2015 byla na letišti 
Mošnov zahájena výstavba první věže 
k řízení letového provozu. Současně 
byla na všech pohybových plochách 
zahájena druhá etapa stavby osové-
ho vedení návěstidel zapuštěných do 
betonu; první etapa, která proběhla 
v roce 2008, přinesla letišti postup do 
kategorie II A, což znamená, že letiště 
může přijímat letadla i při dohlednos-
ti 300 m a výšce mraků 30 m. Kromě 
výše uvedených činností bylo v dubnu 
2015 nutno provést během jednoho 
týdne na ranveji dvě opravy „rych-
lým“ betonem. Opravy provádí firma 
Ostravské komunikace. Po opravě ze 
dne 15. 4. 2015 bylo možné využít 
vzletovou i přistávací dráhu již 17. 4. 
2015. K opravám pohybových ploch 
letiště dochází podle potřeby průběž-
ně, naposledy v červenci 2015.

Cílem probíhajících oprav je zlep-
šení kategorie letiště na III A, pro 
niž je pro přistávání strojů stanoven 
limit dohlednosti 150 m při výšce 
mraků 15 m.

podle podkladů skupiny 
Českomoravský beton

Obr. 5: Finální úprava povrchu betonu

Obr. 6: Dodávky betonu na opravy ranveje zajiťuje betonárna Studénka ze 

skupiny Českomoravský beton
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Bytový dům Bělčická 2829
„Blesková“, a přece kvalitní revitalizace

Práce při zateplování bytového 
domu Bělčická 2829 v praž-

ských Záběhlicích probíhaly ve vy-
sokém tempu. Důvodem byl termín 
ukončení poskytování dotací z pro-
gramu Zelená úsporám k 30. 6. 
2012 a „pozdní“ rozhodnutí inves-
tora, Společenství pro dům Bělčic-
ká 2829. Podobnou akci prováděl 
investor poprvé a neměl zkuše-
nosti. Ale vybral si jako dodavatele 
neratovickou firmu KASTEN, která 
téměř nemožné dokázala. I přes ši-
beniční termín – květen až červen 

2012 – se jí podařilo odvést vysoce 
kvalitní práci a stavba byla předána 
dokonce s pětidenním předstihem.

Když je málo času, musí ten chy-
bějící nahradit perfektní organizace. 
Proto KASTEN před tím, než sta-
vební povolení nabylo právní moci, 
provedl všechny přípravné práce, 
připravil harmonogram a koordi-
naci průběhu prací, vybral materiál. 
Protože všechno bylo předem pro-
jednáno s investorem, mohlo se den 
po nabytí právní moci stavebního 
povolení začít s prací.

Před zahájením montáže zatep-
lovacího systému byl mj. proveden 
průzkum a statické posouzení sta-
vebních konstrukcí. Protože statik 
nezjistil narušení konstrukcí, které by 
vyžadovalo jejich statické zajištění, 
mohl být zateplovací systém apliko-
ván bez odkladu. Protipožární řešení 
určilo instalaci protipožárních pásů 
z minerální vaty od 1. NP, poslední 
dvě podlaží byla provedena izolan-
tem z minerální vaty v celé ploše.

S ohledem na původní skladbu 
podlahového souvrství lodžií by-

lo nutné dodržet malou tloušťku 
nového souvrství. Proto byl po-
užit speciální balkónový potěr, 
aplikovaný v tloušťkách od 30 do 
50 mm.

Zámečnické konstrukce mají po-
vrchovou úpravu pozinkováním, 
výplně zábradlí lodžií jsou z conne-
xu s „mléčnou“ fólií. Na okna a zá-
bradlí garsoniér byly nainstalovány 
předokenní sušáky BAGIO. Okolo 
celého domu byl proveden nový 
okapový chodník včetně hydroizo-
lace a zapuštění zateplovacího sys-
tému 40 cm pod terén.

Významný podíl na dodržení 
termínu měl i přístup technického 
dozoru investora, pana Rudolfa 
Jantschkeho. Jeho náročnost na 
dodržení vysoké kvality, předepsa-
ných technologických postupů na 
jedné straně a vstřícnost, se kterou 
reagoval na požadavky pracovníků 
KASTEN při odevzdávání jednotli-
vých technologických etap, se na 
zdárném dokončení díla význam-
ně podílely. Děkovný dopis, který 
tehdejší místopředsedkyně spole-
čenství, Ing. Olga Holubová, pra-
covníkům KASTEN poslala (k pře-
čtení je na www.kasten.cz) vše jen 
potvrzuje.

 ● Lokalita: Bělčická 2829, 
 Praha 4-Záběhlice

 ● Investor: Společenství pro dům 
Bělčická 2829

 ● Termín: 5/2012–6/2012
 ● Vedoucí projektu: Antonín Šimek
 ● Investiční náklady: 2,5 mil. Kč

podle podkladů  
firmy KASTEN, spol. s r. o.

V ý R O B c I  I N f O R m u J í  |  zkušenost i  z  praxe
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BONUS PRO PŘEDPLATITELE – 
PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉ VERZI 
ČASOPISU VČETNĚ ARCHIVNÍCH 
ČÍSEL

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

MATERIÁLY PRO STAVBU
Odborný časopis určený projektantům, technikům stavebních firem, architektům, stavebním inženýrům, 
studentům a všem zájemcům o novinky v oblasti stavebnictví. Přináší informace především o stavebních 
materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití. Upozorňuje na poruchy vzniklé chybnou volbou 
technologie či nesprávným postupem a navrhuje možnosti jejich nápravy.
Internetovou prezentaci časopisu najdete na www.iMaterialy.cz.

Nejsnazší cesta k časopisu 
MATERIÁLY PRO STAVBU je předplatné, tedy o 20 % méně. Studenti, po 
předložení potvrzení o studiu, získávají 40% slevu na roční předplatné časopisu MATERIÁLY PRO STAVBU.

STAVBA
Čtyřikrát ročně přináší aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Je určena nejen architektům 
a studentům architektury, ale i projektantům, stavebním technikům, stavebním a památkovým úřadům 
a developerům. Každé číslo je tematicky uspořádáno, stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována 
otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím.

Nejsnazší cesta k časopisu STAVBA je předplatné, tedy o 20  % 
méně. Studenti, po předložení potvrzení o studiu, získávají 40% slevu na roční předplatné časopisu STAVBA.

Více informací o časopisu STAVBA je k dispozici na
www.stavbaweb.cz.

Předplacením časopisu Materiály pro stavbu nebo STAVBA získáte pravidelný zdroj informací pro svoji práci. 
STAVBA vychází čtyřikrát a Materiály devětkrát ročně.

KÓD TYP PŘEDPLATNÉHO  CENA

ST STAVBA 695 Kč 556 Kč (sleva 20 %)

MT Materiály pro stavbu 864 Kč 691 Kč (sleva 20 %)

MAS STAVBA a Materiály pro stavbu 1 559 Kč 1 091 Kč (sleva 30 %)

STS STAVBA (studentská cena) 695 Kč 416 Kč (sleva 40 %)

MTS Materiály pro stavbu (studentská cena) 864 Kč 518 Kč (sleva 40 %)

MASS Materiály pro stavbu a STAVBA (studentská cena) 1 559 Kč 780 Kč (sleva 50 %)

Předplatné si můžete objednat na telefonu 840 306 090 nebo e-mailem na adresu predplatne@predplatne.cz. Předplatné je vybíráno prostřednictvím 
obchodní společnosti A. L. L. production, s.  r.  o., ve prospěch vydavatele.

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA POMOCÍ SMS

Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, za zprávu v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH). Technicky zajišťuje 
ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku 776 999 199 – pondělí až pátek od 9 do 16 hodin. SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 
(platí pro všechny operátory). Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky. SMS zprávu posílejte ve formátu:

STAVBA: 
OBJ mezera STAVBA_ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

Materiály pro stavbu:
OBJ mezera MATPRS mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

Materiály pro stavbu a STAVBA:
OBJ mezera MA_STPR mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

STAVBA (studentská cena):
OBJ mezera STASTU mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

Materiály pro stavbu (studentská cena):
OBJ mezera MPSSTU mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

Materiály pro stavbu a STAVBA (studentská cena):
OBJ mezera STUMPSS mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera C.DOMU mezera MESTO mezera PSC

Příklad: OBJ  STAVBA_  JAN NOVAK HLAVNI 23 PRAHA5 15000
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TBG METROSTAV s. r. o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00  Praha 8 - Karlín

www.tbgmetrostav.cz

Pro více informací kontaktujte:

Jakub Šimáček
tel.: 222 325 815, mob.: 728 173 893
e-mail: jakub.simacek@tbg-beton.cz

Pro lepší stavění.

PERMACRETE je moderní beton navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem 
„bílá vana“. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením také výrazně omezuje množství 
a šířku trhlin v konstrukci. Podle rakouské normy ÖNORM B 4710-1:2007 se tento beton řadí do skupiny RRS – 
beton se silně redukovaným smrštěním a splňuje nejpřísnější třídu vývoje hydratačního tepla W40. Díky své velmi 
dobré zpracovatelnosti zároveň usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnicími proly. 
To vše je základním předpokladem vodonepropustnosti konstrukce. Použití je možné i v chemicky agresivním prostředí 
XA1, XA2 a XA3, včetně často používané kombinace XA2 a XF2. To vše bez použití krystalizačních přísad a vláken.

OMEZENÍ 
TVORBY TRHLIN

NÍZKÝ VÝVOJ 
HYDRATAČNÍHO 
TEPLA

SNÍŽENÁ 
HLOUBKA PRŮSAKU 
TLAKOVOU VODOU

SNADNO 
ZPRACOVATELNÉ 
KONZISTENCE

BEZ POUŽITÍ 
KRYSTALIZAČNÍCH 
PŘÍSAD


