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Překlady:
Milena Sršňová
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Letošní ročník konference reSITE nabídl 
hvězdy světové architektury i horká témata

Až do pátku 19. června probíhal v prostorách 
Forum Karlín již 4. ročník mezinárodní urbanis-
tické konference reSITE. Prestižní mezinárodní 
akce, která včetně svého doprovodného pro-
gramu, nabídla šest dní zajímavých worksho-
pů, přednášek i filmových projekcí, přilákala na 
svůj hlavní program  více než 800 účastníků 
a řečníků z 89 měst a 17 zemí. Kromě archi-
tektů světových jmen, mezi které letos patřili 
například James Corner nebo Michael Sorkin, 
nabídla akce take možnost diskuse odborné 
veřejnosti nad aktuálními tématy, se kterými 
se nejenom Praha dlouhodobě potýká. 

„Že Praha již patří mezi města, kde se setká-
vají špičkový odborníci z oblasti mětského 
plánování I architektury, potvrdil opakovaně 
také letošní ročník, na který si našlo cestu 
téměř stopadesát zástupců vládních institucí 
a samosprávy, dále přes sedmdesát architektů 
a více než sto zástupců neziskových organi-
zací a kulturních institucí. Navíc, podobně jako 
v minulých ročnících, se projevil velký zájem 
o městskou architekturu a letos také o téma 
otevřených dat, především mezi mladými 
studenty. Stabilní zastoupení měli i akademici 
nebo profesionálové a zástupci develope-
rů a finančního sektoru,“ komentuje zájem 
o letošní 4. ročník conference její programový 
ředitel Osamu Okamura.

„Městské samosprávy by měly flexibilněji rea-
govat na nové technologie a vývoj trhu. Praha 
by se měla zaměřit více na inovace ve správě 
a stavbě města a podpořit vznik nových čtvrtí 

jako rozvojových, společenských a kulturních 
inkubátorů. Proto aby mohlo být realizováno 
udržitelnější a spravedlivější město, potře-
bují developeři transparentní regulaci, aby 
dokázali pozitvně přispět ke zvyšování kvality 
života ve městě. Ve 21. století je nutné zajistit 
profesionální kontinuitu ve správě města přes 
jednotlivá politická volební období,“ shrnuje zá-
kladní podněty konference pro plánování měst 
ve střední Evropě ředitel a zakladatel reSITE 
Martin Barry.
Správným rozhodnutím se ukázalo pozvat do 
Prahy odborníky na otevírání a zpřístupňování 
veřejných dat jako nejnovějšího zdroje nové 
efektivity správy a ekonomických příležitostí. 
Velkým přínosem bylo také aktivní vystoupení 
Michaela Sorkina a dalších zahraničních hostů 
na odborném workshopu věnovaném rekon-
strukci pražského nádraží Bubny. Právě pro-
měna této části Prahy 7 se ukázala jako jedno 
ze silných témat doprovodného programu, 
u kterého nechyběli ani zástupci samosprávy 
jako Lenka Burgerová, radní pro Prahu 7 a klí-
čoví partneři za hlavní město Praha, včetně 
náměstka primátorky Matěje Stropnického 
nebo ředitele Institutu pro plánování a rozvoj 
hlavního města Prahy Petra Hlaváčka.
Značný zájem sklidila návštěva Jóna Gnarra, 
který během svého krátkého pobytu v Praze 
stačil představit českému publiku svoji novou 
knihu, vystoupit se svým příspěvkem v hlavním 
programu konference a stejně tak i poskytnout 
řadu rozhovorů českým médiím a vystoupit 
na panelové diskusi Aspen Institute s názvem 
„Aktivisté na radnicích”. Očekávaný zájem vy-
volala také česká premiéra filmu „Torre David”, 
který byl v kině Světozor představen společně 
s dvěma krátkými filmy „Mumbai: Maximum 

City Under Pressure” a „MK’s Upstairs Shack”, 
které vnikly v oceňovaném studiu Alfreda 
Brillembourga a Huberta Klumpnera z Urban-
Think Tank (U-TT)

PODPORUJÍ reSITE
reSITE 2015 se uskutečnil za podpory Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Nadace 
Vodafone a Penta Investments. reSITE je 
neziskovou organizací, která se zaměřuje na 
zkoumání a navrhování spolupráce, která 
přinese město, které je vhodnější k životu, kon-
kurenceschopné, odolné a nabízející spravedli-
vé podmínky. Registrace na reSITE je skvělým 
způsobem, jak podpořit mladou organizaci 
a dozvědět se, jak vzájemná výměna dobrých 
zkušeností z městského plánováni a správy 
a zpřístupňování dat mění naše životy i podo-
bu měst, v nichž žijeme.

Martin Barry

Washington Grasslands
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Pozvánka na konferenci Ytong Dialog

Společnost Xella CZ srdečně zve na odbornou 
konferenci Ytong Dialog – Inovace pro 
chytrá řešení určenou výhradně architek-
tům a projektantům. Konference je zaměřena 
na statiku budov a střešní konstrukce z Ytongu. 
Cílem je seznámení odborné veřejnosti s nový-
mi poznatky společnosti Xella CZ a navázání 
dialogu o zkušenostech a potřebách odborníků, 
kteří s materiálem Ytong pracují.
Program obsahuje bloky „Statika“ a „Střešní 
konstrukce Ytong“. V bloku věnovaném statice 
se seznámíte s aktualizovanou publikací 
Statika III, jejíž nejnovější vydání vám bude 
představeno s odborným komentářem a každý 
účastník získá svůj výtisk. Významnou novinkou 
je software pro výpočet statiky stěn z Ytongu, 
jehož fungováním vás provedeme. Blok vě-
novaný střešním konstrukcím představí nové 

konstrukční řešení střech Ytong, společně 
s praktickou ukázkou stavby fragmentu stře-
chy. V závěrečném bloku partneři konference 
představí inovace ve svém sortimentu.
Konference trvá od 9 do 14 h, účast je zdar-
ma. Akce se koná v šesti termínech na šesti 
různých místech. Vyberte si termín a regis-
trujte se na http://www.www.ytong.cz/
ytongdialog.

22. 9 2015 Plzeň, hotel Primavera
23. 9. Hradec Králové, Studijní a vědecká 
knihovna
24. 9. Praha, centrála společnosti Metrostav
6. 10. Brno, Kongresové centrum BVV
7. 10. Ostrava, Dolní oblast Vítkovice
8. 10. Staré Město, Kongresové centrum, 
areál REC Group

wd podle podkladů společnosti Xella CZ

Výročí 150 let SIA – anketa TOP TEN 
osobností

V letošním roce slaví SIA, „Spolek architektů 
a inženýrů v království Českém“, 150. výročí 
založení. Jednou z řady aktivit připravených 
k připomenutí tohoto významného jubilea 
spolkového života v českých zemích je uspo-
řádání internetové ankety TOP TEN osobností 
stavitelství a architektury 1865 – 2015.
V anketě, která bude 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 změnily města, obce i krajinu v uply-
nulých 150 letech. Vyberte si na webu ty, 
kteří jsou vám nejbližší, a dejte jim svůj hlas. 
Namátkou a nenávodně uvádíme jen někte-
ré z nich - Stanislava Bechyně a Bohumíra 
Kozáka, Jaroslava Frágnera, Josefa Hlávku, 
Karla Hubáčka, Bohumila Hypšmana, Pavla 
Janáka, Štěpána Ješe, Theodora Ježdíka, 
Samo Jurkoviče, Václava Karfíka, Adolfa Loose, 
Vojtěcha rytíře Lannu, Jana Kotěru, Václava 
a Otakara Nekvasila, Elli Oehlerovou, Kristiána 
Petrlíka, Josefa Schulze anebo Josefa Zítka. 
Přečtěte si na stránkách www.150letSIA.cz 
o jejich dílech i osudech. 
Abychom se nepoprali, kdo je z nás nejlepší, 
netýká se hlasování žijících autorů. Chceme 
připomenout díla našich otců a dědů, která 
stále vídáme a používáme a nemělo by se 
zapomenout, kdo je jejich architektem a sta-
vitelem. Do 30. 10. 2015 máte šanci hlasovat 
až pro 10 z více než 150 osobností nebo třeba 
dát jedné osobnosti dát všech vašich 10 hlasů. 
Neváhejte, zahrajte si s námi hru a hlasujte 
v anketě o TOP TEN osobností, i když Járu 
Cimrmana v ní nenajdete. Podívejte se a hla-
sujte na webu pro své dědečky (a babičky). 

Věřte, že skoro každý najdete mezi svými 
předky někoho, kdo se podílel na stavbách, 
okolo kterých chodíte. Výsledky budou poprvé 
zveřejněny na slavnostním shromáždění 
v Betlémské kapli 31. 10. 2015, přesně v den 
150. výročí založení Spolku.

Součástí připravovaných akcí je i související pu-
tovní výstava s názvem „150 let SIA“ s podti-
tulem „Výstava k 150. výročí založení Spolku 
architektů a inženýrů v království Českém 
o významných osobnostech a jejich stavbách, 
které představují špičku v českém stavitel-
ství“. Výstava bude mít vernisáž 31. 10. 2015 
v Betlémské kapli a během následujícího obdo-
bí by měla putovat z Prahy do Ostravy, Brna 
a dalších míst ČR. Vyhledejte ji, bude ukazovat 
to nejlepší o českém stavitelství a architektuře 
včetně současných staveb, které nejsou k vel-
ké škodě vždy mediálně známé.

Český svaz stavebních inženýrů se už ve svých 
prvních moderních stanovách z doby obnovení 
činnosti spolku v roce 1990 považuje za pokra-
čovatele odkazu SIA. Ve spolupráci s dalšími 
spolky a komorami, školami a stavebními fir-
mami chceme během letošního podzimu před-
vést zejména laické veřejnosti a našim dětem, 
že architektura a stavebnictví jsou náročné, 
ale krásné profese, které myšlenkami a činy 
našich předků zásadně pozitivně pozměnily 
tuto zemi. A současně chceme společně sdělit 
všem mladým, kteří přemýšlejí, jaký obor si pro 
sebe vybrat, že v profesi architekta a inženýra 
budou mít jedinečnou šanci ovlivnit, jak bude 
vypadat naše země. 
Abychom i nejmladším ukázali, že stavební 
stroje, ke kterým se obvykle nedá přiblížit, 
mohou být i vzrušující a zajímavé, chystáme 
s Národním technickým muzeem krátkodobou 

výstavu současných stavebních strojů, které 
vystaví nejvýznamnější stavební firmy. Výstava 
bude k vidění na přelomu října a listopadu 
na ploše u Národního technického muzea 
v Praze a soupis vystavovatelů se rychle plní.  
Pro sběratele bude k výročí vydán pamětní list 
a ti nejpilnější by měli mít šanci si udělat pěti-
barevnou kolekci „placek“ s logem 150 let SIA, 
které budou k dispozici na jednotlivých akcích.

Pavel Štěpán, Český svaz stavebních inženýrů
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Stavba roku 2015 oznámila výsledky prvního kola 
Z rekordního počtu 72 projektů přihlášených do letošní soutěže Stavba roku odborná porota vybrala 30 staveb, které 
postupujído 2. kola a budou bojovat o nominace. Jména projektů byla vyhlášena na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. 8. 2015 
v Maiselově synagoze v Praze, která byla jednou z přihlášených staveb do soutěže, do užší třicítky se ale neprobojovala. 

STAVBY VE 2. KOLE SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2015

Partneři

Mediální partneřiHlavní mediální partner

www.stavbaroku2015.cz www.stavbaroku.cz

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové
Lávka přes Berounku v Hýskově
EcoCity v Malešicích v Praze
Vysoká pec č. 1 – nástavba – Bolt Tower 
v Ostravě
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina 
v Ostravě
Prodloužení trasy A metra v Praze
Trojský most v Praze
Polyfunkční objekt Quadrio v Praze
Obytný soubor Kajetánka v Praze
Rekonstrukce objektu Kotelna v Železném
Brodě
Nové divadlo v Plzni
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov  
– revitalizace kláštera
Národní centrum zahradní kultury  
– Květná zahrada v Kroměříži
Dostavba základní školy v Roztokách 
u Prahy
Dostavba základní školy v Dobřichovicích

Nová Karolina – Trojhalí v Ostravě
Rozhledna  Tachov – Vysoká
Základní umělecká škola Karla Malicha 
v Holicích
Výstavba technologické části metra stanice  
Dejvická – Motol
Komenského most v Jaroměři
Krajská nemocnice Liberec – HELIPORT
Podzemní komplex v severní části 
Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
Rodinná vila v Kolejní ulici v Brně
Rekonstrukce třídy Edvarda Beneše v Hradci 
Králové
Air House – informační středisko ČVUT 
v Praze
HiLASE – laserové centrum v Dolních 
Břežanech
FORUM Karlín v Praze
Aviatica v Praze
Centrum strategických služeb NWT ve Zlíně
Vila domy Yard Resort v Předboji
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Stavba roku 2015 oznámila výsledky prvního kola 
Z rekordního počtu 72 projektů přihlášených do letošní soutěže Stavba roku odborná porota vybrala 30 staveb, které 
postupujído 2. kola a budou bojovat o nominace. Jména projektů byla vyhlášena na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. 8. 2015 
v Maiselově synagoze v Praze, která byla jednou z přihlášených staveb do soutěže, do užší třicítky se ale neprobojovala. 

STAVBY VE 2. KOLE SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2015

Partneři

Mediální partneřiHlavní mediální partner

www.stavbaroku2015.cz www.stavbaroku.cz

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové
Lávka přes Berounku v Hýskově
EcoCity v Malešicích v Praze
Vysoká pec č. 1 – nástavba – Bolt Tower 
v Ostravě
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina 
v Ostravě
Prodloužení trasy A metra v Praze
Trojský most v Praze
Polyfunkční objekt Quadrio v Praze
Obytný soubor Kajetánka v Praze
Rekonstrukce objektu Kotelna v Železném
Brodě
Nové divadlo v Plzni
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov  
– revitalizace kláštera
Národní centrum zahradní kultury  
– Květná zahrada v Kroměříži
Dostavba základní školy v Roztokách 
u Prahy
Dostavba základní školy v Dobřichovicích

Nová Karolina – Trojhalí v Ostravě
Rozhledna  Tachov – Vysoká
Základní umělecká škola Karla Malicha 
v Holicích
Výstavba technologické části metra stanice  
Dejvická – Motol
Komenského most v Jaroměři
Krajská nemocnice Liberec – HELIPORT
Podzemní komplex v severní části 
Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi
Rodinná vila v Kolejní ulici v Brně
Rekonstrukce třídy Edvarda Beneše v Hradci 
Králové
Air House – informační středisko ČVUT 
v Praze
HiLASE – laserové centrum v Dolních 
Břežanech
FORUM Karlín v Praze
Aviatica v Praze
Centrum strategických služeb NWT ve Zlíně
Vila domy Yard Resort v Předboji
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Čtvrtý
rozměr prostoru
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Vše, co potřebujete vědět,  
když chcete stavět.

www.stavbaweb.cz
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Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

www.forarch.cz

15. – 19. 9. 2015
ZÁŠTITA OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 

PARTNER
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aktuality |  B E T O N  U N I V E R S I T Y

Probíhá přihlašování na listopadové 
semináře Beton University

Zajímáte se o beton? Chcete se dozvědět, 
jak beton ošetřovat a zkoušet? Sháníte 
nové informace o materiálech používaných 
pro bytovou a občanskou výstavbu? 
Právě pro Vás jsou připraveny semináře 
v 6. ročníku vzdělávacího projektu 
Beton University, které pořádá skupina 
Českomoravský beton.

Beton a produkty pro bytovou 
a občanskou výstavbu
26. 11. 2015 – PRAHA 
Seminář zahrnuje přehled a specifikaci 
betonů a dalších produktů pro bytovou 
a občanskou výstavbu. Součástí je 
technologie betonů pro architektonické 
účely – barevné a tvarované betony. 
Zaměřuje se na využití litých potěrů 
pro provádění podlahových konstrukcí. 
Podrobněji seznamuje účastníky 
s technologií výstavby ztraceného bednění 
včetně betonů pro tyto systémy. Dále 
se zabývá problematikou konstrukcí 
z vápenopískových cihel. 

ČSN EN 206 a další nové standardy pro 
výrobu a zkoušení betonu 
5. 11. 2015 – BRNO  
19. 11. 2015 – PLZEŇ
Seminář zahrnuje přehled nových 
výrobkových standardů a zkušebních 
postupů pro beton a další produkty, 
vyráběné v centrálních výrobnách, včetně 
nové normy ČSN EN 206. Zároveň poskytuje 
informace o změnách oproti dosavadním 
platným standardům a předpisům. 
Součástí je rovněž přehled postupů pro 
prokazování shody výrobků dle zákona 
22/1997 Sb. a platných nařízení vlády. 
Seminář pořádá společnost Českomoravský 
beton ve spolupráci s Českou Betonářskou 
společností ČSSI (ČBS) a Svazem výrobců 
betonu (SVB). 

Moderní trendy v betonu III. – 
Provádění betonových konstrukcí 
12. 11. 2015 HUMPOLEC
Třetí tematický seminář z cyklu Moderní 
trendy v betonu zahrnuje všechny fáze 
procesu provádění betonových konstrukcí, 
které mají vliv na výslednou kvalitu díla. 
Od správné volby betonu ve fázi projektu 

přes jeho specifikaci v dodavatelské 
smlouvě, výrobu, dopravu, uložení 
a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá 
problematikou zjišťování kvality betonu 
v konstrukci nedestruktivními metodami 
a alternativami následných oprav.

Přihlášení na semináře probíhá online 
na stránkách www.betonuniversity.cz

Beton_University_ST03.indd   8 02.09.15   13:41



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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recenze
Patnáctá
PETR VOLF

Ročenka Česká architektura je vydávaná od roku 
2001 v nakladatelství Prostor – architektura, 
interiér, design a během své existence se stala zá-
kladní příručkou pro orientaci na zdejší architekto-
nické scéně. Od počátku mají její skladbu a výběr 
v péči samotní architekti a nikoliv teoretici. Je to 
tak zavedené a osvědčilo se to, prvotní koncept 
Dagmar Vernerové nebylo třeba měnit. Pro autora 
každého přehledu to představuje náročný úkol, 
pracovní nasazení na jeden rok, během něhož 
musí sledovat vše zásadní, co bylo postaveno, 
a ještě se nad tím, co vybral, také zamyslet – 
a umět to zdůvodnit. Od roku 2011 je role editora 
zvýrazněna uvedením na obálce. Být přítomen 
v ročence pak znamená pro každého architekta 
svého druhu potvrzením kvality tvorby srovna-
telné s oceněním na Grand Prix Obce architektů 
nebo být nominován na Mies van der Rohe Award 
za Českou republiku. 
Dalším z architektů, který dostal příležitost sesta-
vit architektonickou ročenku, je Zdeněk Fránek. 
Uznávaný architekt se narodil v roce 1961, ateliér 
má v Brně, od roku 2012 je děkanem Fakulty 
umění a architektury Technické univerzity Liberec. 
Patří k autorům, kteří na architektonickou scénu 
vstoupili na přelomu osmdesátých a devadesá-
tých let dvacátého století. Jeho projev je založen 
na expresivním přístupu, najdeme v něm minimali-
stické i organické formy, strohost i tvarovou opu-
lentnost. Architekt a publicista Jaroslav Wertig 
nazval Zdeňka Fránka „kyber-barokním architek-
tem“. Teoretik Rostislav Koryčánek v souvislosti 
s jeho architektonickou tvorbou a jejími základními 
principy použil (text k výstavě Útroby architektury, 
Dům umění města Brna, 2011–2012) termín „pro-
storový vír“: „Toto označení postihuje důraz, který 
Fránek ve svém rozvrhu stavby klade na dynamiku 
prostoru, na jeho rozpohybování a jeho mísení.“ 
Právě díky tomuto „víření“, které také přiléhavě 
vystihuje jeho osobnost, získal architekt Zdeněk 
Fránek značnou popularitu zejména mezi mladšími 
souputníky.
Jeho výběr je velmi subjektivní a vyhraněný, 
ostatně stejně jako jeho výrazné dílo. Nicméně, 
s odstupem patnácti ročníků lze říci, že čím 
subjektivnější ročenka je, tím větší šanci má 
přinést něco podstatného, protože objektivující 
pohled, který chce postihnout vše kvalitní, 
prakticky možný není. Na to by publikace musela 
mít mnohonásobný – alespoň třikrát tak velký – 
rozsah. A stejně by to nemuselo stačit, objektivita 
je cosi ideálního, těžce dosažitelného. Proto je 
nutné zvolit vyostřený úhel pohledu, který může 
případnou diskusi někam posunout. Zdeněk 
Fránek jej nevysvětlil v úvodní eseji, jak bývá 
zvykem, ale v rozhovoru s Adamem Gebrianem 
pojmenovaném „Není tu chuť dělat nové věci“ 
(stejný přístup zvolil Jan Stempel v roce 2006). 
„Prvořadým kritériem výběru pro mne byla i jen 
třeba intuitivně tušená neobyčejná kvalita,“ 
odpovídá Fránek tazateli na otázku, jak k výběru 
přistupoval. Dále v této souvislosti uvádí, že pro 

něj bylo také důležité hledisko „tušené odezvy ve 
světě“, které je podle něj podmíněno ojedinělostí 
konceptu, kdy se jedná o fenomén svého druhu 
nemající obdoby. Úspěch české architektury 
v zahraničí je pro Zdeňka Fránka něco, co by si 
zasloužila, ale je přesto přehlížena. Jako příklad 
uvádí přestavbu továrny v Brně od Jiřího Zhoře 
– Fránek je přesvědčen o její výjimečnosti jak 
v českém, tak ve světovém kontextu.
Zhořova realizace je pro ročenku příznačná a jaksi 
završující, proto je zařazena na konec přehledu 
a dostala největší prostor, celkem devět stran. 
Zabývá se totiž konverzí a oživením zanikající 
architektury: takovýchto staveb najdeme na 
dvě desítky z celkového počtu třiceti tří předsta-
vovaných, a je jedno, jestli se oficiálně nazývají 
konverzemi, rekonstrukcemi, obnovami nebo 

revitalizacemi, pokaždé se jedná o tvorbu založe-
nou na práci s pamětí původního objektu. Škála 
těchto staveb je široká a pestrá, od ostravského 
Trojhalí Josefa Pleskota přes dostavbu domu dětí 
v Broumově od Petra Všetečky až po přestavbu 
chalupy od Lenky Křemenové a Davida Maštálky. 
Nejedná se o náhodu. Pakliže má česká architek-
tura nějaký výjimečný potenciál, tak je to způsob, 
kterým přistupuje k historii nejrůznějších domů: 
zde se zrcadlí její identita. Ke skepsi, jak ji projevu-
je v rozhovoru Zdeněk Fránek, podle mého mínění 
není důvod. Příklady, jež v ročence uvádí, jeho 
vlastní slova – paradoxně – vyvracejí.
Bezprecedentním krokem v celé patnáctileté 
éře je zařazení rekonstrukce rodinného domu 
ve Slavonicích, který patří filozofu Petr Rezkovi. 
O samotnou architekturu v něm totiž příliš nejde, 

Vždyť my jsme to tu taky vždycky měli. Nádherná historická 
města. Města, za kterými jezdí lidé z celého světa. A pak se 
to přetnulo a my teď budeme dělat, že světu nemáme co 
nabídnout? Že nás to nezajímá? Že to stačilo? Že budeme 
dál všechny lákat jen na to staré? Ale to nové, to nové může 
být přece ještě mnohem krásnější. 

After all, we’ve always had that here as well. Gorgeous historical 
towns. Towns attracting people from all over the world. And then 
a breaking point came, and we are now going to pretend that we 
have nothing to offer to the world? That we can’t be bothered? 
That that was enough? That we will continue tempting everyone 
with the old architecture? But the new things, the new things can  
be even more beautiful, after all.
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obnova historické budovy se děje už bezmála de-
set let a střídají se na ní různí architekti, přičemž 
zdaleka není ukončena. Je to nekonečný příběh, 
na jehož pointu snad jednou dojde. Rezkův dům 
obsahuje tisíce knih a je odrazem jeho způso-
bu života, v českých poměrech málo vídaným, 
neboť jiný filozof Rezkova formátu a charismatu 
zde nežije. Zdeněk Fránek se v této souvislosti 
zmiňuje o „fenoménu místa čista“ a příbytek 
pokládá za vzácnou památku, pro jejíž uchování 
budoucnosti by se mělo udělat co nejvíce. Něco 
takového se obvyklým ročenkám soustředěným 
na nové stavby vymyká. Jsme svědky jakési 
nové citlivosti pro zachycení zvláštních jevů, 
které nezasvěceným zůstávají skryty. Možná 
se jedná o empatii vlastní více umělcům než 
architektům…

Čisté novostavby jsou v menšině. Mimochodem, 
pouze jednou se objevuje prezentace veřejného 
prostoru (Jitka Ressová, Hana Maršíková a jejich 
Gahurův prospekt ve Zlíně), což je jinak jedno 
z nejvíce rezonujících architektonických témat 
posledních let. Úplně chybí kancelářské budovy 
a developerská výstavba; z bydlení jsou přítomny 
jenom solitérní domy nebo „osídlené půdy“, ale 
v jejich případě jde o kategorii zmíněnou v před-
chozím odstavci. Přednost dostávají spíše menší 
věci. A je to dobře, právě takové může mít archi-
tekt mnohem více pod kontrolou než stamilionové 
či miliardové projekty: jde o přímou úměru, čím 
vyšší náklady, tím se vzdaluje možnost ovlivňovat 
podobu stavby. Do této kategorie nicméně nespa-
dá Krkonošské centrum environmentálního vzdě-
lávání Petra Hájka (přišlo na 88, 7 milionů korun), 

které svou „neviditelnou“ vektorovou formou 
odrážející modulaci Krkonoš patří ke stavbám, 
jaké dělají české architektuře dobré jméno: KCEV 
bylo otištěno v italském časopise Casabella č. 842 
(vedle ukázky práce Herzoga a de Meurona), 
ve španělském magazínu Arquitectura Viva 
č. 166.9/2014 (v sousedství Stevena Holla a Zahy 
Hadid), získalo čestné uznání v rámci Pirenesiho 
ceny a bylo nominováno na Mies van der Rohe 
Award.
Trocha statistky. Dosud ročenky sestavovali až 
na jednu výjimku (Markéta Cajthamlová) muži. Je 
to zarážející nepoměr. Nejde o tlak na gendero-
vou vyváženost, ale nechce se mi věřit, že by se 
mezi praktikujícími architektkami nenašlo dost 
takových, které by se dokázaly úkolu zhostit. Je 
to zvláště pikantní, když si uvědomíme, že hlavním 
hybatelem ročenek je od samého počátku Dagmar 
Vernerová, která si je vymyslela. Mně osobně 
ženský pohled velmi chybí – ostatně psal jsem 
o tom už při příležitosti vydání desáté ročenky 
v její příloze Česká architektura 1999–2009. Fakt, 
že šestnáctou ročenku právě nyní připravuje Jitka 
Ressová, na dané skutečnosti nic nezmění. Klidně 
se vsadím, že napřesrok už to bude zase muž, 
otázkou jen zůstává, jestli se jím stane čtyřicátník 
nebo padesátník. Bude-li to pokračovat v nastole-
ném duchu, další žena by totiž měla přijít na řadu 
kolem roku 2030: jaká se asi bude u nás architek-
tura dělat? Bude se o ní psát ve světě se stejným 
uznáním, jako dnes o chilské nebo portugalské 
nebo švýcarské architektuře? 
Dáme-li si tu práci, tak zjistíme, že průměrné 
stáří editorů bylo okolo čtyřiačtyřiceti v roce, kdy 
ta či ona publikace vyšla. Pro zajímavost: Petru 
Pelčákovi bylo 38 (2001), Markétě Cajthamlové 43 
(2002), Michalu Kohoutovi 39 (2003), Jaroslavu 
Wertigovi 35 (2004), Janu Jehlíkovi 46 (2005), 
Janu Stempelovi 47 (2006), Alexandru Skalickému 
49 (2007), Janu Šépkovi 39 (2008), Svatopluku 
Sládečkovi 40 (2009), Petru Pelčákovi 47 (2010), 
Pavlu Hniličkovi 36 (2011), Petru Všetečkovi 
44 (2012), Michalu Kuzemenskému 46 (2013), 
Zdeňku Jiranovi 55 (2014), Zdeňku Fránkovi 54 
(2015). Jitce Ressové bude příští rok, kdy její ro-
čenka vyjde, šestačtyřicet, což potvrzuje generač-
ně kompaktní trend. Pěti architektům nebylo ještě 
čtyřicet, dva překročili padesátku. Nejmladším edi-
torem se stal Jaroslav Wertig jako pětatřicetiletý 
a nejstarším pětapadesátiletý Zdeněk Jiran. Vůbec 
tedy není zastoupena generace šedesátníků, 
kteří jsou na tvůrčím vrcholu, o sedmdesátnících 
a ještě věkovitějších ani nemluvě. Jejich pohled by 
byl nesmírně zajímavý. Jaký by byl výběr Martina 
Rajniše, s nímž je nyní v ročence rozhovor, nebo 
Miroslava Masáka, bez jehož názoru se neobejde 
žádná ambiciózní architektonická soutěž? Jak by 
si vedl Viktor Rudiš, doyen, který architekturu 
neustále detailně sleduje a prožívá ji? Ročenka by 
pak mohla sloužit jako nositelka manifestu nebo 
učebnice toho, jak analyzovat architekturu. Určitě 
by byl přínosný – bezpochyby osvěžující – pohled 
někoho kolem třicítky, třeba dosud neznámého 
architekta nebo architektky, kteří mají ale jasný 
názor na stavění, nezatížený úskalími praxe. 
Mohla by tak objevit nové jméno. 

Vždyť my jsme to tu taky vždycky měli. Nádherná historická 
města. Města, za kterými jezdí lidé z celého světa. A pak se 
to přetnulo a my teď budeme dělat, že světu nemáme co 
nabídnout? Že nás to nezajímá? Že to stačilo? Že budeme 
dál všechny lákat jen na to staré? Ale to nové, to nové může 
být přece ještě mnohem krásnější. 

After all, we’ve always had that here as well. Gorgeous historical 
towns. Towns attracting people from all over the world. And then 
a breaking point came, and we are now going to pretend that we 
have nothing to offer to the world? That we can’t be bothered? 
That that was enough? That we will continue tempting everyone 
with the old architecture? But the new things, the new things can  
be even more beautiful, after all.
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již slouží mši čelem ke shromáždění v pres-
bytáři, který je v prostoru pouze naznačen 
a sestupuje také z kazatelny. Problematika je 
přirozeně mnohem obsáhlejší a není snadné ji 
vcelku uchopit, neboť církevních dokumentů, 
stejně jako různých architektonických řešení 
již dnes můžeme nalézt mnoho. Na straně 
jedné tedy autorovi hrozí, že se nechá příliš 
unést abstraktními teologickými spekulace-
mi bez praktické aplikace těchto myšlenek 
na práci projektanta. Na straně druhé pak leží 
nebezpečí příliš popisného „manuálu“ k vý-
stavě kostelů, bez hlubší reflexe liturgických 
potřeb. Pavel Kopeček se oběma krajnostem 
elegantně vyhnul tím, že aplikoval rozbor 
nových liturgických požadavků na hodno-
cení vybraných sakrálních staveb v českých 
zemích. Liturgické potřeby autor sleduje, jak 
podle proměny jednotlivých prvků mobiliáře 
a celkového chápání rituálního prostoru, tak 
také nezanedbává rovinu historickou, což je 
prakticky nezbytné, neboť totalitní režimy 20. 
století bránily nejen realizaci novostaveb, ale 
také dusily tolik potřebnou diskusi o charak-
teru římsko-katolické mše.

Podélný kostel nebo centrála? – možnosti 
řešení
Pokud jde o prostorovou skladbu kostela pro 
aktuální liturgii, nabízí se v zásadě tři možná 
pojetí. Jednak je to tradiční longitudinální 
koncepce, kde věřící stojí podél pomyslné 
osy protínající chrám. Toto řešení je dodnes 
nejčastěji používané, ale odpovídá spíše 
starší liturgické koncepci. 
Druhé řešení nabízí využití centrálního 
půdorysu, ale zde je problematické umístění 
presbytáře. 
Někde mezi předchozími stojí využití tvaru 
oválu, který umožňuje zdůraznit dvě 
ohniska bohoslužby. Zajímavé je, že i v pří-
padě kostelů, které mají eliptický půdorys 
(Praha-Nové Butovice, Ostrava-Zábřeh) se 
nevyužilo této liturgické koncepce, která se 
logicky nabízela. Toto eliptické pojetí ovšem 
neumožňuje obrácení společenství stejným 
směrem při společné modlitbě, pročež toto 
řešení kritizuje ve své knize Duch liturgie 
emeritní papež Joseph Ratzinger (2002, 
český překlad 2006). 
Pavel Kopeček ve své fundované studii 
hodnotí všechny typy uspořádání a zřetelně 
straní spíše centrálnímu uspořádání (s. 22), 
stejně jako zdůrazňuje potřebnou větší dy-
namičnost a variabilitu prostoru (s. 40). Zde 
bude čtenář v knize jistě poněkud postrádat 
půdorysy budov, které by mu pomohly lépe 
si představit jednotlivé probírané typy uspo-
řádání liturgického prostoru. 

Kvantita nebo kvalita? – hodnocení současné 
sakrální architektury 
Pokud hodnotí současný stav liturgické 
architektury v českých zemích, hovoří autor 
o „pokleslém vkusu investorů“ (s. 97), kteří 
nejsou schopni hodnotit ani pochopit kvalitní 
architekturu (s. 69). Jde o slova velice ostrá, 
která jsou však bohužel zcela namístě.
Podíváme-li se na jednotlivé příklady kostelů, 
které se rozhodl Pavel Kopeček do své 
studie zařadit, ihned nás zarazí kapito-
la věnovaná modlitebně Církve bratrské 
v Černošicích u Prahy, vybudované podle 
projektu Zdeňka Fránka (s. 105 ad.). Jde bez 
diskuse o jeden z nejpovedenějších příkladů 
současné sakrální architektury v českých 
zemích, problém ovšem je, že tato výjimečná 
stavba spadá do kontextu evangelického 
církevního stavitelství a tak se na ni nevzta-
hují paradigmata římsko-katolické liturgické 
reformy. To, že autor neodolal kvalitě archi-
tektury, stejně jako ekumenickému rozměru 
směřování svých úvah – Pavel Kopeček totiž 
také (s. 103) zmiňuje obtíže, které zabránily 
ekumenickému pojetí Komunitního centra 
Matky Terezy od Vítězslavy Rothbauerové 
na Pražském Chodově – nemůžeme při-
rozeně hodnotit jinak než se sympatiemi, 
stejně jako celou knihu, která důkladně 
mapuje oblast soudobé liturgie a sakrálního 
stavitelství.

Recenze studie o liturgii v novodobé sakrální 
architektuře
JIŘÍ POMETLO

Pavel Kopeček: Liturgie a architektura. 
Moderní sakrální architektura v Čechách 
a na Moravě, Olomouc: Cyrilometodějská teo-
logická fakulta Univerzity Palackého 2013, 218 
ss. (ISBN 978-80-244-3959-4).

Obnova římsko-katolické liturgie -východiska
V mnoha ohledech přelomový II. Vatikánský 
koncil zahájil také reformy římsko-katolic-
ké liturgie, po nichž již dlouho volalo tzv. 
liturgické hnutí, silné obzvláště v němec-
ky hovořících zemích. Po vydání klíčové 
Konstituce o posvátné liturgii (1963) násle-
dovalo mnoho dalších církevních dokumentů 
a zahájilo se hledání nových architektonických 
pojetí sakrálního prostoru, jenž by co nejlépe 
odpovídal hlavním myšlenkám liturgické 
reformy. Tato spočívá především v posíle-
ní motivu shromáždění a aktivnější účasti 
věřících na bohoslužbě. Celebrující kněz nyní 
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Továrny na fantazii – divadla Ivo Klimeše 
JIŘÍ POMETLO

Lenka Popelová, Eva Špačková (eds.): 
Svět architektury a divadla, architekt 
Ivo Klimeš. Praha: Grada 2014, 184 ss. 
(ISBN 978-80-247-5268-6).

Za moderní divadlo
Představitelé meziválečné avantgardy si vytkli 
za cíl reformovat tradiční systém kukátkového 
divadelního prostoru, jak byla divadla projekto-
vána v 19. století. Šlo zde především o zbou-
rání tradiční bariéry mezi hledištěm a jevištěm 
a odstranění „nedemokratických“ lóží, které 
svým umístěním kolmo k jevišti neumožno-
valy dokonalý estetický zážitek, neboť diváka 
ruší vhled do zákulisí divadla. Velice aktivní 
na tomto poli se stali především umělci sdru-
žení kolem Bauhasu a dodnes se hojně cituje 
a promýšlí především projekt totálního divadla, 
jehož koncepci navrhnul Walther Gropius. 
V českých zemích se pak často budovaly 
národní domy, které v sobě slučovaly různé 
funkce, čemuž se architekti museli přirozeně 
přizpůsobovat a je zcela zjevné, že například 
zahloubení hlediště, které požaduje návštěvník 
divadelního představení, stěží ocení účastník 
taneční zábavy.

Architekt Ivo Klimeš
V poválečných letech vyvolalo v Evropě vá-
lečné ničení potřebu výstavby mnoha, nejen 
divadelních, budov, které otevřely otázky dout-
nající v teoretických diskusích předválečných 
let. V českých zemích situace nebyla zdaleka 
tak dramatická, jako kupříkladu v Německu, 
především se tedy upravovaly starší poly-
funkční národní domy speciálně pro potřeby 
divadelních představení, zatímco novostaveb 
vznikalo nemnoho.
Architekt Ivo Klimeš se již vítězstvím v soutěži 
(1959) na později nerealizované ostravské 
operní divadlo zařadil mezi přední tvůrce 
na poli divadelní architektury. Kde mimo dal-
ších úspěšných účastí v soutěžích, realizoval 
několik zajímavých staveb. Mezi lety 1969–71 
rekonstruoval ostravské Divadlo Antonína 
Dvořáka, vyprojektoval novostavbu divadla 
v Mostě (1967–1985), po požáru dostavěl 
ostravské divadlo Jiřího Myrona (1978–1986), 
a mezi lety 1989–1992 rekonstruoval opavské 
divadlo.
Doba sklonku šedesátých let se také překrý-
vá s velkým rozvojem scénografie v českých 
zemích (pověstná Laterna Magica, dílo Josefa 
Svobody a dalších), kdy se hojně diskutovaly 
a zkoumaly různé typy uspořádání divadelního 
prostoru. 
Ivo Klimeš v recenzované publikaci odhaluje 
svůj střízlivý postoj k přílišné rozmanitosti 
divadelního prostoru (s. 20), když tvrdí, že pří-
lišná variabilita je – nejen ekonomicky – příliš 
náročná, divadlo pak podle něj „ztrácí poezii“ 

a konečně specifičnost scény pak kompliku-
je hostování divadelního souboru v jiných 
prostorách. Na tomto příkladu můžeme dobře 
sledovat přemýšlení autora, který si dobře zná 
specifické potřeby „divadelního provozu“, ale 
nesklouzává k plochým, utilitárním řešením, 
neboť si je také dobře vědom „divadelní 
magie“.
Problém se ještě lépe ozřejmí, pokud si uvědo-
míme, že například Nová scéna Národního di-
vadla (1980-1983), vybudovaná podle projektu 
Karla Pragera sice umožňuje velkou variabilitu 
uspořádání prostoru, nicméně v praxi se různý 
charakter prostorů příliš nevyužívá. 
Ačkoli divadelní prostor mosteckého divadla 
s pojízdnými portály, umožňujícími scénu 
rozevřít, dvěma točnami a propadly, boura-
jícími hranici mezi publikem a herci, která lze 
použít také, jako orchestřiště působí velice 
impozantně, nemůžeme architekturu divadel 
Iva Klimeše redukovat pouze na problematiku 
divadelního prostoru a recenzovaná publikace 
tak rozhodně nečiní!
Například Martin Strakoš sleduje vývoj for-
málního výrazu architektury Iva Klimeše, když 

nás zajímavě seznamuje s posunem od ne-
oexpresivních tendencí u formování fasády 
divadla Antonína Dvořáka, přes návaznost 
na internacionální styl mosteckého divadla 
po inspirační zdroje, nalézané ve skandinávské 
architektuře. Lenka Popelová zde rozebírá, 
pohříchu často upozaďovaný význam architek-
tonických soutěží, kde oprávněně vyzdvihuje 
význam soutěže na prešovské divadlo Jonáše 
Záborského (1958). Dozvíme se zde také, jaké 
specifické problémy ovlivnily vnější výraz archi-
tektury, když statiku divadla Antona Dvořáka 
ovlivnilo poddolování, nebo jak další problém 
– množství exhalací v ostravském ovzduší - 
řešil architekt obkladem divadla Jiřího Myrona 
kachličkami a podobně.
Nemohu zde bohužel vypočíst všechny autorky 
a autory, kteří se podíleli na vzniku této pu-
blikace, snad tedy postačí, pokud uvedu, že 
mimo architektek a historiků umění se na ní 
také podíleli scénografové, dramaturgové a re-
žiséři. Díky těmto různým úhlům pohledů získa-
la monografie patřičnou plasticitu a podnětně 
tak přispívá k debatě o náplni a charakteru 
kultuře zasvěcených staveb v českých zemích.
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O konstrukci tuhé vzducholodi a užitečných 
proměnách drátěného kola 
MIRKO BAUM

„Přírodní síly není možné zdolat, je ale možné 
postavit je proti sobě.“ 
(Ferdinand von Zeppelin) 

28. října roku 1915 přednesl slovutný Heinrich 
Müller-Breslau před pruskou Akademií věd 
přednášku o teorii pružnosti tuhých vzducholo-
dí, kterou uvedl následujícími slovy: „Vyztužení 
tuhé vzducholodi patří ke staticky vysoce 
ne určitým systémům; předpokladem jejího 

výpočtu je sestavení mimořádně velkého počtu 
rovnic pružnosti, z nichž každá obsahuje velký 
počet neznámých. K tomu je ještě nutno připo-
číst velký počet zatěžovacích stavů. Výpočet 
je nadále ztížen tím, že vyztužení příhradových 
polí v podélném a radiálně ztužených kruhů 
v příčném směru je za účelem minimální váhy 
provedeno z drátů, které, i když zastavěny 
s jistým počátečním předpětím, jsou v určitých 
zatěžovacích stavech bez napětí, čímž před-
stava o celkovém systému předpětí zůstává 
nejasnou.“
Svoji kritiku adresoval Müller-Breslau kon-
strukci tuhých vzducholodí systému Zeppelin. 
Jejich víceméně intuitivně zvolený válcový tvar 

(Obr. 1) byl z hlediska statického a dynamické-
ho výpočtu relativně problematický, což mimo 
jiné přispělo i k jisté problematičnosti vztahu 
mezi renomovaným vědcem a tvrdohlavým 
hrabětem. Zatímco příčné výztuhy v podobě 
dostředně předpjatých kruhových polygonů 
(v podstatě drátěných kol jízdního kola) byly 
již svým principem dostatečně tuhé, byla 
drátěná výztuž obdélníkových polí v podélném 
směru za určitých zatěžovacích stavů neú-
činná. Kapkovitý tvar nosného tělesa, jehož 
se Müller-Breslau ve své teorii dožadoval, by 
znamenal zásadní zlepšení, o kterém však hra-
bě Zeppelin nechtěl nic slyšet. Kapkovitý tvar 
se prosadil teprve po válce, a to následkem 

Obr. 01 Zeppelin LZ 1

Obr. 02 Ludwig Josef Rössler, návrh vzducholodi, 1909
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prohloubení znalostí v oblasti aerodynamiky, 
což koneckonců přispělo i k celkovému zvýšení 
tuhosti konstrukce.
Z tohoto konfliktu mezi analyticky myslícím 
vědcem a technicky neškoleným vynálezcem 
je zřejmé, jakými často klikatými cestami se 
ubírala stavba ultralehkých konstrukcí zejména 
tam, kde měly přispět k pokud možno bezpeč-
né realizaci lidského letu.
Z druhů namáhání – tlaku, tahu a ohybu – je to 
právě ohyb, který je nutno v návrhu každé leh-
ké konstrukce pokud možno vyloučit. Zvládnutí 
ohybových momentů je spojeno s narůstáním 
váhy konstrukce, ztrátou její logičnosti a v ne-
poslední řadě i jejím zbytečným prodražením. 
Na přelomu 19. a 20. století to byli především 
konstruktéři prvních letadel, kteří ve snaze 
o maximální snížení hmotnosti dospěli ke kon-
strukcím, u nichž ohyb byl buď zcela vyloučen, 
nebo byl vykázán do zanedbatelných mezí. Tyto 
ultralehké konstrukce, které „neohrožení muži 
na létajících strojích“ ne zřídka zaplatili svým 
životem, dostaly teprve o několik desetiletí 
později své jméno: tensegrity.
Tensegrity je umělé slovo složené z anglických 
slov tension (tah) a integrity (úplnost resp. 
celistvost). Teprve půl století po křehkých 
konstrukcích prvních létajících (a často i ne-
létajících) aparátů se tensegritní konstrukce 
stala tématem vědeckého bádání a přemýšlení 
o možnostech jejího praktického využití. Její 
vědecké zpracování přineslo celou řadu definic, 
od scholasticky přísného požadavku totální 
bezdotykové izolace tlačných prvků, až po 
pragmatické výklady připouštějící jejich kloubo-
vá spojení. Autorem jedné z těch pragmatičtěj-
ších definic je Anthony Pugh, jehož jednoduchý 
výklad se všeobecně prosadil v běžné praxi: 
„Tensegritní systém je ten, v němž spolupůso-
bením diskontinuity tlačných prvků a tahového 
kontinua dochází k vytvoření stabilního objemu 
v prostoru.“ Tj. diskontinuitu tlačných prvků 
si lze představit tak, že se tlačné prvky buď 
vzájemně nedotýkají, nebo se dotýkají v klou-
bových spojích, zatímco tahové kontinuum 
spojuje všechny tlačné prvky v jeden prostoro-
vě stabilní a interaktivní celek.
Speciální místo mezi tensegritními konstruk-
cemi zaujímá drátěné kolo. Jeho jednoduchá 
konstrukce sestávající z tlakem namáhaného 
ráfku a dostředně předpjatých drátů, je známá 
nejen jako součást jízdního kola, nýbrž i jako 
podstatná část konstrukce tuhých vzducho-
lodí, kde tlakem namáhané kruhové polygony 
(ráfky) s předpjatou drátěnou vyztuží, zastáva-
ly funkci příčných výztuh, dělících nosné těleso 
na jednotlivá oddělení plynových komor. I když 
se systém drátěného kola do jisté míry vzpírá 
všem tensegritním definicím, považoval ame-
rický multigenius Richard Buckminster Fuller 
jeho konstrukci přímo za tensegritní archetyp, 
zatímco jeho současníci tuto klasifikaci vesměs 
odmítali. Fuller, který byl po celý svůj život za-
stáncem ultralehkých konstrukcí a jako jediný 
architekt vždy věděl, kolik jeho domy váží, po-
užil principu drátěného kola u celé řady svých 

projektů. Přesto ale trvalo relativně dlouho, 
než se drátěné kolo oprostilo od své tradiční 
role pouhé součásti jízdního kola a stalo se 
jako konstrukční princip součástí inženýrského 
myšlení. U velkorozponových střech nad kruho-
vými nebo oválnými půdorysy jsou dnes kon-
strukce založené na principu drátěného kola již 
dávno klasickým inženýrským repertoárem.
   Jednou ze zajímavých vlastností tensegrit-
ních konstrukcí všeobecně, a drátěného kola 
zvlášť, je možnost obrátit druhy namáhání 
v těchto konstrukcích působících – tj. tlak je 
možno za předpokladu změny odpovídajících 
průřezů vyměnit za tah a obráceně. V přípa-
dě drátěného kola to znamená, že tlakem 
namáhaný ráfek se změní na tahem zatížený 
drátěný polygon a tahem namáhané dráty 
výpletu se změní na články schopné převzít 
zatížení tlakem.
Tato vlastnost tensegritních konstrukcí nás 
opět zavádí k počátkům aerostatické vzdu-
choplavby, neboť přání zdokonalit Zeppelinovu 
konstrukci nechoval jen Müller-Breslau. 
V souvislosti s Mezinárodní vzduchoplavec-
kou výstavou, která se konala roku 1909 ve 
Frankfurtu nad Mohanem (ILA – Internationale 
Luftschifffahrtausstellung), se v tisku objevila 
zpráva o zcela novém typu tuhé vzducholodi, 
jejímž vynálezcem byl inženýr Ludwig Josef 
Rössler z Augsburgu. Jeho konstrukce nese-
stávala z klasických příčníků ve tvaru drátěné-
ho kola a tuhých příhradových podélníků jako 

u konstrukce Zeppelinovy, ale z jedné jediné 
centrální trubky, do níž se v pravidelných 
odstupech sbíhaly na tlak namáhané články 
(loukotě) příčníků „obráceného“ drátěného 
kola. (Obr. 2) Vnější obal celé konstrukce pak 
tvořilo tahové kontinuum z předpjatých drátů.
I když byla Rösslerova konstrukce z hledis-
ka tensegritních definic logičtější, byla od 
samého počátku odsouzena k neúspěchu. 
Jednak z důvodu vyšší váhy oproti konstrukci 
Zeppelinově, hlavně ale kvůli jejímu dvojnásob-
nému přerušení na místech dvou gigantických 
vrtulí. Nevhodný byl koneckonců i její válcový 
tvar, který znehodnocoval konstrukci podob-
ným způsobem, jako tomu bylo u vzducholodí 
systému Zeppelin. K realizaci Rösslerovy 
vzducholodi nikdy nedošlo.
Dnes se již asi nedozvíme, zda anglický chemik 
Alfred J. Liversedge Rösslerovu konstrukci znal 
či ne. Jisté ale je, že se jeho zásluhou málem 
dočkala své opožděné realizace. Během roku 
1916 zaslal Liversedge britské Admiralitě 
celou řadu dopisů týkajících se nového typu 
vzducholodi svého vlastního systému a žádal 
o finanční podporu její realizace. Poté co 
jeho intervence zůstaly neúspěšné, rozhodl 
se Liversedge postavit vzducholoď na vlastní 
náklady. Jedna z mála vzácných fotografií 
(Obr. 3) podává důkaz o tom, že Liversedge 
svůj ctižádostivý záměr bral nejen vážně, ale 
že v jeho uskutečnění docílil i určitého pokroku. 
Víc o jeho záměru bohužel není známo.

Obr. 03 Alfred J. Liversedge, rozestavěná vzducholoď, 1917
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Odmyslíme-li si již zmíněné dvojnásobné 
přerušení Rösslerovy konstrukce a její staticky 
nevýhodný válcový tvar, máme před sebou 
jeden ze „système funiculaire de révolution“, 
jimiž se o padesát let později na University of 
Pennsylvania zabýval, dnes již téměř zapome-
nutý, francouzský inženýr Robert Le Ricolais. 
(Obr. 4 a 5) Stejný systém lze rozpoznat i na 
konstrukci, dnes již bohužel neexistující, 180 
m vysoké chladicí věže jaderné elektrárny 

v Hamm – Uentropu, jejímž pomyslným zrca-
dlením (Obr. 6 a 7) dospějeme k tensegritní 
konstrukci stejného principu jako u všech 
konstrukcí, na jejichž počátku stála Rösslerova 
vzducholoď z roku 1909. Všem těmto kon-
strukcím je společná lokalizace tlakem 
namáhaných článků do jejich center a před-
pjatého tahového kontinua na jejich periferii. 
Výhodnost tohoto systému pro stavbu lehkých 
mostů je evidentní. (Obr. 8 a 9)

Obr. 08, 09 Christoph Palmen a Ústav navrhování konstrukcí Technické univerzity v Cáchách, studentský projekt Trojského mostu, příčný řez a jednotlivosti konstrukce

Obr. 07 Chladicí věž jaderné elektrárny v Hamm-Uentropu jako uzavřená tensegrityObr. 06 Chladicí věž jaderné elektrárny v Hamm-Uentropu

Obr. 04 Robert Le Ricolais, „système funiculaire de révolution“ Obr. 05 Robert Le Ricolais, „système funiculaire de révolution“
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T E N S E G R I T Y

On the rigid airship design and useful 
transformations of a wire wheel 
MIRKO BAUM

„The forces of nature cannot be eliminated, 
but they may be balanced one against the 
other.”
(Ferdinand von Zeppelin) 

October 28 1915, the esteemed Heinrich 
Müller-Breslau presented a lecture on the 
theory of the elasticity of rigid airships at the 
Prussian Academy of Science, in which he also 
addressed the criticism of the construction 
of the Zeppelin airship system. In terms of 
a static and dynamic calculation, the more or 
less intuitively chosen cylindrical form of these 
airships (Fig. 1) was comparatively problem-
atic, which among other things contributed 
to a certain problematic relationship between 
the renowned scientist and the stubborn 
count. While transverse stiffeners in the form 
of centripetally prestressed annular polygons 
(basically wire bicycle wheels) were rigid 
enough in its principle, the wire reinforcement 
of rectangular fields in the longitudinal direc-
tion was under certain load cases ineffective. 
A teardrop shape of the carrier body, which 
Müller-Breslau demanded in his theory, would 
have meant a major improvement, but about 
which Count Zeppelin did not want to hear 
anything. The teardrop shape was pushed 
through only after the war as a result of 
a deepening knowledge of aerodynamics, 
which ultimately contributed to the overall 
increase in the rigidity of the structure.
This conflict between an analytically thinking 
scientist and a technically untrained inven-
tor demonstrates the often tortuous paths 
that the construction of ultralight structures 
followed, particularly where they ought to 
contribute, if possible, to the safe realization 
of a human flight.
Among the types of stress – compressive, 
tensile and bending – it is the bend, which is 
to be eliminated, if possible, in the design of 
each light structure. Mastering the bending 
moments is associated with weight growth 
of a structure, the loss of its rationality, and 
last but not least, with it becoming unneces-
sarily more expensive. At the turn of the 19th 
and 20th century, in an attempt to reduce 
the maximum weight, the designers of the 
first aircraft reached the structures where 
the bend was either completely excluded or 
it was reduced to insignificant levels. These 
ultralight structures for which “intrepid men 
on flying machines” often paid with their lives, 
received only a few decades later the name: 
tensegrity.
The term tensegrity is an artificial word 
compound of two English words: tension and 
integrity. The tensegrity structure became 
the topic of scientific researches and thinking 
about the possibilities of its practical use 

only half a century after the fragile structures 
of the first flying (and often flightless) appa-
ratuses. Its scientific process brought about 
a wide range of definitions, from a scholastic 
strict requirement on the total non-contact 
isolation of compression elements to prag-
matic interpretations admitting their articula-
tions. Anthony Pugh is an author of one of 
the more pragmatic definitions that has been 
succeeded in everyday practice: “A tensegrity 
system is established when a set of discon-
tinuous compressive components interacts 
with a set of continuous tensile components 
to define a stable volume in space.” 
A wire wheel takes a special place among the 
tensegrity constructions. Its simple design 
consisting of a pressure stressed rim and 
concentric tensioned wires is known not only 
as a part of a bicycle but also as an essen-
tial structural part of rigid airships where 
pressure-stressed circular polygons (rims) 
with a pre-stressed wire reinforcement hold 
the position of diaphragms, dividing the carrier 
body into individual sections of the gas cham-
bers. Even if the wire wheel system to some 
extent defies all tensegrity definitions, Richard 
Buckminster Fuller considered its structure 
a tensegrity archetype while his contemporar-
ies generally rejected this classification. Fuller, 
who was a supporter of ultralight structures 
throughout his life and was the only architect 
who always knew how much the buildings 
weighed, used the principle of wire wheels for 
a number of his designs. Yet it took a rela-
tively long time that the wire wheel liberated 
itself from its traditional role of a mere bicycle 
part and as a design principle became a part 
of engineering thinking. Structures based on 
the principle of wire wheels have now long 
belonged to the classic engineering repertoire 
in the case of large span roofs above circular 
or oval plans.
One of the interesting qualities of tenseg-
rity structures in general and a wire wheel 
especially is the possibility to reverse the kind 
of stresses acting in these structures, i.e. 
assuming changes of corresponding sections, 
the pressure can be replaced by the tension 
and vice versa. In the case of the wire wheel 
it means that the compressive stressed rim 
turns into tensile loaded wire polygon and 
tensile stressed wires of the spokes turns into 
segments able to take the pressure load.
This quality of tensegrity structures leads 
us again to the beginnings of aerostatic 
aeronautics as not only Müller-Breslau 
wished to improve the Zeppelin’s struc-
ture. In connection with the International 
Aeronautic Exhibition, held in 1909 in 
Frankfurt am Main (ILA – Internationale 
Luftschifffahrtausstellung), the press news 
appeared about a completely new type of the 
rigid airship, the inventor of which was an 
engineer Ludwig Josef Rössler from Augsburg. 
His structure did not consist of classical 
wire wheel shaped crossbars and rigid truss 

runners as in the Zeppelin’s structure but of 
one single central tube, into which the pres-
sure-stressed articles (spokes) of crossbars of 
an “inverted” wire wheel converged at regular 
intervals. (Fig. 2) A continuum of pre-stressed 
tension wires then formed the outer wrapping 
of the whole structure.
Even if Rössler’s structure was more logi-
cal in terms of tensegrity definitions, it was 
doomed to fail from the very beginning; both 
because of the higher weight compared to 
the Zeppelin’s structure but mainly because 
of its twofold interruption in the places of 
two giant propellers. After all, its cylindrical 
shape was unsuitable because it undermined 
the structure in a similar way as in the case 
of Zeppelin’s airships. Rössler’s airship was 
never implemented.
Today, we probably do not know whether an 
English chemist Alfred J. Liversedge knew 
Rössler structure or not. However, it is certain 
that thanks to Liversedge the structure al-
most saw its belated implementation. During 
1916, Liversedge sent the British Admiralty 
a number of letters regarding the new kind 
of his own airship system and (unsuccess-
fully) requested a grant for its implementa-
tion. Liversedge then decided to build the 
airship at his own expense. One of the rare 
photographs (Fig. 3) proves that Liversedge 
took seriously his ambitious purpose and 
that he achieved a certain progress with its 
materialization.
Leaving aside the already mentioned twice 
interrupted Rössler structure and its stati-
cally disadvantageous cylindrical shape, we 
are facing one of the “système funiculaire de 
révolution”, with which an almost forgotten 
French engineer Robert Le Ricolais used to 
deal at the University of Pennsylvania fifty 
years later. (Fig. 4 and 5) The same system 
can be recognized also in the structure of the 
180 m high cooling tower of a nuclear power 
plant in Hamm-Uentrop, which unfortunately 
does not exist any more; through its notional 
mirroring (Fig. 6 and 7) we reach the tenseg-
rity structure that is of the same principle 
as all structures of which Rössler’s airship 
from 1909 stood first. The location of pres-
sure stressed components into the centres 
and pre-stressed tensile continuum onto the 
periphery is common to all these structures. 
The advantage and suitability of this system 
by constructions of light bridges is evident. 
(Fig. 8 and 9)
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Komenského most v Jaroměři
MIRKO BAUM

Původní Komenského most z roku 1886 
spojoval historické centrum města s tehdy 
nově organizovaným městským prostorem 
zvaným Na ostrově. Byl spojnicí dvou ur-
banisticky a architektonicky velmi odlišných 
městských částí, tvořenou příhradovou 
ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích 
s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se 
jednalo o most šikmý, byla jeho konstrukce 

provedena jako přímá, pouze krajní konstrukč-
ní pole vykazovala atypická provedení pro 
šikmé uložení na nábřežních opěrách a na 
právě tak šikmé podpěře mezilehlé. V důsled-
ku různých výšek nábřežních opěr byl most 
veden v mírném spádu. Přestože se jednalo 
o jednoduchou, pragmatickou konstrukci 
s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, 
stal se původní Komenského most až do doby 
svého zániku v červnu 2013 nejen frekvento-
vanou městskou komunikací, ale svou subtilní 
konstrukcí přirozeně vrostl do městského 
panoramatu. Obnovení této historicky rostlé 

situace v limitujících podmínkách daných 
investičními náklady bylo výzvou, vyžadující 
nejen technickou vynalézavost, ale i určitou 
architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat 
se jak přehnaným modernistickým gestům, tak 
i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. 
Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to 
byl především požadavek zachování historic-
kých nábřežních opěr, který se stal zásadním 
kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce 
na statické soustavy působící v podélném 
směru na opěry jako prostý nosník. Systémy 
s nosným obloukem, které toto kritérium 

Komenského most, západní pohled.
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splňují, autoři s ohledem na městské panora-
ma vyloučili, což omezilo volbu nosné kon-
strukce na systémy trámové. 
Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na 
myšlenku proměnit tento většinou druhořa-
dý prvek na centrální prvek nosné trámové 
konstrukce, tím, že ho použili jako centrální 
tlačný článek, stabilizovaný předpjatými táhly. 
Dolní táhlo ve tvaru části kruhu probíhá ve 
svislé rovině a spolu s převýšením centrální 
trubky přenáší svislé síly, zatímco obě táhla 
horní, ve tvaru prostorových křivek s půdorys-
ným tvarem kružnic, kromě přenášení svislých 
účinků zatížení stabilizují systém v příčném 
směru a dávají mu torzní tuhost. K přenášení 
sil tahového systému do centrálního tlačného 
článku slouží kromě dvou diagonálně ztuže-
ných koncových polí osm příčníků ve tvaru 
písmene Y, na nichž leží tři podélníky nesoucí 
pororoštovou mostovku. Důslednou lokalizací 
tlaku do centra konstrukce a tahových složek 
na jeho periferii vznikl vzpínadlový trám, který 
spojuje prostorovou tuhost s nízkou hmot-
ností a tím i s nízkou spotřebou materiálu. 
Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý 
trojhran s důsledným dělením na prvky na-
máhané tlakem a na prvky namáhané tahem 
(ohyb v centrální trubce a ve svislých příční-
cích samozřejmě existuje, není však pro zvole-
ný typ konstrukce signifikantní). Svou koncepcí 
se jedná o systém příbuzný tensegritním 
konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích 
principů, tj. předpětí tažných prvků silou, která 

v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžova-
cích stavech. 
Konstrukce je uložena ve dvou hrncových ložis-
cích (jedno z nich je horizontálně posuvné) na 
koncových bodech centrálního tlačného článku. 
Proti překlopení ji stabilizují rektifikovatelné 
kyvné stojky. Tento způsob založení umožňuje 
zachovat staticky a výrobně výhodnou přímou 
konstrukci bez ohledu na její uložení v šikmých 
nábřežních opěrách. Obě nábřežní opěry 
zůstaly zachovány a byly upraveny pro novou 
situaci kapsami obsahujícími závěrovou zeď 
a úložný železobetonový práh. 
Centrálním tlačným článkem (a zároveň kolek-
torem sítí) je trubka ∅ 762 x 20 mm, opisu-
jící kruhovou úseč s převýšením 1050 mm. 
Koncová pole sestávají ze svařenců s diago-
nálním vyztužením trubkami ∅ 168 x 10 mm, 
přenášejícími tah ze tří táhel do centrálního 
tlačného článku. Tlačný systém doplňují nadále 
tři profily HEA 240, nesoucí pororoštovou 
mostovku. 
Tahový systém sestává ze tří táhel 
(1 x ∅ 102 mm + 2 x ∅ 52 mm), jejichž díly 
jsou na svých koncích opatřeny protiběžnými 
závity a pod odpovídajícím úhlem našroubová-
ny do závitových spojek, kotvených do objímek 
na koncích příčníkových ramen. Tahový systém 
končí v závitových maticích, opřených o sva-
řence obou koncových polí. Předpětí bylo do 
tahového systému vnášeno hydraulicky, a to 
přes napínákové matice umístěné uprostřed 
jednotlivých táhlových polí. 

Povrch mostovky sestává ze 164 svařených po-
roroštových dílů o rozměrech 2250 x 750 mm 
s normovým dělením 33,3 x 11,1 mm.  Nosné 
pásky mají průřez 45 x 3 mm a rozpěrné pásky 
10 x 3 mm. Hrany pásků jsou opatřeny proti-
skluzovým zazubením.  Zábradlí o celkové výšce 
1350 mm sestává ze svislých profilů o průřezu 
60 x 5 mm v osovém odstupu 105 mm. Horní 
okraj je lemován profilem stejného průřezu, dol-
ní okraj, přiléhající na horní přírubu HEA 240, je 
svařen s bočním lemovacím páskem přiléhajícího 
pororoštu. Mostovka je určena pěším, cyklistům 
a vozidlům údržby do hmotnosti 3,5 t. 
Všechny díly nosné i nenosné ocelové kon-
strukce jsou žárově pozinkované ponorem 
s nominální tloušťkou zinkového povlaku 
80 µm. Nosná konstrukce byla smontována 
na břehu na provizorních podporách, kde byla 
předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem 
na připravená ložiska nábřežních opěr.   
Veřejné osvětlení sestává z 36 reflektorů 
LED, nasměrovaných zdola na pororoštovou 
mostovku. 

Poznámka na závěr 
Komenského most v Jaroměři vznikl v poměrně malém časovém 
a geografickém odstupu od lávky pro pěší a cyklisty v Hradci 
Králové, o které referoval časopis STAVBA ve svém čísle 1/2013 
na stranách 30 až 34.

Původní Komenského most z roku 1886
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Komenského most, první skica soutěžního návrhu

Komenského most, noční pohled od levé opěry
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Komenského Bridge in Jaroměř 
MIRKO BAUM 

The original Komenského Bridge from 1886 
used to connect the historical town centre 
with at that time the newly emerging urban 
space called Na ostrově (On an Island). This 
connection of two enormously different urban 
districts was created by a steel truss struc-
ture with two spans with different structural 
heights. Although the bridge was oblique, 
its structure was performed as direct, just 
the end fields showed atypical designs for 
an oblique placement on the embankment 
abutments and on as well the oblique inter-
mediate support. The bridge was guided in 
a slight gradient due to the varied heights of 
the embankment supports. Generally, it was 
a simple, pragmatic design with relatively low 
architectural ambitions. Nevertheless, this 
original Komenského Bridge became a busy 
urban road until its collapse in June 2013 
and thanks to its subtle structure it naturally 
grew into the town skyline. Due to limiting 
conditions of the investment costs, the resto-
ration of the historically established situation 
was a challenge requiring not only technical 
ingenuity, but also some architectural re-
straints and the will to avoid both excessive 

modernist gestures and retrospective-
nostalgic reminiscences. A requirement to 
preserve the historic embankment abutments 
then fundamentally restricted the option of 
a bearing structure to such static systems 
that act on the abutments in the longitudinal 
direction as a simple beam. Considering the 
urban skyline, the authors excluded all bridge 
consisting of arches, which would have 
met the given criterion, so the choice was 
reduced to beam systems.
It was the requirement to include a collector 
with networks that brought the authors to 
the idea to transform this mostly second-
ary element to the central component of 
the supporting beam system: it was used 
as the central thrust member stabilized by 
prestressed rods. The lower rod shaped as 
a circle segment runs in a vertical plane and 
together with an elevation of the central 
tube transmits the vertical forces, while 
both upper rods shaped as spatial curves 
on the circular plan (besides transmitting 
vertical load effects) stabilize the system in 
the transverse direction and give it torsional 
rigidity. Besides two diagonally stiffened end 
sections, eight Y-shaped crossbars serve to 
transfer the forces of the tension system to 
the central thrust member. Three longitudinal 
stringers carrying the deck of a metal grid lie 

on crossbars. Due to thorough distribution of 
the compression louds to the centre of the 
structure and the tensile components to the 
periphery a string-beam was created, which 
combines spatial rigidity with low weight and 
thus with a low consumption of material. 
Thus the supporting structure has the form of 
a spatially rigid trihedral consistently divided 
into the pressure-resistant elements and 
tensile stressed elements. (Obviously, bend-
ing load exists in the central tube and in the 
vertical cross-members but it is not significant 
for the chosen type of structure.) According 
to its conception, this system is related to 
tensegrity structures because it uses one of 
their principles, i.e. pre-stressing the ten-
sion members by force that provides tensile 
strengths through them in all load conditions.
The structure rests on two pot bearings 
(one of which is horizontally movable) at 
the end points of the central thrust seg-
ment. Adjustable swivelling props stabilize 
it against tipping. This method of founda-
tion allows for keeping a direct structure, 
which is advantageous in terms of statics 
and production, irrespective of its mounting 
on oblique embankment abutments. Both 
embankment abutments were preserved and 
adapted to the new situation by means of 

Komenského most, západní pohled
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pockets containing a baffle wall and a bearing 
concrete sill.
A 762 x 20mm tube describing a circle seg-
ment with an elevation of 1050 mm repre-
sents the central thrust member (and a util-
ity network collector). The end fields consist 
of weldments with diagonal bracing tubes 
168x10 mm transferring tension from the 
three rods into the central thrust member. 
Three HEA 240 profiles carrying the metal 
grid deck complete the pressure system.  
The tension system consists of three rods 
(1x ∅102mm + 2x ∅52mm), the sections of 

which have in the ends reciprocal threads 
which are under the corresponding an-
gle screwed into threaded couplings and 
anchored to the brackets at the ends of 
crossbar arms. The tension system ends in 
threaded nuts leaning against the weld-
ments of both end sections. Prestress was 
hydraulically brought into the tensioning 
system via tensioner nuts placed in the mid-
dle of each pull rod section.
The surface of the bridge deck consists of 
164 welded metal grids with the dimensions 
of 2250 x 750mm. The 1350 mm high railings 

are made up of vertical profiles with the cross 
section 60 x 5mm set in an axial spacing of 
105 mm. The deck is designed for pedestri-
ans, cyclists and maintenance vehicles up to 
a weight of 3.5 tons.
All parts of the bearing and non-bearing 
steel structure are galvanized. The bearing 
structure was assembled and prestressed on 
makeshift supports on the bank and then it 
was seated by crane onto the ready bearings 
of the embankment supports.
Public lighting consists of 36 LED spotlights 
directed at the metal grid deck from below.

Komenského most, soutěžní návrh Komenského most, soutěžní návrh

Komenského most, spodní pohled na osvětlenou konstrukci

Investor: Město Jaroměř 
Autoři Authors: baum & baroš 
ARCHITEKTI – Roetgen / Aachen, Mirko 
Baum,  
David Baroš s with EXCON a. s., Praha,  
Vladimír Janata 
Spolupráce Cooperation: EXCON a. s., 
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Foto Photographs: Tomáš Vojtíšek

Komenskeho_most_ST03.indd   22 01.09.15   7:00



 | 2 3
3 1 5

K o m e n s K é h o  m o s t  v   J a r o m ě ř i

Komenského most, topografický a geometrický rozvrh

Komenského most, rekonstrukce historických opěr
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Komenského most, spodní pohled na koncové pole u levé opěry

12-19 čti mě

str. 12-19 Komenského most v Jaroměři
text CZ – 7.384 znaků, včetně „košilky“ (=sloupeček s informacemi 
o projektu) a popisek
text EN – 5.315 znaků

Číslování ilustrací v tomto článku je orientační pro redakci a grafiku, 
v layoutu se s popiskami nepoužije.

Plány – návrh rozmístění:
Obr. 10 na první dvoustranu (s. 12-13)
Obr. 11 na druhou dvoustranu (s. 14-15)
Obr. 12-15 na třetí dvoustranu (s. 16-17) spolu s „košilkou“, 
obr. 14 větší než ostatní, s dobře rozpoznatelnými čarami
Obr. 16 na čtvrtou dvoustranu (s. 18 nejlépe)

Fotografie – návrh rozmístění: 
Hlavní foto na první dvoustranu – Obr. 17

Další fotky 18, 20-24 rozmístit dle úsudku grafika, ty detailní nesmí být 
mrňavé

(Doplňkové fotografie Obr. 19, 25 a 26 dodám později jen v případě 
nutnosti)

Komenského most, detail konstrukce
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Komenského most, celkový pohled
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Cílem projektu „Laboratorní centrum Fakulty 
technologické“ je vybudování infrastruktury 
pro výuku spojenou s vědou a výzkumem 
v magisterských a doktorských studijních 
programech Fakulty technologické Univerzity 
Tomáše Bati v Zlíně. Výukové a vědeckový-
zkumné prostory Fakulty technologické byly 
dislokovány především v budově U1 na ná-
městí TGM 275, budova byla vystavěna v roce 
1930 k výrobním účelům, později sloužila jako 
mistrovská škola a k mnoha dalším účelům. 
V šedesátých letech dvacátého století zde byla 
dislokována Fakulta technologická, která se 
později stala základem pro vznik samostatné 
Univerzity Tomáše Bati. 
Regulační podmínky pro novou stavbu vznikly 
v úzké spolupráci s Útvarem hlavního architek-
ta a Odborem kultury magistrátu města Zlína 
a navázaly na urbanistický systém šachovnico-
vého řazení budov areálu bývalé továrny a na 
standardizovaný stavební typ tovární budovy. 

Architektonické řešení
Hmotové uspořádání má vymezující kontury, 
primární kubický objem, ze kterého nevystupují 
žádné sekundární hmoty a má objemovou 
shodu základních rozměrů, včetně podlažnosti, 
s objekty jak předválečného, tak poválečného 
období budování továrního areálu. Kubický 
objem je zvýrazněn pevným sevřením jeho 
formátu. Výraz budovy je však pojat soudobým 
způsobem, vychází z konceptu minimalistické 
architektury a obsahuje odkazy na industriální 
architektonické principy zejména v materiálo-
vém řešení. Vůči hlavním městským prostorům 
se budova váže průčelími, která jsou vystavě-
na v pevném pravidelném řádu. Do městského 
parteru jsou orientovány prostory s funkcí 
oživující, jako je prostor studovny či velko-
prostorové posluchárny. 
Materiálové řešení uvnitř objektu využívá 
novodobé materiály, podlahy z polymerního 
broušeného betonu, podhledy z tahokovu, 
sklo, lamináty.

Provozní uspořádání
Ústředním komunikačním prostorem objektu 
je třípodlažní vstupní hala, na kterou jsou 
navázány veškeré přednáškové a seminární 
výukové prostory. 
Řešení dispozice výukových prostor navazu-
je na svažitost terénu, který klesá od jihu, 
posluchárny se z úrovně přízemí svažují do 
sníženého přízemí. Vstupy do poslucháren jsou 
z přestávkového respiria, na které navazuje 
přestávková terasa. 
Parkoviště je v prvním podzemním podlaží.
V prvním a druhém podlaží jsou umístěny malé 
posluchárny a seminární učebny, v části dru-
hého podlaží jsou základní výukové laboratoře, 
dále speciální přístrojové laboratoře. Ve 3. a 4. 
podlaží jsou specializované výukové laboratoře 
a navazující pracovny pedagogů. Tyto prostory 
jsou seskupeny kolem dvou střechou prosvět-
lených vnitřních atrií, ve kterých jsou zavěšena 
interiérová schodiště.

Strojovny a technické prostory jsou v části sníže-
ného přízemí a ve střešní nadstavbě strojoven.

Konstrukční řešení 
Budova tvoří jeden dilatační celek. Z podzemní 
části o rozměru cca 80,0x42,0 m vystupuje 
do nadzemních podlaží čtyřtrakt 80,0x26,5 m. 
Objekt je řešen jako železobetonový mono-
litický skelet, prostorovou tuhost zajišťují 
železobetonové ztužující stěny, svislé nosné 
konstrukce tvoří železobetonové sloupy v kom-
binaci se železobetonovými stěnami. Schodiště 
tvoří železobetonové zalomené desky. Podélný 
modul má rozměry 10x7,2 m, krajní moduly 
jsou poloviční, příčné moduly v garážích jsou 
5,4+7,5+4,8+7,2 m. Z důvodu regulačních 
podmínek jsou posluchárny vestavěny do 
objektu v úrovni vstupních podlaží. To je vyře-
šeno vložením druhého nadzemního podlaží 

do železobetonových stěnových nosníků, 
které prostory poslucháren přemosťují tak, že 
sloupy 3. a 4. podlaží jsou vyneseny stěnovým 
nosníkem o rozponu 12,9 m na výšku podlaží. 
V následujících nadzemních podlažích je příčná 
modulace 7,2+ 5,7+4,8+7,2m.
Založení stavby je navrženo na hlubinných 
pilotách, které jsou vetknuty do paleogenního 
podloží. Pod objektem je 101 vrtů průměru 
630 až 1200mm.

Technika prostředí staveb
Současnost přináší zcela nové pohledy a mož-
nosti ve využití energií a provozní ekonomice  
budov. Z trendů využití technologií směřujících ke 
zlepšení vztahu člověka k životnímu prostředí se 
jedná zejména o využití tepla či chladu z podloží 
budovy k vytápění a chlazení objektu, využití 
trvalých tepelných zátěží z technologických 
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procesů pro vytápění či zvýšená efektivita zpět-
ného získávání tepla z větrání.
Součástí zadání byl požadavek přistupovat v návr-
hu s mimořádnou péčí k hospodaření s energiemi. 
To je zohledněno již v základním hmotovém řešení, 
dále v návrhu průčelí, kdy otevřená plocha tvoří 
méně než 50 % plochy průčelí, současně je dbáno 
na kvalitu prosvětlení vnitřních prostor. Řešení 
průčelí vychází vstříc pasivnímu hospodaření 
s energií, patrové římsy umožňují prohřívání vnitř-
ních prostor v přechodných obdobích, v letních 
měsících pak omezují tepelnou zátěž slunečním 
osvitem. Na tyto principy navazuje soubor sta-
vebně technických řešení, která aktivně přispívají 
k úsporám v oblasti hospodaření s energiemi 
tak, že energetický štítek obálky budovy splňuje 
kategorii „B“ úsporná budova, což díky dalším 
technickým opatřením postačuje k dosažení třídy 
energetické náročnosti „A“.

Konstrukce budovy přispívá k tepelné pohodě 
akumulací tepla v betonovém jádru konstrukcí 
stropu a obvodových stěn.
Vzduchotechnická zařízení pracují se zvýšenou 
rekuperací, odváděný vzduch z budovy je dále 
vytěžován tepelnými čerpadly vzduch voda, 
která v letním období přispívají k získávání 
energie k chlazení budovy, v zimě pro vytápě-
ní. Předpokládaný energetický přínos těchto 
čerpadel je až 240 kW. Pro přípravu chlazené 
vody jsou použity reverzibilní zdroje, které jsou 
v zimním období využívány i pro vytápění.
Z délky 1056 metrů pilot založení se využívá 
přibližně 800 metrů jako energetické piloty. 
To představuje potenciál 115 kW tepelné 
energie. Jsou instalována tepelná čerpadla 
voda-voda o výkonu 84 kW. Piloty nejsou 
v proudech podzemní vody, podloží tvoří 
tepelný akumulátor, do kterého je tepelná 

energie ukládána a podle potřeby odsud ode-
bírána, a to případně i současně pro vytápění 
i chlazení. 
Zdrojům, které získávají nízkopotenciální teplo, 
je přizpůsobeno vytápění tvořené převážně 
topnými podlahami, vzduchotechnická zařízení 
pracují se sníženým tepelným spádem. 
Objekt je napojen i na městský systém záso-
bování teplem, který představuje bivalentní 
zálohu vlastních systémů.
Rozsahu a složitosti technické infrastruktury 
odpovídá úroveň systému měření a regulace, 
jehož součástí je energetický management, 
který sleduje efektivitu a disponibilitu energe-
tických zdrojů a řídí preference jejich využití. 
Přes setrvačnost přípravy a realizace stavby, 
je budova v době zprovoznění na špičkové 
úrovni z hlediska hospodaření s energiemi 
a zdroji, i co do použitých technologií.
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Laboratory Centre of the Faculty of Technology
Due to its exposed structure and the choice 
of materials, the Laboratory Centre of the 
Faculty of Technology at the Tomas Bata 
University in Zlín aligns with the typical ap-
pearance of Bata industrial buildings. The 
Centre introduces a new function to its 
environment thus contributing to the gradual 
increase of its culture. 

Architectural solution
The mass is arranged with defining contours 
as a primary cubic volume, from which no 
secondary masses protrude. The principal 
building dimensions (including the floor area) 
coincide with the volumes of both pre-war and 
post-war buildings of the factory premises. 
A solid and compact form emphasizes the 
cubic volume. 
The three-storey entrance hall is a central 
space, which is followed by auditoriums and 
seminar classrooms. The auditoriums on the 
ground floor decline to the lower ground floor, 
which is accessible from the opposite side 
due to the declining ground. On the two next 
floors, small lecture halls and seminar class-
rooms, teaching laboratories and special in-
strumentation laboratories are located. Other 
specialized teaching laboratories and teacher 
offices on the top two floors are grouped 
around two inner atriums with glazed roofs.

Structural solution
The building is resolved as one dilatation unit. 
A reinforced concrete monolithic frame creates 
its structural system; vertical load-bearing ele-
ments consist of reinforced concrete columns, 
resp. reinforced concrete walls. The audito-
riums are located at the entry level; deep 
beams with a span of 12.9m on the first floor 
then support the columns of the upper floors. 
The construction is founded on deep piles 
fixed to the Paleogene subsoil. 

Building environmental technology
Energy management is already reflected in 
the mass solutions and in the design of the 
facade where open area makes up less than 
50% of the surface of the building envelope. 
The ledges allow for warming the interior dur-
ing transition periods; in summer they limit the 
thermal load of sunshine. The energy label of 
the building envelope meets the ‘B’ category 
efficient building, which should be sufficient to 
achieve an energy performance class “A”. The 
air-conditioning equipment increases the heat 
recovery; the exhaust air is also used by heat 
pumps, which in summer acquire energy for 
cooling and in winter for heating the building.
About 800 metres of the 1056m total pile 
length serve as energy piles. The subsoil pro-
vides a thermal accumulator, in which energy 
is stored and taken as required.

author’s report
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Revitalizace Spolkového domu  
ve Slavonicích

Zadání
Do jedinečného historického města Slavonice 
navrhnout přestavbu Německého spolkového 
domu (Deutsches Haus) na nízkoenergetické 
environmentální centrum. Vytvořit platformu 
pro místní spolky, pro konání konference, pro 
dětský kroužek. Komunitní dům.

Místo
V zachovalém historickém městě Slavonice, 
které je známé renesanční architekturou 
měšťanských domů, byl v roce 1932 posta-
ven na půdorysné stopě středověké hradby 
Německý spolkový dům. 
Spolkový dům má pohnutou historii. Byl po-
staven německými spolky, do kterých nesměli 
vstupovat Češi. Po konci druhé světové války 
a po vyhnání sudetských Němců se v domě 
předprodával majetek a polnosti po původních 
obyvatelích. O několik let později se zde konaly 
s těmi samými sedláky lidové soudy a odsud byli 
odsunuti do jiných částí republiky. V domě se ná-
sledně konaly bály, promítaly se zde filmy a v 80. 
letech padlo rozhodnutí dům přestavět na kino. 

V rámci stavebních prací byl zničen veškerý 
interiér sálu ze 30. let. a přestavba kina nebyla 
nikdy dokončena. Nové přístavky z 80. let byly 
stavebně špatně založeny a trhaly se od stav-
by původního domu. Byla nutná nákladná 
rekonstrukce, který by domu vrátila důstojnost 
a umožnila jej užívat.
Dům stojí za frontou domů Dolního náměstí (ná-
městí Míru). Parcela je součástí památkové rezer-
vace a Slavonice jako jedno z mála měst v České 
republice mají schválen platný regulační plán. 

Návrh
Přístavky z 80. let jsme se rozhodli odstra-
nit a obnovit původní půdorysnou stopu 
Spolkového domu. Ztracený objem přístavků 
byl navýšen nástavbou původního domu. Dům 
se tak stává jednou ze slavonických institu-
cí na obvodu města (škola, šatlava – dnes 
muzeum).
Původní obvodové zdivo – starou skořápku oby-
dlel nový živočich z betonu. Betonový blok dělí 
dům na dvě poloviny, rušnou a tichou. Rušná je 
otevřena ulici a dvoru, patří pohybu, konzumaci, 
je určena široké veřejnosti, s lobby, občer-
stvením a posezením u krbu. Tichá je určena 
účastníkům programů, obsahuje víceúčelový sál 

a přednáškovou místnost. V servisním středním 
bloku, který poloviny rozděluje, se nachází vý-
tah, toalety, sklady, zvukařova kabina. V pod-
kroví jsou umístěny technologie – galerie strojů, 
je zde prostorová rezerva pro další provoz, 
dnes občasnou zkušebnu kapely. Vnitřní dvůr je 
osazen stupňovitým hledištěm pro přednášky 
nebo venkovní divadelní představení a bylin-
kovou zahrádkou. Ve dvoře je na zdi umístěna 
vodní laboratoř Čestmíra Sušky, hravá skulptura 
s uplakánkem a chrličem. 

Konstrukce
Konstrukční řešení vychází z dispozice. Střední 
betonový blok a betonové stropy ztužují celou 
stavbu. Konstrukce střechy zároveň funguje 
jako prostorový nosník, ze kterého visí strop 
nad sálem a strop kanceláří a galerie. Betonová 
střecha akusticky tlumí technologie na střeše. 
Betonová stěna v sále je odlita do strukturova-
ného bednění, láme akustické vlny.
Dům je zateplen z vnitřní strany. Mezi tepelnou 
izolace a zdí dochází ke kondenzaci, která se 
vstřebává do zdiva a během letního období 
vysychá. Vnější nátěr občas odpadá vlivem 
prostupu par. Zateplení splňuje požadavek 
na nízkoenergetický dům. Zateplení je obloženo 
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dřevěným laťováním, které ukazuje, že je obkla-
dem. Obložení má v sobě spáry a pohlcuje zvuk.

Technologie
Spolkový dům je vytápěn především z obno-
vitelných zdrojů energie. Na půdě je umístěna 
akumulační nádoba, do které vedou nezávislé 
zdroje tepla a ze které je zpětně zajištěn 
ohřev topné vody. Akumulační nádobu vytápí 
kombinovaný kotel na dřevo a pelety. Na půdě 
jsou dále umístěny dvě vzduchotechnické re-
kuperační jednotky, které jsou napojeny na dva 
nezávislé okruhy, provoz sálu a provoz veřejné 
části se vstupním prostorem. V prostoru 
občerstvení je umístěna krbová vložka, která je 
napojena do topného systému. 
Okna ve zdech Spolkového domu respektují 
původní umístění, okna v novém zdivu se výraz-
ně odlišují měřítkem a proporcí, okno do sálu 
se stává značkou. Původní zdivo je doplněno 
novým režným zdivem. Bílá výmalba staré 
a nové zdivo sjednocuje, na druhý pohled mluví 
o proměně domu hrou světla a stínu.
Historické město Slavonice je městem sgrafit, 
příběhů škrábaných do omítky. Zdivo spolko-
vého domu je současným sgrafitem, svědkem 
událostí 20. století a proměny domu.
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Community House Renovation

The Community House in Slavonice was built 
by German citizens of the town before the 
Second World War. It was the meeting place 
for their clubs and societies. After the Second 
World War, Germans were expelled from 
the country. Since the 1980s the house had 
been extended without any concept several 
times, a conversion into a cinema was never 
finished. In 1989, the totalitarian regime en-
ded. Later the house was bought by a local 
NGO (Slavonická renesanční), which organi-
zes public cultural and educational activities 
and which decided to renovate the building. 
The original interiors were destroyed; the 
house was hidden under extensions, now 
in a critical state. In our project we decided 
to clean the place, to rid the house of the 
extensions. The original house was elevated 
by one floor, to express the self-confidence of 
the new architecture and the new city house. 
The house brings serenity to the site and 
becomes one of the large volumes on the 
town´s circumference.
The old walls envelope new life, the old shell 
was inhabited by a new animal. A concrete 

block divides the house into two parts: 
a busy part with a café and offices and a qui-
et part with an auditorium and study rooms. 
The attic holds the technology – the machine 
gallery. The concrete is structured and breaks 
the acoustic waves. In the interior the walls 
are clad with wooden laths that absorb the 
acoustic waves.
The house meets a low energy standard. 
Renewable energy sources are used here: 
solar energy, heat recuperation, a fireplace 
using wood. All the different heat sources 
are connected to a central accumulation 
tank that also heats the house. The house 
is insulated on the inner side; the uncovered 
walls on the outside reveal the history of the 
house.
The historic town of Slavonice is a town of 
sgraffito – stories scratched into plaster. The 
walls of the Community House in Slavonice 
bear the contemporary sgraffito and that 
is a witness of the 20th century history of 
Central Europe.

The project was awarded the Young 
Architecture Award 2010.
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Slavonice – Spolkový dům
KAROLÍNA VOJÁČKOVÁ

Na otázku, co je a co není architektura, hle
dáme odpověď snad již od dob antiky. Je to 
otázka tak složitá, že si každý spíš nacházíme 
svoji soukromou pravdu, se kterou pak jdeme 
na trh. Ptejme se raději, co architektura může 
být. V neposlední řadě architektura může být 
i manipulativní nástroj. Nutně z tohoto slovního 
spojení cítíme lehce negativní konotaci. Tato 
pachuť nám nejspíš zůstává z nedávné minu
losti, kdy v dramatických okamžicích 20. století 
architektura byla součástí nástrojů na ovládání 
společnosti a myšlenkového směřování. Ne na
darmo se říká, že je zrcadlem doby. Ve výjimeč
ných případech se dům, dočasná stavba nebo 
třeba kus veřejného prostranství stane zhmot
něním nějaké pozitivní společenské změny. 
Ve Slavonicích se spolkový dům stal interpre
tací urovnání vztahů mezi Čechy a sudetskými 
Němci v této příhraniční oblasti. Podáním ruky, 
které znovu spojuje národy a je příkladem, jak 
se lze vypořádat s následky největšího váleč
ného konfliktu v dějinách, zároveň i atmosféry, 
která po něm dlouho následovala. 

Historické centrum Slavonic je od roku 1961 
na seznamu městských památkových rezerva
cí. Tento fakt, není vždy zárukou sofistikovaněj
šího přístupu magistrátu k dané části města. 
Téměř vždy je to ale zárukou drobnohledu 
památkového ústavu, co se týče posuzování 
a schvalování novostaveb a rekonstrukcí. 
Slavonice jsou pozoruhodné i tím, že na po
měrně malé ploše centra se vyskytuje řada 
novodobých architektonických zásahů, a to 
již od konce 90. let. Zdá se tedy, že město je 
dlouhodobě nakloněno obohacování památ
kové rezervace. „Spolkový dům“ od studia 
Opočenský–Valouch architekti stojí přímo 
v místě bývalých hradeb. Toto místo má velmi 
specifickou a náročnou pozici. Dodnes je v ur
bánní struktuře znát původní vymezení hrad
bami, a tak je dům jakýsi novodobý monument 
a zároveň odpověď na současnou urbanistikou 
koncepci města. Sám je tedy na rozhraní dvou 
historických částí, a snad i tím, byl předur
čen, aby sám byl zároveň jak svědkem dob 
minulých, tak jistým příslibem lepších zítřků. 
Stmelení je nakonec hlavním motivem domu, 
který prosakuje až do základové spáry. 
„Spolkový dům“ ve Slavonicích měl svého 
předchůdce, jenž byl vystavěn v létě roku 

1932 pod názvem „Německý dům“ stejno
jmenným spolkem. Místo se stalo kulturním 
bodem města. Byla zde hospoda i kulturní 
sál. 1943 byl objekt převeden do rukou města 
a byl zrušen zakládající spolek. Ke konci 
2. světové války se této ikoně přestalo říkat 
„Německý dům“ a získala nový název „Kino“ 
nebo „Kinosál“. Koncem 70. let byla zahájena 
výstavba nového kulturního domu a objekt 
kina začíná ztrácet na důležitosti v rámci 
lokálního i celoměstského významu. V polo
vině 80. let se vedení města přiklání k mo
dernizaci „Kina“, po pár letech jsou ale práce 
zastaveny, a dům je ponechán ve zchátralém 
a neutěšeném stavu na dlouho dobu. Až 
v roce 2002 získává objekt bývalého kina 
od města Slavonická renesanční společnost, 
o. s., a objekt znovu zpřístupňuje veřejnosti, 
zároveň se pomalu rozbíhá diskuze o jeho 
dalším využití a směřování. Po pár letech, kdy 
město vypovídá nájemní smlouvu, bylo bývalé 
kino spolkem odkoupeno v dražbě za 2 mi
liony korun. Bývalý „Německý dům“ a „Kino“ 
získává nový název a společenskou důležitost 
a začíná se mu říkat „Spolkový dům“. Od roku 
2007 do roku 2010 se plně začíná s pracemi 
na architektonické studii a získání stavební
ho povolení, zároveň se formuluje budoucí 
program objektu. Následně pak probíhají 
v dalších dvou letech tendry na dodavatele, 
práce na prováděcím projektu a především 
zajištění finančních zdrojů. Ty byly z převážné 
části pokryty ze státního fondu životního 
prostředí na podporu environmentálního 
vzdělání. V listopadu roku 2012 byl polo
žen základní kámen a přibližně rok poté byl 
„Spolkový dům“ slavnostně otevřen. Historie 
domu je komplikovaná stejně jako kultur
ní vztahy v příhraničních oblastech. Nové 
otevření a navázání na historickou tradici 
nadšeně podpořili němečtí rodáci ze Slavonic, 
pro které je celý projekt symbolem smíření 
a obnovení německočeských vztahů. 
Nové vrstvy v kombinaci se starými objekt po
souvají do současnosti a nenechávají ho ustr
nout v pozici historické ikony. Obvodové stěny 
dnešního „Spolkového domu“ jsou zachované 
původní konstrukce z „Německého domu“. 
Přičemž jedna jeho stěna je dokonce založena 
na původní historické městské hradbě, která 
byla odhalena až při novodobém detailnějším 
průzkumu. Zbylé základy bylo nutné dodatečně 
podtryskat a zpevnit. Obvodové konstrukce 
zároveň musely být podřezány a odizolovány 
z důvodu rizikové hladiny spodní vody od blíz
kého potoka. Dům zevnitř žije novým životem, 
zvenku však ukazuje všechny své vrásky. 
Venkovní fasáda má pouze silikonový nátěr, 
aby mohla v průběhu roku dýchat. Bílá barva 
decentně plasticky poodhaluje všechny příbě
hy, ať už v podobě doplněných cihel a vyspra
vených spár, nebo nových otvorů, které byly 
proraženy v rámci navržené vnitřní dispozice. 
Interiérové dělicí stěny objektu jsou zvoleny 
z betonu, jako protiklad k tradičnímu zdivu. 
Zároveň zde autoři nechali v pohledovém 
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betonu otisknout výraznou kresbu modřínové-
ho bednění a tím vytvořili adekvátní interiérový 
dekor. Ten pak nachází odezvu ve dřevěném 
obkladu zateplení obvodových stěn. Beton je 
však vhodně zvolený materiál i kvůli důmyslné-
mu statickému řešení vodorovných konstrukcí. 
Stropní desky přes táhla převádějí zatížení 
do konstrukce krovu, který ho pak přerozděluje 
na obvodové stěny. Tím je v dispozici umožněn 
vznik volných prostor bez zbytečných slou-
pů. Vnitřní konstrukce navíc objekt ztužuje. 
Dispozičně je dům členěn do dvou částí, které 
rozděluje servisní blok se sociálním zařízením, 
výtahem, jednací místností a zázemím pro 
zaměstnance. Klidová část obsahuje technické 
zázemí domu, víceúčelový sál a přednáškovou 
místnost. Rušnější část domu, určená pro vel-
mi frekventovanou návštěvnost, obsahuje lo-
bby a občerstvení s možností posezení u krbu. 
Hlavní společenský prostor je pak situován 
kolem hlavního schodiště. Tento komunikační 
prostor zároveň propojuje vstup do objektu ze 
severní i jižní strany a přístup k sálu. Podkroví 
pak skrývá galerii strojů. 
Dům byl navržen v nízkoenergetickém standar-
du. Zateplení objektu z vnitřní strany fasády 
výrazně snižuje náklady na vytápění a drží 
v interiéru optimální klima. Historické zdivo 
díky tomu může volně dýchat, a vždy když 
v zimním období navlhne díky kondenzaci par, 
v letním období pak přirozeně vysychá. Tomu 
je přizpůsoben i již zmiňovaný nátěr fasády. 
Celému ekologickému konceptu bylo optimál-
ně přizpůsobeno i vytápění, které využívá tři 
zdroje tepla, založené převážně na místních 
surovinách. Krb na dřevo, kotel na peletky 
a dřevo a záložní kotel na plyn jsou optimálně 
rozmístěné po budově, tak aby rozvod tepla 
byl co nejefektivnější. Teplo je shromažďováno 
v akumulační nádobě v podkroví a následně 
distribuováno pouze tam, kde je právě potřeba. 
K výraznému šetření energií zároveň přispívají 
rekuperační jednotky a solární panely na střeše. 

Posláním „Spolkového domu“ není jen šet-
řit životní prostředí, ale zároveň poučit své 
návštěvníky o obnovitelných zdrojích. V rámci 
populárně environmentální výchovy je na zre-
konstruovaném dvoře umístěna interaktivní 
vodní laboratoř od ak. sochaře Čestmíra Sušky 
a bylinné a zeleninové zahrádky. Pěstování 
slouží radosti, vzdělávání i zároveň obohacuje 
okolí samotné stavby. Tím i částečně naplňuje 
svůj dlouhodobější záměr – revitalizovat přilehlé 
okolí a navrátit slávu Slavonickému korzu podél 
potoka v blízkém sousedství. „Spolkový dům“ 
není jen místo, kde se potkává historie se 

současností, ale přesah projektu se již potvrdil 
v nespočetných aktivitách, které podporuje 
česká i rakouská strana. Velký obdiv pak patří 
všem zúčastněným stranám, které do projektu 
vložily obrovské nasazení i bez jistého zdárného 
konce a finančního ohodnocení. A právě sociální 
a kulturní přínos architektury by měl být ten 
hlavní hnací motor a ne ekonomická návratnost 
projektu. „Spolkový dům“ ve Slavonicích je 
pozoruhodný svým technickým řešením, které 
však můžeme také vnímat jako prostředek 
k dosažení shody, a to nejen v rámci legislativy, 
ale především shody společenské.
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Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích
Community House Renovation
Místo Location: Na potoku 629, Slavonice
Investor: Slavonická renesanční, o. p. s.
Generální projektant General designer: ov-a/ ov architekti,s. r. o.
Autoři Authors: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce Collaboration: Vojtěch Kratochvíl, Jakub Kovářík, 
Pavlína Sýkorová, Jiří Šámal, Jan Šorm, Vavřinec Veselý
Statika Statics: Jan Pohl
Generální dodavatel General contractor: Podzimek a synové, s. r. o.
TDI Technical supervision: Jiří Ondráček
Sochařské řešení vodní laboratoře Water lab sculpture:  
Čestmír Suška
Grafický design Graphic design: Dan Suška
Projekt Design: 2006–2011
Realizace Implementation: 2012-2014
Náklady Costs: 36 mil. bez DPH
Foto: Tomáš Souček

Spolkovy_dum_Slavonice_ST03.indd   38 01.09.15   7:17



 | 3 9
3 1 5

architektura |  S p o l k o v ý  d ů m  |  C E m E X

Nové monolitické konstrukce jsou z vnitřní 
strany vetknuty do původního obvodového 
zdiva, které bylo vzhledem k umístění stavby 
v památkové zóně Slavonic nutné zachovat.
Společnost CEMEX dodala na stavbu cel-
kem 320 m3 monolitického betonu. Zesilující 
monolitické sloupy spřažené s monolitickou 
střechou tvoří hlavní část nosné konstrukce. 
Stropy dvou pater jsou pomocí táhel zavěšeny 
do střešní konstrukce. Monolitická sedlová 
střecha si vyžádala na míru vytvořenou re-
cepturu betonu, speciální bednění a vzhledem 
k zimnímu období i náročný způsob čerpání 
betonu. Celkové ztužení objektu je zajištěno 
rovněž dovnitř vloženým betonovým jádrem, 
které obsahuje sociální zázemí a výtah. Stěny 
tohoto jádra jsou ponechány v pohledové 
úpravě s velmi výrazným potiskem reliéfu 
dřevěných latí. Pro tuto stavbu odborníci 
z CEMEXu navrhli a odzkoušeli pohledový be-
ton C25/30XC1, jenž dodaly vlastní betonárny 
společnosti v Dačicích a v Jihlavě. Kromě toho 
firma CEMEX na stavbu dodala cementový 
samonivelační potěr CEMLevel v pevnosti 20.
Stavbu provedla firma Podzimek a syno-
vé s. r. o. Monolitické práce subdodávkou pro-
vedla společnost K.K.Beton CZ s. r. o. v období 
od 11. 10. 2012 do 14. 2. 2013
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This wooden kiosk with refreshments in the 
castle garden in Jičín was created as a part 
of the revitalization of this popular town park. 
With its light and dynamic form, the kiosk cre-
ates a comfortable contrast with the monu-
mental Classicist conception of the castle 
garden, and yet it blends perfectly with it.  
The kiosk is situated on the lower garden 
terrace and in the proximity of historical walls 
and a Baroque gate. The ground plan dimen-
sions of the building are 8.15 x 4.85m (in the 
widest and longest points) and its orientation 
in the longitudinal direction is north-south. 
A food preparation room, a store room, 
a staff cloakroom, a staff toilet and a room 
for packaging are placed inside the wooden 
object. As an integral part of the kiosk there 
is a wooden terrace accessible by reinforced 
steps that visually follow the edge of the 
adjacent historical walls. A low concrete wall 
separates the terrace from a short ramp 
along it.
The facade is lined with wide spruce boards 
painted with a tinted glaze. The operable gate 
is of spruce broads embedded in a galvanized 
frame from L profiles, the door is of sheet 
metal. The aluminium windows are double 
glazed.

The adjacent terrace is made of a wooden 
grid supported with I profiles. The monolithic 
concrete steps create the edge of the terrace. 
The ramp and an area in front of the public 
toilets are paved with granite cubes.
The building was nominated for the Award of 
the Society for Old Prague this year.

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení
Polyfunkční objekt se nachází v Zámecké zahra-
dě v Jičíně, na Dolní terase v těsném sousedství 
systému historických zdí a zachované brány do 
parku z původních úprav z poloviny 20. století.
Půdorysný rozměr stavby je v nejširším a nej-
delším místě 8,15x4,85 m a orientace v podél-
ném směru je severojižní. V dřevěném objektu 
se nachází místnosti pro provoz sezónního 
občerstvení – přípravna, sklad, šatna personá-
lu, WC personálu a prostor pro obaly. Nedílnou 
součástí občerstvení je venkovní dřevěná 
terasa, přístupná po železobetonových stup-
ních, které opticky navazují na hranu sousedící 
historické zdi. Podél terasy je umístěna rampa, 
oddělená nízkou zídkou z pohledového betonu.
Použité materiály: na fasádě jsou dřevěné 
obklady ze širokých smrkových prken natře-
ných tónovanou lazurou. Otvíravá vrata jsou 
ze smrkových prken do pozinkovaného rámu 
z L profilů, dveře plechové. Okna jsou z hliní-
kových profilů zasklených izolačním dvojsklem.
Přilehlá terasa je tvořena dřevěným roštem 
vynášeným I profily. Její hranu tvoří betono-
vé monolitické stupně. Rampa i plocha před 
vstupy do WC jsou z žulových kostek.
Stavba byla v letošním roce nominována 
na Cenu Klubu za starou Prahu.

autorská zpráva autor‘s report
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Kiosek Kiosk
Místo Location: zámecká zahrada v Jičíně  
the castle garden in Jičín 
Investor: město Jičín Municipality of Jičín
Autoři Authors: Radko Květ, Jiří Zrzavý
Projekt Design: 05/2008
Realizace Completion: 2010
Celková plocha Area: 182 m2

Zastavěná plocha Built-up area: 38,7 m2

Dlážděná plocha Paved area: 75 m2

Plocha dřevěné terasy Wooden  
terrace area: 54 m2

Obestavěný prostor Building volume: 135 m3

Foto Photo: Radko Květ, Jiří Zrzavý, 
Václav Babka
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Restaurace a terasa obchodního domu Kotva 
v Praze vychází z temného genia loci budovy. 
Industriálně-tesařský svět pergol, nábytku, 
schodišť a dětských prolézaček navazuje na 
střešní krajinu objektu, který představuje 
kontroverzní, ale výraznou architekturu upro-
střed historické zástavby. Snažili jsme se málo 
měnit, málo dodat, spíše očistit a repasovat 
stávající konstrukce hexagonálních hřibovitých 
stropů a oživit střechu skýtající krásný a ne-
obvyklý pohled na Staré Město. Kombinace 
syrových betonových konstrukcí a tmavého 
dřeva tvoří charisma restaurace, která je 
specializována na výjimečné typy piva. Bar, 
pergoly se zatahovacími plachtami, květinové 
zábradlí a hmatatelná blízkost věží kostela 
sv. Jakuba... 

autorská zpráva autor‘s report
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A restaurant on the terrace of the Kotva 
Department Store in Prague is based on the 
dark genius loci of the building. The industrial 
and carpenter world of pergolas, furniture, 
stairs and monkey bars for kids follows the roof 
landscape of the object that represents the 
controversial but significant architecture amid 
the historic development. We aimed to change 
little, to add little, more to clean and repair the 
existing structure of the hexagonal, mushroom 
shaped ceilings and revitalize the roof offering 
a beautiful and unusual view of the Old Town. 
The combination of raw concrete structures 
and darkish wood creates the charisma of the 
restaurant, which specializes in unique types 
of beer. The bar, the pergolas with retractable 
canvases, the flower railings, and the almost 
tangible proximity of the St. Jacob’s towers...
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Restaurace a terasa v Kotvě
The Restaurant and Terrace in the 

Kotva Department Store
Místo Location: Obchodní dům 

Kotva, Praha 1 The Kotva 
 department store, Praha

Klient Client: Restaurace sluneční 
terasa T-Anker
Autor Architects:  

David Kraus, Veronika Fričová/
Architektura, s. r. o.

Stavbyvedoucí Construction manager: 
Petr Kozubík

Podlažní plocha Floor area:  
2 800 m2

Průběh Implementation: 2012–2014
 Programme: restaurant, services 

and facilities
Foto: Jiří Ernest
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Zapálený pro svou vizi, ale nejistý v tom, jak 
jí dosáhnout, zapojil klient do návrhu svého 
moderního, minimalistického a otevřeného 
rodinného domu architekty z ateliéru 4a. 
Záměr, se kterým byl dům projektován, od 
nás vyžadoval použití minimálního množství 
detailů. Vyjádřili jsme se pouze s pomocí 
několika málo přírodních materiálů, v mo-
nochromatickém barevném ladění. Úspěšně 
jsme zvýšili koefi cient zastavění, museli jsme 
ale čelit mnoha omezením z hlediska zásad 
celkového urbanistického a architektonického 
řešení v dané lokalitě Jenerálka. Podařilo 
se nám interpretovat klasickou a v místní 
zástavbě převládající sedlovou střechu novým 
způsobem, který odpovídal požadavkům klien-
ta na současný moderní dům. V našem pojetí 
se tradiční tvar přetavil v pozvolně stoupa-
jící a klesající zeď, která se jako stuha vine 
kolem celého domu. Linie pozvolně stoupající 
asymetrické střechy je tvořena právě touto 
zdí rozpínající se přes parcelu. Části zdi jsou 
vynechány za účelem zdůraznění a krytí vstu-
pu, jinde slouží průřezy pro otevření fasády 
domu jejímu okolí. Chtěli jsme dům vizuálně 
pevně spojit se zemí tak, aby působil trvalým 
dojmem, hmota domu vyhlížela solidně a pev-
ně, a zároveň poskytnout klidný, lenivý pocit 
domu sebevědomě usazeného na pozem-
ku. Vše je navrženo v bílé barvě s tmavými 
přírodně šedivými detaily v průřezech fasádou 
a šedým soklem tvořícím základnu domu.

V rámci uspořádání interiéru je vstup do vily 
umístěn ze severu, s malou vstupní halou 
a prostorem pro šatnu. Při vstupu z garáže je 
přístup do domu veden přes technickou míst-
nost. Z haly je přístupná koupelna a pokoj pro 
hosty / pracovna. Celá zbylá plocha přízemí je 
věnována obývacímu prostoru, na jižní straně 
propojenému se zahradou. Těchto přibližně 
osmdesát metrů čtverečních otevřeného pro-
storu, na jednotlivé zóny rozděleného pouze 
vizuálně, je v polovině délky jižní fasády plně 
prosklených a pouští tak zeleň zahrady do 
obytného interiéru.
Podesta v prvním patře je koncipována jako 
průchozí galerie, strop zde sleduje tvar 
střechy a má tím pádem dvojnásobnou výšku, 
umožňující v budoucnu vestavbu mezipatra. 
Tři ložnice s francouzskými okny jsou všechny 
otevřeny směrem k jižní pobytové terase. 
Hlavní ložnice s šatnou má soukromou kou-
pelnu vybavenou sprchovým koutem, druhá 
koupelna s vanou je určená k užívání všem.

autorská zpráva autor‘s report
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Passionate of vision but unclear how to 
achieve it, the client engaged 4a to begin 
design works on a modern, minimal and open 
family house. � e design intention required 
us to use limited details expressed through 
a few natural materials but within a mono-
chromatic bias. We successfully increased 
the build coeffi  cient but faced many design 
restrictions due to the regulated urban and 
architectural principals zoned for Jeneralka. 
We interpreted the “cottage roofed” charac-
teristic prevalent within the urban principals 
to meet the contemporary requirements 
for the client. Our interpretation centred on 
a slowly ascending and descending wall con-
cept that snakes through the site, wrapping 
the house within. An asymmetrical shallow 
angled roof line was made from this wall, 
stretching across the plot. Parts of the wall 
are removed to give tension and cover upon 
entry, whilst others are for openings in the 
façade. We wanted the building to sit visually 
heavy on the ground to appear permanent, 

its massing solid and the horizontal nature 
to give a calm lazy feel as it stretches gently 
across the site. All white with dark natural 
grey details for cut out openings and solid 
grey plinth forming a base. 
� e interior layout gives entry to the villa 
from the North with a small hall and ward-
robe space. By car, entry from the garage 
is via a walk through technical room. From 
the hall is a bathroom and guest bedroom / 
study. � e remaining area is the living space, 
south facing enjoying the garden. Open and 
visually delineated it is approx. 80 m2 with 
50 % of the south façade fully glazed bring-
ing the garden into the living space. 
First fl oor landing is a walk around gallery 
with the ceiling following the form of the roof. 
It is therefore double height and could accom-
modate a mezzanine at a later date. � ree 
bedrooms with French windows all open onto 
the southern aspect roof terrace. An en-suite 
bathroom serves the master bedroom with 
a family bathroom open to all.
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White Villa Praha
Architekt Architect: 4a architekti,  
Leigh D’Agostino, Katarina Ciglanová,  
Jan Burček, Vlado Devečka,  
Martin Tomášek 
Dodavatel Contractor: Verbau s.r.o.
Plocha pozemku Site area: 1.168 m2

Zastavěná plocha Built-up area: 246 m2

Užitná plocha Usable area: 262 m2

Konstrukční systém Structural system: 
Zděná konstrukce POROTHERM 44.EKO
Střešní krytina Roofing: PVC folie FATRAFOL 
+ terasy s kačírkem
Fasáda Facade: Tenkovrstvá jádrová  
omítka Baumit + Cetris obklad
Okna Windows: Dřevěná Euro68 / 
Hliníková SCHÜCO (oboje 2-sklo)
Vnitřní dveře Interior doors:  
Masivní dřevěné na míru
Podlahy Flooring: Plovoucí laminátová 
(ořech) / keramická
Vytápění Heating: Teplovodní podlahové
Větrání Ventilation: přirozené / natural
Foto Photographer: Ivan Bárta
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Vila Stiassni 
RAKO rekonstruovalo vilu Stiassni i podle 
úlomků střepu původních obkladů

Důležitým zdrojem informací se při rekonstruk-
ci brněnské vily Stiassni, významné památky 
meziválečné architektury, staly i fotografie 
a akvarely někdejší paní domu, jimiž doku-
mentovala interiér i exteriér objektu. Repliky 
keramických obkladů pro tzv. vládní vilu 
vyrobila, podobně jako v případě známější vily 
Tugendhat, tradiční česká značka RAKO, a to 
i díky „zazděným“ úlomkům střepu původních 
obkladů, které se jinak vůbec nedochovaly.
Luxusně zařízená vila manželů Stiassni v br-
něnské čtvrti Pisárky se po komplexní tříleté 
rekonstrukci otevřela pro veřejnost v prosinci 
2014. Kromě ní se na pozemku zaujímajícím 
více než 3 hektary nacházel i dům zahradní-
ka a vstupní objekt s bytem řidiče a stájemi. 
Úkolem rekonstrukce bylo zachovat původní 
detail a navrátit areálu vzhled z doby, kdy jej 
obývala rodina Stiassni.

„Interiéry koupelen byly v osmdesátých letech 
rekonstruovány. Původní umyvadla byla na-
hrazena novodobými a keramické obklady byly 
nahrazeny mramorovými. Originální schránky 
na mýdlo, tzv. mýdlenky však byly odstraněny 
nešetrným způsobem a nebyly zachovány ani 
ve fragmentu. Po sejmutí nových obkladů byly 
na svém místě pouze úlomky střepu v původní 
vápenocementové, pokládkové vrstvě, tzv. 
buchtách. Vnitřní keramické obklady ostění 
mezi okny koupelen zůstaly zachovány. Při 
rozhodování o barevném odstínu nových replik 
se vycházelo právě z těchto detailů,“ říká Petr 
Miklíček, restaurátor keramiky s licencí MK 

ČR, a pokračuje: „Po dřívějších zkušenostech 
z Vily Tugendhat byla ke spolupráci vyzvána 
společnost LASSELSBERGER, výrobce kera-
mických obkladů RAKO. Úkolem bylo přiblížit 
se co nejvíce původní technologii výroby. Tato 
technologie tehdy spočívala hlavně v použití 
olovnaté glazury na předem vypálený, kalibro-
vaný střep. Vysoký lesk a pokládka beze spár 
dávaly tehdejším stěnám charakteristický rys, 
který ještě dnes můžeme spatřit v objektech 
nezasažených modernizací interiéru. Přitom je 
paradoxem, že vývoj designu v oblasti keramiky 

se začíná vracet k počátku minulého století 
a většina světových firem má ve své nabídce 
obkladů a dlažeb vzory vycházející právě z jed-
noduchosti a dekorativnosti 20.–30. let.“
Požadavek na obklady koupelen byl tedy 
kalibrovaný, glazovaný střep ve žlutém odstínu 
– dle původních, zachovaných obkladů. Barva 
mýdlenek byla určena výše zmíněným úlomkem, 
zakonzervovaným v omítce pokládky z 80. let, 
tedy bílá. Společnost LASSELSBERGER, výrob-
ce tradiční české značky RAKO, dodala několik 
vzorků a po korekcích barevnosti povrchu byla 
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schválena finální podoba obkladu ve finál-
ním kalibrovaném rozměru 149x149 mm. Na 
předpřipravenou stěnu v absolutní rovině byly 
obklady kladeny se spárou 1 mm.

Speciální výrobní zakázku pro vilu Stiassni 
popisuje produktová manažerka RAKO, 
Ing. Zdenka Kaslová. „Obklady pro sociální 
zařízení, na zakázku připravené ve svět-
le žlutém odstínu, se vyráběly ve formátu 
200x200 mm a následně byly opracovány 
vodním paprskem na požadovaný formát 
149x149 mm v tloušťce 7 mm. Takto bylo pro 
Vilu Stiassni vyrobeno 80 m². Pro hrany stěn, 
vany či parapetů byly obklady vyráběny i se 
zaoblenou hranou. I v tomto případě nejprve 
keramici vyrobili formát 200x200 mm, který 
byl následně opracován vodním paprskem na 
požadovaný formát 149x149 mm v tloušťce 
7 mm. Do výroby 300 ks těchto obkladů byl 
navíc zařazen mezistupeň – v podstatě ruční 
opracování zaoblené hrany s následným 
glazováním včetně zaoblené hrany. Výroba 
i kalibrace vyrobených replik proběhla úplně 
symbolicky v Horní Bříze, v závodě, ve kterém 
byly vyvinuty první kalibrační stroje následně 
používané, zapomenuté a v posledních letech 
znovu objevené a používané pro výrobu kera-
mických obkladových materiálů.“
„Dle dobových fotografií bylo potřeba vyrobit 
také spodní, zakončovací obklady, které ovšem 
přiléhaly k podlaze ve tvaru malého požláb-
ku. Tyto prvky v celkovém počtu cca 240 ks 
jsem vyrobil za pomoci silikonových forem 
a kombinací materiálů, které obecně nazývám 
moderní stavební chemií,“ vysvětluje restaurá-
tor Petr Miklíček. „Jako podklad posloužil opět 
fragment původního obložení, zachovaný v jiné 
části domu. Po dodání obkladů – replik RAKO 
– byla vyrobena forma pro odlití požlábkových 

obkladů. Bylo nutné počítat s budoucím smrš-
těním odlitku, které by se mohlo projevit na 
nepravidelném spárořezu stěny. Namícháním 
odstínu směsi a povrchovou úpravou odlitku 
jsem poté docílil shodného výsledku s repli-
kami obkladů. Z důvodů zachování tajemství 
„know-how“ použité materiály neuvádím. 
Použitou technologii tak zjednodušeně nazý-
vám ,keramika za studena‘.“
Při výrobě repliky mýdlenky musel restaurátor 
detailně prostudovat původní fotodokumentaci 
a vytvořit rozměrově a tvarově shodný model. 
Vnitřní boky této kapličky musely mít rozměry 
obkladačky na stěně pro usazení a zároveň 
venkovní lem přesahoval spáru. Celkem bylo 
vyrobeno 10 ks mýdlenek. Barevná a povrcho-
vá úprava vyrobených doplňků ke keramickým 
replikám je vodě odolná a způsobilá zátěžové-
mu režimu provozu.

V letech 1920–1930 se keramika uplatňovala 
jako vynikající mrazuvzdorný fasádní a bazéno-
vý materiál a ovlivila tak vzhled řady světových 
měst, zejména ve střední Evropě, ale i v zámo-
ří (Rakodur, Tunelia). Byla založena projekční 
kancelář a na realizaci staveb se podíleli 
vlastní kladečské party. Obchod organizovala 
společnost Keramika v Praze, a to pro všechny 
klíčové české výrobce stavební keramiky. 
Keramické bazény byly v té době, u zámožných 
rodin, velmi módní záležitostí.
Současný vývoj a výroba obkladů pro rekon-
strukci venkovního bazénu probíhaly podobně 
jako v případě koupelen – podle předaného 
kousku odštípnutého původního obkladu. 
V Horní Bříze bylo vyrobeno 180 m² obkladů 
RAKO ve speciální světle zelené a ve formátu 
97x97 mm. Dalších 1350 kusů se zaoblenou 
hranou bylo výsledkem ručního opracování 
hrany s následným glazováním.

První návrh exteriéru a skici interiéru Stiassni 
pocházejí z roku 1927. Realizaci stavby tehdy 
zajišťovala firma Artur & Mořic Eisler. Povolení 
k užívání stavby je z 1. 7. 1929, záznam 
o kolaudaci je datován k 6. 6. 1930. Vila byla 
domovem rodiny Stiassni pouhých devět 
let. V roce 1938 odešli z obav před okupací 
Alfred, Hermine i jejich dcera Susanne do 
Londýna. Později se přestěhovali do ame-
rického Hollywoodu. V následujících letech 
měla vila mnohé využití: Gestapo zde mělo 
„Offizierskasino“, přebývali zde ruští kozáci, 
dvakrát zde pobýval prezident Edvard Beneš 
a právě od té doby je označována jako vládní 
vila. Byly zde ubytovány významné státní 
návštěvy, jako například první indonéský 
prezident Sukarno, egyptský prezident Násir 
a kubánský prezident a premiér Fidel Castro.
Po 2. světové válce byl majetek zkonfisko-
ván a 6. 6. 1946 připadl československému 
státu. V tomto období sloužila vila k repre-
zentativním účelům. V roce 1952 připadla 
vila se zahradou Krajskému národnímu 
výboru v Brně, který ji využíval pro ubytování 
významných státních návštěv. Na seznam 
nemovitých kulturních památek byl areál 
zapsán 20. 12. 1982. V 90. letech byla vila 
v pronájmu BVV Fair Travel Brno a sloužila 
pro pořádání konferencí, obchodních jednání 
a různých společenských akcí.
Od roku 2009 je ve vlastnictví Národního 
památkového ústavu. V areálu byl opraven 
objekt pro vzdělávání a nově postaven před-
náškový objekt. Vila Stiassni bude celoročně 
sloužit studijním a badatelským účelům, stane 
se sídlem Centra obnovy památek architektury 
20. století COPA a samozřejmě v něm probíhají 
i komentované prohlídky vily pro veřejnost.

www.rako.cz
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Rodinný dům Žabovřesky 
Novostavba z cihel plněných minerální 
vatou ve standardu energeticky 
úsporného domu

Z cihel plněných minerální vatou POROTHERM 
T Profi, které společnost Wienerberger cihlář-
ský průmysl, a. s., uvedla na trh v dubnu minu-
lého roku, již stojí první domy. Jedním z nich je 
i rodinný dům v brněnské čtvrti Žabovřesky.
Třípodlažní dům s třídou energetické nároč-
nosti skupiny B, je koncipován jako jednoge-
nerační bydlení s velkým obytným prostorem 
otevřeným do předzahrádky, ložnicemi v patře, 
technickým vybavením v suterénu a zahrádkou 
a dvojgaráží s přímým vstupem z domu.
Svislé konstrukce domu jsou z keramických 
broušených cihel plněných minerální vatou 
POROTHERM, obvodové stěny suterénu a vy-
rovnávací stěny nad základovými pasy nepod-
sklepené části jsou železobetonové. Konstrukci 
stropů tvoří železobetonový monolit. Venkovní 
dveře a trojitě zasklená okna jsou dřevěná. 
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Jednoplášťová střecha má pochozí úpravu, 
nad garáží je plochá střecha připravená k osa-
zení střešní vegetací. Střešní vpusti na ploché 
střeše i na terase ve 2. NP jsou vyhřívané.
Vytápění celého domu je podlahové teplovodní 
pomocí tepelného čerpadla, topným médiem 
je geotermální vrt hloubky 137 m, umístěný 
pod garáží. Tepelné čerpadlo se ovládá pomocí 
ekvitermní regulace (regulátor je závislý na 
vnější teplotě) s plynule nastavitelnou křivkou. 
Venkovní čidlo je umístěno na fasádě, průtok 
topné vody je možné regulovat v každém 
patře. Stejně tak i příprava teplé užitkové vody 
je řešena pomocí tepelného čerpadla, systém 
je doplněn o cirkulaci TUV. Srážková voda ze 
střechy je jímána do akumulační a retenční 
nádrže, umístěné na dvorku, a používá se ke 
splachování a praní. Předokenní žaluzie na 
západní uliční fasádě domu lze samostatně 
elektricky ovládat z každé místnosti, centrální 
ovladač je umístěn v obytné místnosti. Při 
velkém oslunění fasády jsou žaluzie nastaveny 
automaticky tak, že dostatečně stíní vnitřní 
prostory; při překročení určité síly větru jsou 
automaticky staženy do schránek, aby nemoh-
lo dojít k jejich poškození.

Cihly plněné minerální vatou
Cihla Porotherm T Profi s výplní z minerální 
vaty je na našem trhu stále novým materi-
álem. Wienerberger cihly plněné minerální 
vatou v České republice vyrábí od 26. 3. 2014. 
Kombinace staletími prověřeného keramického 
střepu s integrovanou tepelnou izolací přináší 
zlepšení vlastností oproti klasickým cihelným 
blokům. Výsledkem moderní technologie 

a vstupního materiálu vysoké kvality je zdivo 
s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi 
i vysokou únosností, které umožňuje maximální 
úsporu nákladů na vytápění.
Nový sortiment broušených cihel plněných mi-
nerální vatou české produkce obsahuje cihelné 
bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech 
pro zdivo tloušťky 500, 440, 380 a 300 mm 
pod označením např. Porotherm 50 T Profi. 
Tepelněizolační parametry řadí cihly do kategorie 
výrobků pro nízkoenergetické domy, v budoucnu 
i pro budovy s téměř nulovou spotřebou ener-
gie, bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat. 
Hodnota prostupu tepla stěnou U se pohybuje 
od 0,14 do 0,22 W/(m2.K) podle tloušťky pou-
žitého zdiva. Výborné tepelněizolační vlastnosti 
zajišťuje tepelná izolace ve formě minerální 
čedičové vaty integrované uvnitř dutin, ale také 
vysoká kvalita těžené cihlářské hlíny, která patří 

mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. 
Keramický střep z cihelny Novosedly má velmi 
nízkou tepelnou vodivost za současného zacho-
vání dostatečně vysoké pevnosti.
Přírodní původ zdiva umožňuje snadný prostup 
vodních par, stěny bez dodatečného zateplení 
dýchají a zajišťují zdravé a příjemné vnitřní 
klima. Zdivo z pálené keramiky brání rychlému 
chladnutí domu v zimě a v horku zabraňuje 
jeho přehřátí. Cihly plněné minerální vatou ne-
jsou náchylné na mechanické poškození a ne-
jsou napadány hmyzem či plísněmi, tvarovka 
z pálené keramiky tvoří pro minerální vatu 
dokonalou ochranu. Díky vlastnostem mine-
rální vaty v kombinaci s keramickou konstrukcí 
vytvářejí cihly též vysokou ochranu proti hluku 
i požáru. Samotná konstrukce cihelné tvarovky 
se silnými vnitřními žebry zaručuje bezpečné 
přenesení zatížení a vysokou únosnost zdiva.
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Vzorový zděný pasivní rodinný dům 
Chelčice

Místo: Katastrální území Vodňany – Chelčice
Autor projektu: Archmod / Tomáš Hlavín
Generální dodavatel: CB Building, s. r. o.

Projekt pěti pasivních rodinných domů 
v malebné obci Chelčice v jižních Čechách 
je průkopníkem svého druhu nejen v tomto 
regionu. Bezmála tři roky vývoje a pečlivé pří-
pravy realizace se pozitivně odrazily nejen na 
kvalitě stavby, komfortu užívání a provozních 
úsporách, ale i pořizovací ceně a návratnosti 
investice do energeticky efektivního opatření. 
Kvalitní výsledek celého projektu by nebyl 
možný bez úzké spolupráce s výrobci sta-
vebních materiálů a technologií, generálního 
dodavatele stavby a konzultací s odborníky 
v oboru a řady zkoušek. Životnost konstrukcí 
a jejich nenáročná údržba jsou zaručeny nejen 
podrobnými simulacemi při návrhu, ale hlavně 
použitím vysoce kvalitních materiálů od certifi-
kovaných výrobců. Domy jsou stavěny výhrad-
ně zděnou technologií. Pro vynikající vlastnosti 
vápenopískového zdiva byly obvodové stěny 
vyzděny z bloků Sendwix tl. 17,5 a 24 cm 
dodávaných společností KM Beta.

KMB SENDWIX
Vápenopískové bloky SENDWIX jsou na českém 
trhu již zavedeným materiálem. Svými
vlastnostmi jsou optimální pro výstavbu 
nízkoenergetických a pasivních budov. Vyrábějí 
se pouze z přírodních materiálů: vápna, písku 
a vody. Nepoužívají se žádné jiné přísady 
ani chemické prostředky. Vysoká únosnost 
vápenopískových bloků umožňuje stavbu 
nosných konstrukcí již od tloušťky stěny 175 
mm. To přináší úsporu obestavěného prostoru 
a investičních nákladů či naopak zvýšení zisků 

v podobě rozšíření obytné plochy v jednot-
livých podlažích. Systém umožňuje vedení 
elektroinstalací v prostoru výrobcem již připra-
vených dutin a prostupů v jednotlivých blocích. 
Menší spotřeba omítkových směsí díky přes-
ným rozměrům zdicích prvků vede k celkové 
finanční úspoře. Úspora se projeví i u meziby-
tových stěn. Díky vysoké objemové hmotnosti 
mají materiály vynikající akustické vlastnosti, 
tyto požadavky beze zbytku splňují AKU bloky 
SENDWIX o tloušťce 240 mm. Vzhledem 
k nosnosti vápenopískových bloků (40 N/mm2) 
je možné použít materiál i pro stavby bytových 
domů, a to ve všech typech nabízených šíří 
zdiva (290, 240, 175 mm), jež umožňují vý-
stavbu až sedmipodlažních budov bez použití 
skeletové konstrukce. Vápenopískové zdivo 
je díky vysoké pevnosti využitelné zvláště pro 

stavby s vysokým zatížením, kde je požadavek 
na větší únosnost zdiva při větším rozpětí nos-
ných stěn, a je tak alternativou monolitických 
betonových konstrukcí.
Objemová hmotnost materiálu je zhruba 
dvakrát vyšší než u páleného bloku, proto je 
možné dosahovat vynikajících akumulačních 
schopností, významných pro zachovávání sta-
bilní teploty interiéru v letním i zimním období. 
Vzhledem ke své akumulaci jsou vápenopís-
kové cihly požadovány a doporučovány pro 
stavby nízkoenergetických a pasivních domů. 
Energetické náklady na provoz objektů jsou 
poté minimální.

Podrobné informace o systému SENDWIX 
najdete na www.sendwix.cz, www.kmbeta.cz 
nebo získáte na infolince 800 150 200.

Nosné zdivo Sendwix© v přízemí (pohled severovýchodní)
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Nosné a nenosné zdivo Sendwix© v přízemí Pokládka střešní krytiny KM Beta Elegant
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Půdorys 1. NP (přízemí)

Půdorys 2. NP (podkroví)
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Deliace steny medzi bytmi
Byty sú od seba oddelené sadrokartónovými stenami, ktorej skladba bola navrhnutá spoločnosťou Rigips špeciálne pre 
projekt Zelené átrium. Nosné profily sú vyplnené zvukovou izoláciou Isover Piano v hrúbke 75mm. Na profile z každej 
strany je osadená doska Rigistabil, ktorá zabezpečuje pevnosť konštrukcie (táto doska sa bežne používa pri osádzaní 
bankomatov). Následne je aplikovaná modrá akustická doska, ktorá vylepšuje akustické vlastnosti steny, a na túto je 
osadená doska Rigips Activ’Air, ktorá pohlcuje z ovzdušia formaldehyd, čím vylepšuje kvalitu vzduchu v byte.
Táto skladba steny v hrúbke 150 mm, pri ktorej je použitých spolu 6 dosiek a zabezpečuje ochranu proti hluku nad 
60 dB. Norma požaduje 52 dB. Zároveň je priečka skutočne pevná. Protihlukové vlastnosti zároveň zabezpečuje dilatácia 
poterov od stien, ako aj skutočnosť že v medzi-bytových priečkach nie sú osadené žiadne kanalizačné ani vodovodné 
potrubia, ktoré by zhoršovali vlastnosti stien, ako sa bežne deje pri tradičných murovaných technológiách.

Stavebná firma SMF Marko sa rozhodla kúpiť 
chátrajúce polygrafické závody v roku 2002 
ako investíciu. V roku 2007 získala stavebné 
povolenie na luxusný bytový dom s veľkome-
trážnymi bytmi, no plány výstavby zahatala 
kríza. Myšlienky na projekt sa však investor 
nikdy celkom nevzdal — koncom roku 2012 
vznikol nový, ekologickejší a premyslenejší 
projekt s názvom Zelené átrium.

Koncept bývania v Zelenom átriu má tri 
základné piliere. Prvým je zelená výstavba. Je 
príjemné vedieť, že bývate na mieste, ktoré 
neodkrojilo z ornej pôdy a nebol kvôli nemu 
vyrúbaný les. Rovnako uspokojivé je vedomie, 
že stavba je tvorená najúspornejšími postup-
mi, ktoré takmer nezaťažili životné prostredie. 
Druhým pilierom je úspora prevádzkových ná-
kladov, ktorá obyvateľom zaručuje minimálne 

Zelené átrium
Zelené átrium je prvým pasívnym  
bytovým domom na Slovensku.

Polyfunkční bytový dům
Miesto: ul. Štefana Moyzesa, Trnava
Investor: Ing. Ľubomír Marko – SMF Marko
Architekt: Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch
Generálny zhotoviteľ: Ing. Ľubomír Marko  
– SMF Mark
Začiatok výstavby: 05/2013
Ukončenie výstavby: 03/2015
Úžitková plocha: 5 600 m2

Výmery bytov: od 37 do 87 m,  
prevažne 55–60 m2
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Objekt Zelené átrium pozostáva z niekoľkých základných funkčných celkov. Sú to byty, obchodný priestor, administratívny 
priestor, parkovanie v suteréne objektu, a priestory spoločné pre obyvateľov domu, slúžiace na spoločné a súkromné 
aktivity, ako stretnutia a oslavy.
V suteréne na nachádza podzemná garáž so 63 parkovacími miestami (z toho 2 pre osoby so zníženou schopnosťou 
pohybu), skladové priestory pre byty (pivnice) a energetické jadro objektu. Z garáže sa k bytom dá dostať výťahom.
Na prízemí objektu (1 NP) sa nachádzajú byty v troch krídlach, kancelársky priestor, obchodný priestor. Na prvom poscho-
dí (2 NP) sa nachádzajú byty v troch krídlach, spoločenská miestnosť s kuchynkou a priestorom na hranie detí v galérii 
nad obchodným priestorom.
Na posledných dvoch podlažiach sú už len byty v časti A.
Na obytnej streche objektu sa nachádza “party” priestor. Pri schodisku na streche je malá kuchynka a pergola chráni 
sedenie počas grilovačiek.

náklady na vykurovanie a chladenie, a to bez 
kompromisov. Tretím pilierom je budovanie 
susedskej komunity, ktorá na stretávanie 
využíva spoločné priestory a zelenú relaxačnú 
strechu.
Vzhľad Zeleného átria charakterizuje jedno-
duchý architektonický výraz. Zámerom bolo 
postaviť jednoduchú architektúru v súlade 
s okolitým prostredím a investície vložiť do 
energetických kvalít budovy a nie do samo-
účelných architektonických prvkov. Stavba sa 
skladá z niekoľkých funkčných celkov. Základ 
tvorí 44 bytov a spoločenské priestory pre 
obyvateľov domu. Okrem nich sa tu však na-
chádzajú aj obchodné a kancelárske priestory. 
Parkovanie rieši podzemná garáž s kapacitou 
63 miest. Okrem nej sa v podzemí nachádzajú 
pivnice a technická miestnosť.
O zamedzenie úniku tepla z budovy sa stará 
kvalitná izolácia všetkých častí budovy s dôra-
zom na fasádu, strechu a podlahu nad pod-
zemnými garážami. Okná sú tvorené izolačným 
trojsklom, ktoré poskytuje okrem vynikajúcich 
izolačných vlastností aj možnosť solárnych 
ziskov. Tepelný komfort a chladenie v budove 
zabezpečujú tepelné čerpadlá vzduch/voda 
a zem/voda. Energiu zo zeme využívajú pro-
stredníctvom takzvaných energetických pilót, 
ktoré sa nachádzajú pod objektom a zároveň 
slúžia ako základy. V letných mesiacoch sa 
odpadové teplo z tepelného čerpadla vzduch/
voda využíva na ohrev teplej vody. V každom 
byte je nainštalovaná vetracia jednotka so 

spätným získavaním tepla. Systém tienenia 
je jednotný – prehrievanie bytů počas leta 
zamedzují externé žalúzie.
Podle výpočtu PHPP (Passive House Planing 
Package) je predpokladana bilancia objektu 
14,9 kilowatthodín na meter štvorcový za rok. 
Budova tiež absolvovala certifikáciu energetiky 
či skúšku
tepelnej izolácie jednotlivých konštrukcií. 
Najvýznamnejším certifikátom budovy však 
bude medzinárodný certifikát trvalo udržateľ-
ných budov LEED Platinum. Po jeho získaní 
bude budova prvou na Slovensku, ktorá ho 
získala.

Spoločnosť Rigips bola hlavným dodávateľom 
sadrokartónových dosiek a priečok v Zelenom 
átriu. Z  materiálov Rigips sú vyrobené 

medzibytové, ale aj vnútrobytové priečky, 
v staršej časti aj podlahy. O dokonalú zvuko-
vú izoláciu medzi bytmi sa postará MODRÁ 
AKUSTICKÁ DOSKA. Bezpečnostné priečky 
a priečky s veľkou záťažou sme vyriešili doskou 
RIGISTABIL, ktorá je určená na zavesenie 
ťažkých predmetov, napríklad kuchynskej linky. 
V bytoch boli použite priečky ACTIVE AIR. Jej
unikátna technológia rozkladá emisie formal-
dehydu a prispieva tak k zdravému vzduchu 
v domácnosti. Zelené átrium je vďaka všet-
kým týmto technológiám zdravšie miesto na 
život. Jednoduché stavebné systémy priniesli 
aj uspory počas výstavby – suchá výstavba 
šetrí čas a peniaze stavebníka. Priečky, ktoré 
naviac nezaťažujú konštrukciu, majú výborné 
tepelnoizolačné a akustické vlastnosti a sú 
variabilné a šetrné k životnému prostrediu.
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Centrála EGGER, St. Johann v Tyrolsku

Investor: FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Architekt: Bruno Moser 
Termín: březen 2014 až březen 2015

Již v roce 2008 bylo rozhodnuto o způsobu vý-
stavby (konstrukci šetrné k životnímu prostře-
dí) s využitím produktů EGGER a s otevřenou 
a zdravou atmosférou korespondující s inova-
tivním stylem firmy.
O sedm let později postavená budova Centrály 
Egger splňuje všechna tato kritéria, včetně 
požadavků stanovených společností na hlavní 
sídlo. Stala se již čtvrtou stavbou postavenou 
v osobitém vzhledu EGGER, kterou pro tuto 
společnost navrhl architekt Bruno Moser. Jako 
první byla podle této koncepce v roce 2010 
postavena administrativní budova v Radauti 
v Rumunsku, o rok později TechCenter ve měs-
tě Unterradlberg v Rakousku, v roce 2013 
Forum v Brilonu v Německu a jako nejnovější 
byla v roce 2015 dokončena centrála firmy 
v St. Johannu v rakouském Tyrolsku.
Široká nabídka EGGER materiálů na bázi dřeva 
zahrnuje laminátové podlahy, OSB desky, 

řezivo, lamináty, MDF desky, kompaktní desky,  
laminované desky Eurodekor, ProAkustik 
akustické desky, nábytkové dílce, lehčené 
konstrukční desky Eurolight. Samozřejmostí je 
velká škála dekorů a struktur. V projektu byly 
použity všechny produktové řady EGGER – jak 
pro dřevěnou konstrukci budovy, laminátové 
podlahy, tak i při výrobě nábytku a interiérů.
Charakteristický šachovnicový vzhled objektu 
vznikl použitím modulů, jejichž základ tvoří 
extrémně odolné vrchní desky OSB 4 o maxi-
mální velikosti 11,40x2,80 m, které se vyrábějí 
v závodě EGGER Wismar. Každý modul se 
skládá z pěti prvků, a tak umožňuje maximální 
prostorovou flexibilitu – přesně podle poža-
davků konkrétní budovy. Proporcionálně lehká 
konstrukce na principu komorových nosníků je 
zvláště efektivní a vhodná pro široké budovy. 
Výsledné nízké zatížení je rozloženo pomocí 
dřevěných sloupů. Komorové systémy lze záro-
veň využít pro veškeré potrubní vedení: větrání, 
odpadní vzduch, vytápění, chlazení, pro vodo-
vodní i elektrické systémy. Jejich další výhodou 
je tedy i snadný přístup k technologiím.
Díky vysokému stupni prefabrikace stavebních 
dílů použitých pro dřevěné konstrukce byly 

budovy dokončeny za pouhých 12 měsíců 
od slavnostního položení základního kamene.
Centrálu firmy EGGER představují dvě čtyř-
patrové budovy propojené skleněným atriem. 
V přízemí se nachází velkoryse navržená 
recepce a restaurace pro zaměstnance. Jsou 
zde také školicí a konferenční prostory. Uvítací 
prostor v atriu návštěvníkům názorně uka-
zuje, že MDF desky lze použít i pro vytvoření 
zaoblených, lehkých tvarů. Dále se zde nachází 
pult ukazující možnosti digitálního tisku na pří-
kladu dekoru připomínajícího jádrové dřevo 
jasanu. Barevné kostky uspořádané v hladkém 
barevném přechodu znázorňují použití různých 
uni dekorů EGGER. V  horních patrech jsou 
kanceláře pro 250 zaměstnanců firmy EGGER, 
pro management závodu a vedení společnos-
ti. Design je celkově zaměřen na funkčnost 
a interakci. Kanceláře, zasedací místnosti 
a společné prostory mají koncept otevřeného 
prostoru vyzývající ke komunikaci a diskusi.
Série nábytku byla vyvinuta s cílem poskytnout 
vhodná řešení pro různorodé požadavky jed-
notlivých kanceláři, od jednotlivých pracovišť 
až po velké kanceláře s otevřeným prostorem. 
Celý systém byl vytvořen z laminovaných 

Centrála firmy Egger v St. Johannu v Tyrolsku  
byla vystavěna převážně z vlastních produktů firmy.

Venkovní ocelová schodiště tvoří krátké a rychlé únikové cesty. Díky otevřené střešní konstrukci proniká do budovy mnoho denního světla. 
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desek Eurodekor, lehčených konstrukčních 
desek Eurolight i kompaktních desek v deko-
rové a strukturové vazbě. Dobré prostorové 
akustiky bylo dosaženo uplatněním akustických 
desek ProAkustik absorbujících zvuk u nábytku 
a vestavěných skříní. Na mnoha místech jsou 
použity dekory se synchronizovanými struk-
turami Feelwood. Využití dekorů s výraznou 
strukturou dřeva umožňuje pomocí inovativní 
technologie dokonalé sladění vzhledu. Tyto vy-
soce kvalitní materiály vypadají tak autenticky, 
že je lze jen obtížně odlišit od skutečného dře-
va. Stejně tak laminátové podlahy v centrále 
firmy se díky své precizní povrchové struktuře 
také neuvěřitelně podobají klasickým dřevěným 
podlahám. Jsou ale odolné vůči poškrábání 
a opotřebení. Díky technologii aqua+ se tyto 
lamináty vyznačují vysokou odolností proti vlh-
kosti a snadno se čistí. Tyto vlastnosti oceňují 
zejména v restauraci pro zaměstnance, ve kte-
ré je velká frekvence pohybu návštěvníků.
Kromě funkčnosti a estetiky hraje v centrále spo-
lečnosti důležitou roli také bezpečnost. Suterén 

je postaven z vyztuženého betonu a koncipován 
jako samostatný požární úsek. Přízemí a atrium 
představují další požární úsek, kde je kuchyně 
navíc samostatným podúsekem. Další tři podlaží 
společně tvoří další požární úsek. Kromě cent-
rálního schodiště a výtahu v atriu z OSB desek 
se zde nacházejí dvě venkovní schodištní věže 
s ocelovou konstrukcí. Ty jsou od atria odděle-
ny protipožárním zasklením a představují tak 
bezpečné a krátké únikové cesty v nouzových 
situacích. Ochranu proti přeskoku ohně z přízemí 
do prvního patra zajišťuje převislý balkon. Šíření 
ohně z jedné sekce budovy do druhé zabrání 
instalované sprinklery umístěné na obou interié-
rových fasádách. Balkony v ostatních podlažích 
jsou zároveň stylistickým prvkem a navíc usnad-
ňují i čištění a údržbu budovy.
Důvodem pro vybudování nové centrály je 
neustálý růst (již po více než půl století exis-
tence) celé skupiny Egger včetně závodu v St. 
Johannu. V nové budově byly použity ekologic-
ky šetrné technologie s cílem zajistit udržitel-
nost, představující jednu z hlavních hodnot 

značky EGGER. Díky komponentům používa-
ným u pasivních domů s vysokými hodnotami 
izolace, splňuje budova standardy nízkoener-
getických domů. Je vytápěna lokálním teplem 
ze závodu EGGER v St. Johannu a chlazena 
podzemní vodou. Materiály EGGER použité pro 
stavbu jsou 100% recyklovatelné a samy jsou 
rovněž z recyklovatelných materiálů.
Podle podkladů společnosti EGGER

V atriu se odráží design otevřeného prostoru místností uvnitř budovy. Schodiště z OSB desek se nachází uprostřed atria.

Červená stěna tvaru poloviční mušle, vyrobená z MDF desek, vytváří zajímavý akcent 
a slouží jako uvítací prostor.

Bezpečnostní lana pro provádění údržby a sprinklery zajišťují ochranu fasády.
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Otevřené pracovní prostředí v inovativní společnosti.
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ArtGen Office Gallery s přispěním Knaufu

Komplex administrativních budov ArtGen 
Office Gallery (známý rovněž jako 
Argentinská hvězda), který vyrostl na Praze 7 
v Holešovicích, žije svým vlastním, na kance-
lářskou budovu nezvyklým životem. ArtGen 
jsou dvě jedinečné budovy postavené na 
spojnici ulic Argentinská, Tusarova a Jateční. 
Jsou propojené náměstíčkem se zelení a inter-
aktivní galerií pod širým nebem, kde se každý 
rád projde, posadí na kávu a bude obdivovat 
venkovní sochařskou expozici. Zatímco dese-
tipatrová budova Art upoutá na sebe oblými 
tvary, Gen budova má přísně pravidelný obdél-
níkový tvar. Na první pohled zaujme umělecké 
pojetí celého komplexu, neboť prostory admi-
nistrativního centra jsou oživeny výstavami, 
koncerty, módními přehlídkami či netradičními 
prezentacemi současných českých i zahranič-
ních umělců. 
ArtGen je prvním projektem budoucí nové 
tváře moderních Holešovic. Bezprostřední 
lokalita Bubny je přímo předurčena pro nové 
rozvojové rezidenční a obchodní projekty. Po 
svém dokončení se tato oblast stane moder-
ním centrem administrativy, obchodů, služeb 
a bydlení severní části rozšířeného centra 
hlavního města Prahy. Obě budovy nabízejí 
přibližně 23 000 m2 kancelářských a 2500 
m2 obchodních prostor. Zatímco budova 
A má certifikát LEED úrovně GOLD, budova 
B úrovně SILVER. Argentinská hvězda, to 
je ovšem také symbol kvalitně odvedené 
sádrokartonářské rutiny s precizně prove-
denými detaily, samozřejmě s přispěním 
materiálů Knauf. 
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Použité materiály Knauf
Těžiště sádrokartonových prací se odehrálo 
v centrálních částech objektů, kde byly reali-
zovány instalační šachty pro všechny druhy 
rozvodů. Najdeme zde rovněž výtahové šachty, 
schodiště, elektrorozvaděče, sociální zařízení 
nebo kuchyňky. Právě u výtahových šachet 
se uplatnily tvrzené akustické desky Knauf 
Diamant, které zajišťují nadstandardní akus-
tický komfort potřebný pro špičkovou klasifika-
ci tohoto moderního komplexu. 
Připomeňme, že desky Knauf Diamant 
představují v suché výstavbě ten nejvyšší 
možný standard. Kombinují totiž ty nejlepší 
vlastnosti sádrokartonových a sádrovláknitých 
desek. Desky jsou na povrchu skutečně velmi 
tvrdé, a proto jsou daleko méně náchylné na 
poškození, než desky standardní. Konkrétně 
desky Diamant mají dokladovanou tvrdost 
podle Brinela 30, což je hodnota srovnatelná 
s běžnými zdicími materiály, respektive omítka-
mi. Navíc pevnost stěn z Diamantu (měřeno 
v tlaku = 10 MPa) je trojnásobná ve srovnání 
se stěnou postavenou například z pórobe-
tonu srovnatelné tloušťky. Rovněž akustické 
a protipožární vlastnosti desek Diamant jsou 
nadstandardní. Vzduchová neprůzvučnost 
dosahuje běžně hodnoty přes 60 dB. 

Kromě desek Knauf Diamant také klasika RED
Určité zpestření od klasických svislých kon-
strukcí přináší šikmá část vnitřního opláštění 
obvodového pláště budov, na kterou byly 
použity desky Knauf Red. Jedná se o desky 
vhodné pro použití v interiérových prostorech 
s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C 
s požadovanou požární odolností, případně 

jako materiál vhodný pro opláštění a ochranu 
vnitřních konstrukcí před požárem. 
Z pohledu suché výstavby najdeme v komplexu 
zajímavé napojení příček mezi obvodovým pláš-
těm a železobetonovými sloupy, tzv. „žiletky“. 
Především z akustických důvodů, pro zajištění 
nadstandardní vzduchové neprůzvučnosti, zde 

byly použity příčky s ocelovým plechem z obou 
stran, přičemž zmíněné opláštění bylo vytvoře-
no deskami Knauf Red tl. 15 mm. 
Komplex administrativních budov ArtGen 
Office Gallery patří svým pojetím, architekto-
nickým řešením, ale i řemeslným zpracováním 
a pochopitelně i výběrem použitých materiálů 
k současné špičce pražské architektury.

ArtGen Office Gallery
Místo stavby: Praha 7, Holešovice
Investor: PPF Real Estate
Generální projektant: CMC architects, a. s.
Generální dodavatel stavby: Syner, s. r. o.
Dodavatel materiálu: Woodcote CZ, a. s.
Realizátor KNAUF: Syner, s. r. o., středisko SDK 
Materiály KNAUF:
Knauf White – 31 000 m2

Knauf Diamant – 7500 m2

Knauf Green – 3500 m2

Knauf Red – 2000 m2

Foto: Tomáš Knot a archiv Knauf
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Bory Mall – nové nákupní centrum 
v Bratislavě 
Elegantní a energeticky úsporné

návrh: Massimiliano FUKSAS Architects, Itálie
generální projektant: Helika, a. s.
realizace: 2013–2014
investor: Bory Mall, a. s.

Bory Mall je nejnovější nákupní centrum v met-
ropoli Slovenska Bratislavě a zároveň je jedním 
z největších. Konstrukční systém centra tvoří 
železobetonový monolitický skelet s jedním 
podzemním podlažím, sníženým přízemím 
a dvěma nadzemními podlažími. Výraznými 
a poznávacími prvky centra jsou atrium ze skla 
a oceli a velkoryse řešené pasáže. Elegance 
a energetické úspornosti projektu bylo dosaže-
no i díky fasádnímu systému Ruukki Forma.

Nákupní centrum se nachází v severozápadní 
části Bratislavy, v lokalitě, kde předtím nic 
podobného neexistovalo. Bory Mall láká i zá-
kazníky z oblastí mimo hlavní město, ze směru 
z dálnice E65 na Brno.
Výstavba centra Bory Mall trvala dva a půl 
roku a otevřeno bylo před vánočními svát-
ky 2014. Obchodní centrum se rozprostírá 
na třech podlažích na ploše 54 000 metrů 
čtverečních, což je téměř sedm fotbalových 
hřišť. Prodejny, kavárny a ostatní provozovny 
jsou umístěny ve dvou horních poschodích, 
přízemí je vyhrazeno pro parkování. Každé 
podlaží je přístupné zvenku. Konstrukce ná-
kupního centra zohledňuje především potřeby 
rodin s dětmi. V areálu se nachází největší 
hřiště a dětské centrum na Slovensku, kde si 

nejmladší členové rodiny mohou hrát například 
na prodavače, anebo zkusit i jiné povolání.
V budoucnosti se má Bory Mall stát centrem 
nově vzniklé městské části. Jedním z poža-
davků přirozeně bylo, aby nákupní centrum 
splňovalo tento záměr v plném rozsahu. 
Dalšími kritérii, která Penta v tomto případě 
uplatnila, jsou vysoký architektonický standard 
a energetická úspornost.
„Pokud věnujete architektuře náležitou pozor-
nost, můžete dosáhnout vysokého standardu, 
který nestojí více než standardní architektu-
ra,” uvádí Dušan Ševela ze společnosti Penta 
Investments, který se podílel na přípravě 

projektu Bory Mall. Nákupní centrum na vy-
soké architektonické úrovni přispěje k zvýšení 
hodnoty obytných domů, které budou v této 
lokalitě časem postaveny.

Přitažlivý vzhled a úspory díky fasádnímu 
systému Ruukki Forma
Stěny a střecha mají zásadní význam z hlediska 
energetické účinnosti. Vzduchotěsné konstruk-
ce snižují objem energie potřebné na vytápění 
a chlazení, což na druhé straně vede k úspo-
ře nákladů. Bory Mall požádalo o osvědčení 
BREEAM pro oblast životního prostředí. Při 
výstavbě byl použit fasádní systém Ruukki 
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Forma. Ten je založen na Ruukki energy pane-
lech a designových fasádních obkladech s cílem 
dosáhnout vytvoření vzduchotěsné konstrukce 
stěn. „V počátečním stadiu projektu jsme uva-
žovali i nad stěnovými konstrukcemi od jiných 
výrobců. Ruukki Forma v sobě spojuje výhody 
vzduchotěsnosti a architektonické vhodnosti. 
Další výhodou je dvoucentimetrová mezera pro 
kabely a rozvody mezi stěnovým panelem a ob-
klady Liberta Grande. Ruukki Forma přispívá 
k zlepšení vzhledu fasády,” říká Ševela.
Dvouvrstvá konstrukce stěn a fasády přináší 
i další výhody. Budova byla chráněna před pově-
trnostními vlivy mnohem dříve – již po montáži 

první vrstvy. S ohledem na to, že montáž pohle-
dové fasády přichází na řadu až v závěrečné fázi 
výstavby, není třeba se bát případného poško-
zení povrchu fasády stavebními mechanismy.

Spolupráce architekta a výrobce 
stavebních prvků
Architekti stále hledají vhodná řešení pro své 
záměry, výrobci stavebních komponentů se 
však často drží svých produktů bez toho, aby 
nabízeli alternativní řešení.
„Společnost Ruukki byla v projektu aktivním 
partnerem a snažila se hledat alternativní 
řešení v oblasti architektonických detailů. 

Nejlepšího výsledku se dosáhne vždy, když 
panuje otevřená spolupráce a vládne dob-
rý týmový duch,” poznamenává Ševela. 
„Společnost Ruukki vždy poskytuje informace 
o možnostech a zaměřuje se na způsoby, 
jak uvést požadavky zákazníků do praxe. 
Dobrým příkladem je vytvoření zaoblených 
rohů v nákupním centru podle projektu, a to 
i navzdory tomu, že Ruukki nemá ve svém 
portfoliu vhodné standardní produkty tohoto 
typu. Firma Ruukki nám pomohla dosáhnout 
vytyčeného cíle.”

www.ruukki.cz, www.ruukki.sk
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Anhydritový litý potěr ANHYMENT® vyrobí i mobilní výrobní linka přímo na 
stavbě za jediný den

Anhydritový potěr ANHYMENT® z nabídky skupiny Českomoravský 
beton vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale 
vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. 
Díky tomu podlaha výborně vede teplo a podlahové topení se snad-
něji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Pomocí 
anhydritového potěru ANHYMENT lze dosáhnout perfektně rovné 
podlahové plochy s vynikající pevností. Předností anhydritového 
potěru je i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvo-
dy podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu 
tepla konstrukcí. Příjemná je i rychlost realizace: Za jeden den je 
možné nalít plochu až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 

24–48 hodinách. Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu 
autodomíchávačem. 
Směs je v autodomíchávači dopravována již připravená k okamžitému 
použití. Výhodou je pružnost a plynulost dodávky, která je 
důležitá pro kvalitní provedení podlahy. Autodomíchávač navíc 
na stavbě nepotřebuje přípojku vody ani elektřiny. Alternativou 
pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský 
beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní 
výrobní linka BREMAT. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 
anhydritové směsi za hodinu. Výhodou je hospodárnost díky 
možnosti výroby přesného množství. Vstupy a kvalita směsi se 
přitom nijak neliší od potěru vyrobeného v betonárně. Realizace 
je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit v následující 
fotoreportáži:

Příprava podkladové konstrukce
Na nosné podkladové konstrukci jsou rea-
lizovány rozvody. Mezery mezi jednotlivými 
kabely a trubkami vyplníme polystyrenem 
(EPS 100). Alternativou je využití cemento-
vé lité pěny PORIMENT z nabídky skupiny 
Českomoravský beton. Nad rozvody položí-
me tepelnou izolaci z deskového pěnového 
polystyrenu v tloušťce dle požadavků na 
tepelný odpor. Obvykle se síla izolační 
vrstvy pohybuje v rozmezí 10–20 cm.

Uložení systémových desek 
Tepelná, případně kročejová izolace se 
překryje tzv. separační vrstvou (speciální 
voskovaný papír či stavební PE fólie) nebo 
v případě podlahového vytápění se na ni 
uloží tzv. systémové desky, odrazová folie 
či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní 
dilatační pás z pěnového polyethylenu. 
Tato obvodová dilatace se pro anhydritový 
potěr na plochy s podlahovým vytápěním 
zpravidla provádí v tloušťce 10 mm.

Příprava prostor s podlahovým tope-
ním k lití potěru
Nejčastěji je systémová deska k vidění 
v tzv. nopovém provedení, čili v provedení 
se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek 
podlahového topení, pomáhají totiž dodr-
žet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky 
tak lze montovat jen v dané vzdálenosti od 
sebe, nejčastěji 100 mm–150 mm.

Příjezd mobilní výrobní linky
Na stavbu přijíždí mobilní výrobní linka BREMAT, která veze všechny suroviny potřebné 
pro výrobu anhydritové směsi. Suroviny jsou přitom stejné jako při výrobě směsi na 
betonárně. Pokud je potřeba vyrobit větší objemy materiálu, lze čerpadlo linky plnit ještě 
z autodomíchávače. Mobilní výrobní linka vyžaduje příjezdovou cestu s vyšší únosností než 
autodomíchávač a navíc také vodovodní přípojku.

Zkouška rozlivu 
Před litím směsi do konstrukce se kontroluje 
její správný rozliv. Zkouška konzistence roz-
litím se provádí již při výrobě na betonárně 
a poté při přejímce zpravidla zpracovatelem 
směsi – tedy realizační firmou. V případě 
mobilní výrobní linky kontroluje konzistenci 
obsluha linky spolu se zákazníkem/zpracova-
telem. Konzistence se měří na čisté a osuše-
né rozlivové desce pomocí maltového kužílku 
(Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3). 
Konzistenci lze upravit dle přání zákazníka.

Perfektně rovnou podlahu vytvoříte z anhydritového litého potěru 
značky ANHYMENT®, který vyrábí skupina Českomoravský beton, 
dodavatel betonů a speciálních směsí. Ušetřit lze už při stavbě – 
díky více než sedmdesáti betonárnám skupiny Českomoravský beton 
rozmístěným po celé ČR. „V případě, že se betonárna nenachází 
v dostatečné blízkosti, nabízí Českomoravský beton možnost 
využít mobilní výrobní linku, která anhydritový potěr vyrobí přímo 
na stavbě“, říká Bc. Čestmír Major, vedoucí Střediska značkových 
produktů, a zároveň dodává: „Mobilní linka navíc zjednoduší 
organizaci výroby, dopravy a čerpání směsi.“
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U anhydritového litého potěru 
se parametr optimálního 
rozlivu pohybuje kolem hodnoty 
24 cm rozlivu (tolerance 
±2 cm, max. hodnota 26 cm). 
Jestliže je ukládána vrstva 
vyšší než 5 cm, doporučuje se 
pro dodržení odpovídajících 
vlastností potěru konzistence 
do 23 cm rozlivu.

Čerpání lité směsi na stavbě  
z mobilní linky
Do konstrukce se litý potěr dopravuje 
přímo z mobilní výrobní linky prostřed-
nictvím integrovaného čerpadla. Pokud 
je směs dovezena autodomíchávačem, 
je čerpána mobilními šnekovými čerpadly 
přes násypku autodomíchávače gumovými 
hadicemi. Maximální dopravní vzdálenost 
je v obou případech 180 m vodorovně, 
spolu s možným převýšením 30 m, za 
předpokladu použití hadic průměru 50 mm 
v celé délce. Při použití hadic o vyšším prů-
měru se maximální dopravní vzdálenost, 
případně rychlost čerpání, zvyšuje.

Nastavení výšky litého potěru 
Výšková úroveň, které by měl potěr 
dosáhnout, se určuje během lití pomocí 
stavebního laseru. Takto lze zajistit 
dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou 
úroveň v celé ploše podlahy. Někdy se 
používají i tzv. trojnožky, jejichž nastavení 
se provádí podle hadicové rovnováhy nebo 
laseru. Také je možné výšku potěru určovat 
během lití pomocí odrazové tyče.

Výšku, do jaké se potěr 
lije, volíme podle vlastností 
litého potěru (pevnostní 
třída v tlaku a v tahu za 
ohybu), v případě plovoucích 
potěrů i podle tloušťky 
a stlačitelnosti izolační vrstvy 
pod litou podlahou (tepelná 
izolace a kročejová izolace) 
a na základě požadavku na 
celkovou únosnost, resp. 
zatížení, podlahové konstrukce. 
Minimální tloušťku podlahy 
z litého potěru ANHYMENT® 
od skupiny Českomoravský 
beton pomůže navrhnout 
„Kalkulátor tloušťky litého 
potěru“, pomocník umístěný na 
stránkách www.lite-smesi.cz.

K litým podlahám nabízí 
skupina Českomoravský beton 
zdarma technické poradenství 
a konzultace. Podrobné 
informace a kontakty najdete 
na www.lite-smesi.cz, případně 
na www.transportbeton.cz. 
Vyškolení zkušení odborníci 
pomohou zákazníkům 
s výběrem vhodného 
materiálu a skladby podlahové 
konstrukce, a současně 
doporučí certifikovanou firmu 
pro kvalitní pokládku lité 
podlahy.

Aplikace litého potěru 
Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění 
směsi, ukládají se lité potěry postupným 
naléváním kývavým pohybem z hadic na 
nenasákavý podklad, a to až do výše 
vyznačené laserem. Směs se lije vždy 
tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod 
separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího 
prostředí i prostředí stavby při ukládce 
a 3 dny po uložení se musejí pohybovat 
mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

Hutnění – hrubé urovnání lité směsi
Nalitá plocha se pomocí speciálních 
nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. 
Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zate-
čení směsi do všech míst a dutin, například 
v rozích, pod podlahovým topením apod., 
a dále odvzdušnění nalité směsi v celé 
její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní 
v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ 
je nutné s hrazdou pracovat větší silou 
a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené 
vrstvy – až na podklad.

Nivelace – urovnání povrchu lité směsi  
Následně se plocha rozvlní ve druhém, 
kolmém směru. Při tomto druhém vlnění 
se hrazda ponořuje zhruba do poloviny 
tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco 
jemněji. Vlnění se musí provádět bezpro-
středně po nalití plochy (uložení), dokud 
je směs maximálně zpracovatelná. Touto 
cestou dochází k zahlazení nerovností na 
povrchu potěru.

Ošetřování povrchu
Potěr je třeba první tři dny po položení 
chránit před průvanem i přímým slunečním 
zářením a prudkou změnou teplot. Kvalita 
ošetřování litého potěru může významně 
ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rych-
lost jejich dosažení. Anhydritový  potěr se 
minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně 
vysoušet z důvodu správného vyzrání.

Hotový povrch podlahy po zpracování 
do požadované roviny
Litá podlaha je pochozí po 24-48 hodinách 
po ukončení pokládky, částečně zatížitelná 
po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). 
V případě, že na litou podlahu bude 
pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba 
povrch potěru ještě přebrousit a zkont-
rolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před 
pokládkou na vytápěné potěry se musí 
provést nátopová zkouška systému, která 
je popsána v technickém listě potěru.
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Fólie RENOLIT EXOFOL PX prodlužuje 
životnost oken

Mohlo by se zdát, že v oblasti venkovních fólií, 
které jsou určeny pro výrobu okenních profilů, 
nelze kromě nových dekorů již nic nového 
vymyslet. Technický pokrok a vývoj nových 
materiálů však přináší v této oblasti zajímavá 
řešení a nastavuje nové evropské standardy. 
Jedním z těchto materiálů je venkovní fólie 
RENOLIT EXOFOL PX, jejíž vlastnosti z pohledu 
životnosti a odolnosti představují současný 
vrchol na trhu. Jako první z českých výrobců ji 
začala používat firma PRAMOS. Ta pro výrobu 
plastových oken a dveří používá vlastní pro-
filový systém HORIZONT PS a na novou fólii 
postupně převádí celý svůj sortiment v této 
kategorii. 

RENOLIT EXOFOL PX má zcela nové patento-
vané složení, jehož výsledkem je výrazně delší 
životnost a rovněž odolnost proti teplejším 
klimatům, jaké jsou obvyklé například v jižní 
Evropě. Základ fólie tvoří nové a vylepšené 
suroviny, které neobsahují PVC změkčova-
dla, jež u tradičních výrobků snižovala právě 
životnost. Speciálně pro RENOLIT EXOFOL PX 
byl vyvinut akrylát s efektivnějším absorbérem 
UV záření. Transparentní vrstva akrylátu chrání 
jak základní vrstvu fólie, tak i barevný potisk 
na ní. Vedle nového složení je benefitem i velmi 
jednoduchá aplikace. Zadní strana fólie je 
opatřena základní vrstvou lepidla (primerem), 
která ulehčuje aplikaci na podklad.  

Stejně jako ostatní exteriérové fólie značky 
RENOLIT, také EXOFOL PX  využívá Solar 
Shield Technology (Technologii slunečního 
štítu), jejímž cílem je ochránit funkčnost 
profilů před vlivem neustálých změn teploty. 

Intenzivní sluneční svit může totiž vést až ke 
změnám ve tvarové stálosti vnějších prvků 
stavby. Pigmenty obsažené v základu fólie 
umí odrážet infračervené sluneční záření, což 
tvorbu tepla v profilu může snížit až o 10 °C. 
Chráněna je tak nejen fólie, ale i samotný 
plastový profil a lepidlo. 

Výroba RENOLIT EXOFOL PX byla zaháje-
na na jaře roku 2013 a od té doby si fólie 
již našla své zákazníky ve Španělsku a Itálii 
a postupně se představuje v dalších zemích, 
mezi nimi i v České republice. Na základě 

použití kvalitních pigmentů a velmi dlouhých 
a náročných testů ve skutečně extrémních 
podmínkách byla stanovena nadstandardní zá-
ruka barevné stálosti fólie ve všech středoev-
ropských a severních státech na dobu 15 let, 
respektive 10 let pro oblast jižních států. 

Portfolio RENOLIT EXOFOL PX v současné 
době zahrnuje 30 dřevodekorů a jednobarev-
ných fólií. Najdeme mezi nimi odstíny zelené, 
šedé, bílé a krémově bílé, v dekorech pak po-
pulární Golden Oak, Sherwood G, Piedmont A, 
klasické tmavé mahagonové tóny i módní vari-
anty Siena, Winchester, Teresina či Wisconsin. 
Toto portfolio se bude postupně rozšiřovat.

S ohledem na aktuální trendy ve vývoji barev, 
dekorů a povrchů, byla doplněna skladová 
kolekce RENOLIT produktové řady RENOLIT 
EXOFOL. Nejžádanější odstín Antracit je nově 
nabízen ve spojení s nově vyvinutou ražbou 
„Glatt 2/Smooth 2“. Vzhledem k úspěchu této 
nové ražby s povrchem mimořádně odolným 
proti poškrabání bylo přidáno do nabídky te-
prve nedávno 6 šedých odstínů. Mimo to dopl-
ňují kolekci čtyři dodatečná barevná provedení 
s novou ražbou Elegant Ash. 

RENOLIT Tábor s.r.o.
Farského 888/15
390 02 Tábor, 
Česká republika
e-mail: tabor@renolit.com

© PRAMOS
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Ecocity Malešice v Praze

V pražské čtvrti Malešice navrhla kancelář 
Podlipný Sladký architekti obytný komplex 
v zeleni. Ecocity je přizpůsobené potřebám ro-
din, v jeho blízkosti najdeme les i hřiště a dale-
ko to není ani do centra. Kromě toho je bytový 
komplex koncipován jako nízkoenergetický.

Místo: Malešice, Praha
Investor: JRD, s. r. o., Praha
Architekt: Podlipný Sladký architekti, s. r. o.
Realizační firma:  
RENOP realizace staveb, s. r. o.
Fotografie: Ivan Bárta

Kompetence firmy Sto
fasádní zateplovací systém (StoTherm Mineral) 
fasádní omítka (Stolit Milano)

Bydlení blízko centra a zároveň v bezprostřed-
ní blízkosti zeleně – to je pro rodiny ideální 
představa. Projekt Ecocity v Praze se tomuto 
přání velmi blíží a kromě toho byl realizován 
jako nízkoenergetický. Pražská architektonická 
kancelář Podlipný Sladký architekti navrhla 
v klidné městské části Malešice, mezi lesem 
a Malešickým parkem, areál s pěti šestipa-
trovými domy. Přitom do centra Prahy se 
dostanete rychle. Bydlení je přitažlivé i díky 
volnému začlenění pěti domů do souvisejícího 
parkového areálu, který zahrnuje jak individuál-
ní zahrady, tak i obecní plochy. V Ecocity se na-
chází 110 bytů – od dvoupokojových bytů o 56 
metrech čtverečních až po prostorné čtyřpoko-
jové byty o 120 metrech čtverečních. Hřejivé, 
přírodní odstíny dotváří kvalitně zateplené 
fasády. Plošně prosklenou jižní fasádu střídají 
omítnuté plochy v bílých a béžových odstínech, 
dřevěné pohyblivé clony na balkonech dodávají 
budově styl. Architekti vytvořili celý areál s vel-
kým důrazem na detail: jednotlivé domy jsou 
například pojmenovány podle různých druhů 
stromů, jejichž znak se nachází před každým 
vstupem.
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Střešní světlíky DOSTING – nejekonomičtější prosvětlení budov

Širokou škálu střešních světlíků – od bodových světlíků s výplní z polykarbo-
nátu či PMMA přes obloukové světlíky DOSTING s výplní s dutinkovým poly-
karbonátem až po světlíky nejvyšších užitných hodnot se systémovou hliní-
kovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem a výplní izolačním dvoj či 
trojsklem – nabízí firma DOSTING, spol. s r.o. Samozřejmostí jsou nejrůznější 
ventilační křídla u všech typů světlíků, včetně dálkového ovládání. Odborník 
i laik může sledovat na nových či rekonstruovaných budovách obrovské změ-
ny ve zlepšení funkčnosti i vzhledu nejrůznějších střešních světlíků. 
Firma DOSTING v poslední době realizovala na několika výrobních halách 
moderní shedové světlíky s různým řešením otvíravých křídel (obr. 1) – vždy 
dle potřeb provozu a přání zákazníka. Tyto typy světlíků na jedné straně za-
braňují přílišnému oslunění výrobních prostor v letních měsících (z jižní strany 
je neprůhledná část shedového světlíku) a na straně druhé dokonale osvět-
lují prostory v hale či budově (prosklené pásy umístěny na severní straně 
světlíku). Dle přání investora jsou pak ventilační křídla navržena buď na celou 
výšku prosklení a s požadovaným úhlem otevření křídla, nebo s křídly veli-
kosti poloviny výšky prosklení. Vhodně zvolenou automatikou lze dosáhnout 
různé funkce otevírání odpovídající potřebám zákazníka. V posledních dvou 
letech byly tyto typy světlíků použity na nově budovaných výrobních halách 
firmy ABB. Tyto světlíky mají výborné tepelně technické vlastnosti a přes 
výrazné procento prosklení dochází k úsporám tepla oproti dříve používaným 
světlíkům díky vhodně navrženým ventilačním křídlům a ovládání.
Na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizova-
la firma DOSTING Brno trojici zajímavých světlíků. Ve dvou případech to byly 
velké pyramidové světlíky s řadou ventilačních křídel (obr. 2). Tyto skleněné 
pyramidy přestřešily do té doby otevřená atria dvou provozních budov, a tím 
v podstatě vznikly velké skleníky pro pěstování a zkoumání nejrůznějších 
plodin a rostlinných kultur. Ve stejném areálu je naproti tomu u třetí budovy 
k prosvětlení vnitřních prostor použit tzv. „křížový světlík“ (obr. 3), což je 
v podstatě čtveřice sedlových pásových světlíků vzájemně se protínajících. 
Díky tomuto řešení bylo dosaženo rovnoměrné kvalitní osvětlení s možností 
otvírání ventilačních křídel dle potřeb provozu. Systém větrání je řízen auto-
matikou a při dešti či silném větru jsou tato křídla ihned zavřena, aby nedo-
šlo k zatečení do budovy či jinému poškození světlíků či interiéru budovy. 
Ostatně systémy dálkového otevírání světlíků, světlíkových křídel a oken jsou 
dlouhá léta výraznou doménou firmy DOSTING, které dodává tyto systémy 
výrobcům oken či světlíků ve formě elektro či mechanických pohonů, včetně 
ovládacích ústředen a příslušenství od pěti západoevropských výrobců elek-
trických či mechanických otevíračů. 
Pro zájemce z řad investorů, architektů a projektantů je firma DOSTING Brno 
připravena poskytnout bezplatné technické poradenství a nabídnout celou 
řadu možností řešení střešních světlíků včetně tzv. HIGH-TECH světlíků, které 
zejména u rozměrných hal či tělocvičen přinášejí výraznou úsporu nákladů na 
osvětlení.  

Ing. Josef Suchomela, DOSTING, spol. s r. o., Brno

Obr. 1 Shedový světlík s ventilačními křídly – detail – hala ABB

Obr. 2 Pyramidový světlík – ZF JU České Budějovice

Obr. 3 Křížový sedlový světlík – ZF JU České Budějovice

DOSTING, spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno 
www.dosting.cz, e-mail: obchod@dosting.cz

 DOSTING - dodavatel 
moderních fasád

 ¬ Hliníkové prosklené fasády

¬ Provětrávané fasády

¬ Střešní světlíky

 ALUBOND U.S.A.
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Povrchová úprava Perfect Clean TOP 
zušlechťuje velkoformátové dlažby Alma 
a Lauria

U betonových výrobků ze sortimentu společ-
nosti PRESBETON, která se zabývá vývojem, 
výrobou a dodávkami velkoformátových 
dlažeb, dlažebních bloků, zdicích prvků atp., 
je již mnoho let zřejmé, že neslouží pouze 
svému základnímu účelu, ale vedle toho jsou 
na tyto produkty kladeny velmi přísné este-
tické požadavky. Zákazník je stále náročnější 
a zhýčkanější možnostmi, které přináší inova-
tivní výrobní technologie a také nové druhy 
zušlechťujících aditiv, zejména ve formě přísad 
a barev. V uplynulé době se však ve spolupráci 
s firmou REMEI podařilo vyvinout technologie, 
materiály a výrobní postupy pro zcela novou 
povrchovou úpravu s názvem Perfect Clean 
TOP, která přináší dlouhodobě kvalitní vzhled 
povrchu výrobku, snadnou údržbu a zejména 
odolnost proti znečištění povrchu trvalými 
skvrnami od látek, jako jsou olej, káva, víno, 
hořčice a produkty grilování, což je u betono-
vých výrobků běžného provedení v podstatě 
nedosažitelné.

OCHRANNÉ SYSTÉMY PRODUKTŮ 
PRESBETON
Všechny betonové výrobky společnosti 
PRESBETON jsou opatřeny ochranným sys-
témem Protect System IN. Betonová směs je 
již ve fázi přípravy modifikována speciálními 
přísadami tak, aby výsledný produkt vykazoval 
minimální nasákavost v celém svém objemu, 
intenzivní barvy, minimální riziko vzniku výkvětů 
a díky velmi těsné struktuře také vyšší odolnost 
proti znečištění a snadnější údržbu povrchu. 
Často se tento druh ochrany betonových vý-
robků nazývá tzv. „vnitřní impregnací“. Výrobky 
opatřené třídou ochrany Protect System IN 
mohou být dále zušlechtěny povrchovým 
ochranným systémem Protect System TOP, kdy 
je povrch betonu opatřen nástřikem speciální 
látkou, která nemění vzhled betonu, ale pozi-
tivně působí na jeho užitné parametry v oblasti 
snadnější údržby. Povrchová úprava Perfect 
Clean TOP představuje nejvyšší kategorii 
zušlechtění povrchu betonu, která je založena 
na použití vysokojakostních výrobků opatřených 
vnitřním ochranným systémem Protect System 
IN. Výsledný povrch vykazuje trvale intenzivní 
barvy s hedvábným leskem, nenasákavost, 
odolnost proti znečištění tím nejnáročnějším 
provozem, velmi snadnou údržbu a vysokou 
odolnost proti povětrnostním vlivům.

CHARAKTERISTIKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
PERFECT CLEAN TOP
Povrchová úprava nadstandardních betono-
vých dlažeb vzniká nanesením ušlechtilého 
laku na mírně opracovaný povrch a násled-
ným vytvrzením za působení orientovaného 
infračerveného záření. Tak vzniká velmi odolný 
povrchový film odolný UV záření a povětr-
nostním vlivům. Dlažby s povrchovou úpravou 

Perfect Clean TOP jsou charakteristické svým 
brilantním vzhledem s jemným hedvábným 
leskem a intenzivními barvami, navozují dojem 
trvale vlhkého vzhledu a tím dokonale vyniká 
záměrné tvarování a barevnost povrchu. Mezi 
hlavní přednosti tohoto typu povrchové úpravy 
patří absolutní nenasákavost a vodoodpudivost 
povrchu. Provedená povrchová úprava vytváří 
odolný povrchový film, který dokonale uzavírá ji-
nak porézní strukturu betonu, a znemožňuje tak 
průnik jakýchkoliv nečistot hluboko do struktury 
betonu. Veškeré znečištění zůstává na povrchu, 
takže tyto povrchy se velmi snadno udržují 
a čistí. Povrchová úprava ochrání dlažbu nejen 
před běžným znečištěním, ale i před skvrna-
mi od kávy, červeného vína, hořčice, kečupu, 
různých druhů olejů a produktů grilování, které 
lze s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP 
pohodlně odstranit pouhým setřením hadrem, 
popř. vyčistit kartáčem a vodou s přídavkem 
saponátu a pak spláchnuout proudem vody 
(ve většině případů není potřeba vysokotlakého 
čističe). V případě lokálního poškození povrcho-
vé úpravy při užívání plochy je možné ji obnovit 
speciálním přípravkem.

NÁVAZNOST NA SORTIMENT PRODUKTŮ
Povrchová úprava Perfect Clean Top je 
aplikována u vybraného sortimentu plošných 
dlažeb. Jedná se o produkty s obchodními 
názvy Alma a Lauria, které se vyrábí v pěti 
odstínech od každého druhu ve formá-
tech 400 x  400 x 40 mm, 500 x 500 x 50 mm 
a 600 x 600 x 62 mm. Vzhledem k velmi 
kladným odezvám a vysoké poptávce při-
pravujeme v prodejní sezóně 2015 rozšíření 
sortimentu o formáty 800 x 400 x 62 mm 
a 800 x 800 x 62 mm v povrchu Alma a povr-
chové úpravě Perfect Clean TOP.

POUŽITÍ
Dlažby s povrchovou úpravou Perfect Clean 
TOP naleznou uplatnění u ploch v okolí 
rodinných a bytových domů, na které jsou 
kladeny nejvyšší nároky na dlouhodobě 
precizní vzhled, snadnou údržbu a snadnou 
čistitelnost od běžných, ale i zásadních druhů 
znečištění. Svými parametry však zcela jistě 
vyhoví i pro využití na plochách, které svým 
pojetím již balancují mezi vnitřním a venkov-
ním prostorem.

Více na www.presbeton.cz
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toto dlouhodobě soustředí. Propracovanou 
podporu více procesorových a 64-bit systémů 
doplňuje jeho nejnovější verze devatenáct ve 
světě BIM unikátní technologii prediktivních 
výpočtů na pozadí a kompletně přepracovanou 
OpenGL navigací ve 3D.

Vyladěné pracovní postupy
Rychlost práce však nezávisí pouze na hrubé 
výpočetní síle, ale i na tom, kolik úkonů musí 
projektant provést k dosažení cíle. Například 
kóty malých rozměrů či husté řetězce kót dělají 
výkresy nepřehledné, což bylo nutné řešit ma-
nuálním přemístěním textu kóty. Nová funkce 
Šipka pro texty kót zjednodušuje tyto nutné 
úpravy výkresů. Automaticky se zapne, jakmile 
projektant pohne textem kóty. ArchiCAD 
19 rovněž automaticky řeší problém s příliš 
„zahuštěnými“ řetězci kót, kdy program umístí 
texty vzdáleně od kótovací čáry tak, aby byly 
čitelné. Stále častějším požadavkem je mož-
nost přiřadit k jednomu objektu více popisek, 
např. vypsat materiálové složení a protipožární 
vlastnosti, a devatenáctka toto umí (Obr. 1). 
Devatenáctka se soustředí i na to, jak nejrych-
leji transformovat nápady do BIM projektu. 
Typické je, že představy architekta vycházejí 
z geometrických vazeb (velikost, umístění 
do okolí…), které se musejí promítnout do 
projektu. S pomocí nových vodících čar, pomoc-
ných prvků a bodů je tato úloha proveditelná 
pouze myší, a přitom zcela přesně. Přičemž 
uvedené pomůcky neslouží jen pro zvýšení 
efektivity projektování, ale významně zkracují 
čas potřebný pro zvládnutí ArchiCADu. (Obr. 2). 
V oblasti vizualizací byl archicadovskou zásad-
ní novinkou engine Cinerender, který přinesl 
ArchiCAD 18. Dalším velmi častým požadavkem 
uživatelů bylo „drag&drop“ přenášení mate-
riálů na povrchy objektů. Devatenáctka řeší 
tento požadavek novým nástrojem “Painter”, 
umožňujícím velmi jednoduše pracovat s povr-
chovými materiály objektů (Obr. 3).

3D scanner a BIM projektování
ArchiCAD 19 dokáže načíst nejběžnější formáty 
mračen bodů (E57, XYZ Point Cloud) a z těchto 
dat pořízených 3D scannerem obratem vytvořit 
odpovídající 3D model. Díky tomu lze porovnat 
navrhované řešení se 100% přesným 3D zamě-
řením stávajícího stavu (Obr. 4). Takový pracovní 
postup významně redukuje čas potřebný pro 
zpracování zaměření a eliminuje chyby způsobe-
né manuálním zadáváním rozměrů.

Detailní a přesné vykazování
Výkazy povrchů kompozitních struktur jsou pro 
některé úlohy téměř nedocenitelnou pomůc-
kou, například při výpočtu plochy tepelně 
izolačních panelů. Častokrát je třeba měřit 
celkovou plochu specifických povrchů, jako 
jsou omítky či tapety. To řeší nový nástroj 
Tabulky povrchových materiálů v interaktiv-
ních tabulkách, pomocí kterého lze vykázat 
celkovou exponovanou plochu povrchu (včetně 
dalších charakteristik jako jsou barva nebo 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

ArchiCAD 19 – BIM rychlý jako blesk

Zavádění BIM (Building Information Modeling) 
do každodenní projekční praxe nabralo 
během posledního roku na obrátkách. Tlak 
na změnu zavedených pracovních postupů 

přichází hlavně od investorů, kteří očekávají 
vyšší efektivitu jak z hlediska vložených peněz, 
tak z hlediska času potřebného k realizaci. 
Protože BIM projekty obsahují velké množ-
ství dat, je výkon použitých softwarových 
technologií naprosto zásadní. ArchiCAD se na 

Cegra_ST03.indd   74 01.09.15   6:42



 | 7 5
3 1 5

Systémové požadavky
Operační systém: Microso� ® Windows® 7, 8 a 8.1 (64 bit); Mac® OS X 10.9 Mavericks, 10.10 
Yosemite
CPU: 64-bit se 2 jádry minimum, doporučeno 4 a více jader
RAM: 4 GB RAM minimum, 16 GB a více doporučeno pro komplexní projekty
HDD: 5 GB pro plnou instalaci, 10 GB na projekt
Monitor: 1366 x 768 minimum, 1440 x 900 a vyšší doporučeno
Grafi cká karta: OpenGL 2.0 kompatibilní s aspoň 1024 MB paměti požadováno, přehled 
doporučených grafi ckých karet je k dispozici na http://www.graphiso� .com/videocards

výplň). Termín ”exponované plochy” označuje 
všechny plochy, jež by byly zasaženy virtuální 
„barevnou bombou“. Ty pak bere výpočet do 
úvahy, výsledný výkaz reprezentuje naprosto 
přesný požadavek na množství dokončovacích 
materiálů (omítka, nátěr, tapeta, atd.)

BIM musí být Open
Graphiso�  je iniciátorem a dlouhodobým 
aktivním podporovatelem celosvětové iniciativy 
Open BIM. Je totiž jasné, že otevřený standard 
pro sdílení informací je pro BIM projektování 
naprosto zásadní. ArchiCAD 19 prohlubuje vyu-
žití IFC formátu a přináší dvě novinky. Možnost 
zobrazit IFC vlastnosti objektu v aplikaci BIMx 
(Obr. 5) (BIMx je interaktivní 3D prezentační 
nástroj nezávislý na ArchiCADu; umožňuje 
procházet 3D projektem a zobrazovat souvi-
sející informace a výkresy) a zpřístupnění IFC 
parametrů prostřednictvím API rozhraní tak, 
aby jakýkoli speciální požadavek na komuni-
kaci bylo možné vyřešit. Současně probíhá 
v oblasti IFC intenzivní vývoj, jehož jedním 
z výsledků je výrazně rychlejší import/export 
dat. Ecosystém ArchiCADu založený na Open 
BIM spolupráci zahrnuje obousměrné sdílení 
projektu s konstrukčními a výpočtovými  pro-
gramy Scia, Tekla, Revit Structure, AxisVM, 

Obr. 4

Obr.5

Nemetschek Allplan Engineering a Bentley 
Systems, resp. s programy DDS-CAD, Revit 
MEP a AutoCAD MEP pro navrhování technic-
kého zařízení budov.

Licenční politika
Studentská (EDU), zkušební (TRIAL) a demo 
verze ArchiCAD 19 jsou dostupné zdarma na 

stránkách myarchicad.com. Komerční licence je 
za 138 800 Kč nebo za 111 000 Kč v případě 
uzavření smlouvy SupportPack, pro „mladé 
architekty“ je ArchiCAD se SupportPackem za 
69 400 Kč, vše v cenách bez DPH.

Ing. arch. Jan Beneš
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Nerezové zábradlí…kvalita & design  

Díky vysoké tvarové variabilitě, kvalitě materiálů 
a možnosti výběru z mnoha designových typů 
jednotlivých komponent je nerezové zábradlí 
společnosti J.A.P. u zákazníků ve velké oblibě. 
„Nerezové zábradlí J.A.P. je nabízeno ve spoustě 
designových variant. Pokud nemáte schodiště 
jednoduchých tvarů, nebo jste majitelé přímo 
atypického modelu schodiště, bude pro vás prá-
vě naše nerezové zábradlí na míru tou správnou 

volbou,“ říká na úvod pan Petr Paksi, výkonný 
ředitel společnosti J.A.P., která se výrobou 
zábradlí zabývá, a pokračuje: „Protože zábradlí je 
stavebním prvkem, je třeba jeho výběru věnovat 
zvláštní pozornost. Pokud se rozhodnete pro 
zábradlí nerezové, měly by být z nerezu i všechny 
kotvicí komponenty. Zábradlí J.A.P. je konkrétně 
vyrobeno z nerezové oceli s označením AISI 304 
a 316, a proto ho lze ho použít jak v interiéru, 
tak dokonce i v exteriéru. Bát se totiž nemusíte 
slunce, deště, mrazu, koroze ani černých skvrn 

na fasádě či dlažbě. V interiéru zase oceníte jeho 
bezproblémovou údržbu, kterou pomáhá zajiš-
ťovat i standardně dodávaný speciální přípravek 
ve spreji na bázi olejíčku. Ten vytvoří na povrchu 
zábradlí ochrannou vrstvu, zabraňující přilnavosti 
prachu, tvorbě otisků prstů.“ 
Vzhled zábradlí si můžete volit dle svého vkusu 
z  nabídky výrobce J.A.P. „Nerezové sloupky 
splňují všechny požadavky na vzhled, bezpečnost 
a dlouhou životnost. Všechny typy – kulatý, 
hranatý i plochý sloupek, lze kotvit do boku 
schodiště i ze shora schodů. Přesně podle svého 
vkusu si také můžete vybrat některý ze tří typů 
výplně: lankovou (jde o moderní typ výplně, 
který působí vzdušným a jednoduchým dojmem), 
prutovou (přináší zábradlí obrovskou variabilitu, 
pruty o průměru 10 nebo 12 mm lze nastavit 
i do příčné či svislé polohy), skleněnou (řešení 
nejen pro moderní interiéry, všechny komponenty 
jsou maximálně jednoduché a precizní v každém 
detailu, aby nerušily design skla) nebo vysoce 
designovou celoskleněnou výplň, která může mít 
také madlo, zabudované v horní hraně zábradlí.  
V základní nabídce jsou madla nerezová nebo 
dřevěná v kulatém či hranatém provedení,“ do-
dává Petr Paksi. Nerezové zábradlí J.A.P. se hodí 
i k dodatečné montáži na betonová a montova-
ná schodiště, balkóny či balustrády. 
Více na www.zabradli-jap.cz

Celoskleněné zábradlí kotvené nerezovými puky Kulaté nerezové zábradlí může mít také skleněnou výplň

Venkovní zábradlí je celé nerezové – antikorozní
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