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03EDITORIAL

EDITORIAL
Nejdřív zaplaťte a pak se můžete několik let soudit. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže vyměřil za údajnou kartelovou dohodu sedmi stavebním fi rmám rekordní 
pokutu přesahující dvě miliardy korun. Její výši pak stanovoval ne podle míry pro-
vinění či velikosti zakázky, ale podle ročního obratu obviněných fi rem. Podle tohoto 
osobitého klíče by například Skanska měla zaplatit 648,8 milionu korun, Strabag 
614,2 milionu a Eurovia 603,2 milionu. Obzvláště paradoxní je pokuta vyměřená 
společnosti Skanska. Kromě toho, že je nejvyšší, se fi rma účastnila jen jediné zpo-
chybňované soutěže, a tu navíc ani nevyhrála.

Ve skutečnosti šlo o tři zakázky, jejich součet dosáhl necelé miliardy korun. Není 
divu, že se tyto postižené fi rmy rozhodly podat proti rozhodnutí rozklad. O úspěchu 
jejich kroku však lze pochybovat. Již mnohokrát se stalo, že předseda úřadu nešel 
proti svým úředníkům. Co fi rmám zbývá? Pravděpodobně budou muset zaplatit a jít 
k soudu.

Antimonopolní úřad v rozhodnutí o pokutě, která je nepravomocná, popsal, jak 
manažeři potrestaných fi rem koordinovali postup při přípravě zakázek, vzájemně 
se informovali o nabízených cenách a předem rozhodovali, kdo ve které soutěži vy-
hraje. Úřad vychází hlavně z dokumentace zabavené v kancelářích manažerů. Firmy 
zakázané dohody popírají, jejich šéfové tvrdí, že zabavené dokumenty jsou běžné 
záznamy.

Dokázat kartelovou dohodu není nic jednoduchého. Na jedné straně stojí pode-
zření, jež je většinou živeno fi rmami, které se neměly šanci do údajného kartelu 
dostat, a na straně druhé stojí semknutý šik dobře placených právníků. Proto většina 
soudních sporů skončila po mnoha letech tahanic, obstrukcí, odvolání a chybějících 
svědků – vítězstvím podezřelých. Během procesů většinou chybí důkazy. Pokud vů-
bec k protiprávním jednáním dochází, pak například v odcloněných místnostech, 
kde nefungují mobilní sítě.

Lze říci, že managementy stavebních fi rem dokážou se soudními spory docela 
dobře žít. Ostatně najít nějakou, na niž není podané trestní oznámení, by asi bylo 
nadlidským úkolem. Přesto mohou mnohaleté soudní tahanice komplikovat podni-
kání. Například České dráhy se raději postavily proti svému ministrovi a přes jeho 
výzvy zaplatily skoro půl miliardy korun z prohrané arbitráže se společností Škoda 
Transportation. Dan Ťok se nechal slyšet, že ministerstvo dopravy zvažuje podání 
trestního oznámení.

Jiří Kučera
šéfredaktor
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  Komplexní rekonstrukce 

a energeticky úsporná opatření 
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materiálech a hmotách, o nových 
zajímavých technologiích, o strojích 
a zařízeních, o využití softwaru 
ve stavebnictví. Najdete v něm výklad 
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ZVÝHODNĚNÉ 
PŘEDPLATNÉ 
PRO STUDENTY

SLEVA 40 %
Studenti po předložení 
potvrzení o studiu, získávají 40% slevu 
na roční předplatné časopisu STAVITEL.

11 čísel za 990 Kč 594 Kč

 na telefonu: 

BONUS PRO VŠECHNY 
PŘEDPLATITELE – PŘÍSTUP 
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VznIkLa TřIneckÁ VýzVa,  
usiluje o větší kvalitu staveb
Dosáhnout toho, aby zadavatelé veřejných 
zakázek mohli vybírat stavební firmy po-
dle kvality, a ne výhradně podle nejnižší 
ceny, chtějí autoři výzvy, kterou podepsali 
v Třinci na Frýdecko-Místecku. Signatáři 
Třinecké výzvy jsou starostové měst, zá-
stupci kraje a organizací. Současný stav 
podle nich vede k tomu, že řada staveb je 
nekvalitní. Připomínky chtějí zapracovat 
do chystané novely zákona. Třinecká sta-
rostka Věra Palkovská řekla, že nový zákon 
zadavatelům umožní, aby nevybírali fir-
my jen podle nejnižší ceny, ale podle eko-
nomické výhodnosti. Nestanoví však jas-
ná pravidla, jak při tom mají postupovat. 
„U řady výběrových řízení za několik let 
zpětně můžou nastat problémy. Hrozí, že 
některá kritéria budou nazvána diskrimi-
nační, kvůli tomu přijdeme o část dotace, 
a ještě nám hrozí sankce,“ řekla starostka. 
Nyní podle ní město musí podle nejnižší 
ceny ze všech firem, které se přihlásí, vy-
brat bez ohledu na kvalitu. I starosta Brun-
tálu Petr Rys řekl, že město je donuceno 
vybírat vítěze zakázek jen podle ceny. 

Nový zákon by podle něj měl jasně stano-
vit pravidla, aby zadavatelé pak nebyli za 
vlastní kritéria zakázek kriminalizováni. 
„Ceny jsou někdy stlačené opravdu pod 
hranici materiálových nákladů a potom 
jsou velmi časté souboje s různými firma-
mi, aby dodržely čas, kvalitu i náklady,“ 
řekl Rys. Jako příklad uvedl opavskou 
společnost, která během práce na zakázce 
zkrachovala. „Zakázek měla více, pravdě-
podobně všechny pod mate riálové nákla-
dy, a my s ročním zpožděním doděláváme 
stavby, i dotované. Musíme složitě vybírat 
nové firmy, abychom vůbec dokončili za-
kázku,“ řekl starosta.

Zadavatelům má pomoci už existující 
Centrální registr referenčních listů. „Vy-
dávat referenční list dnes může v podsta-
tě kdokoliv – referent, sekretářka, vrátný 
– komukoliv, kdo si požádá,“ řekl místo-
předseda představenstva České komory 
stavebních ekonomů Vladislav Varmuža. 
V centrálním registru proto podle něj bu-
dou jen ověřené referenční listy, které ne-
bude možné zfalšovat.

●● zDVOjnÁSObIT recykLacI
Praha by měla do  roku 2020 zhruba 
zdvojnásobit využití stavebního odpa-
du. Ročně by tak mělo být zpracováno 
o 388 000 tun odpadu více než dosud. 
Stavební odpad tvoří 72 procent z více 
než 3,5 milionů tun, které Praha vypro-
dukuje. 

●● řeDITeL fOnDU rOzVOje byDLení
Ředitelem Státního fondu rozvoje byd-
lení (SFRB) se stal František Hadáček 
(54). Vystřídal Evu Helclovou (33), která 
nastoupila rodičovskou dovolenou. Ha-
dáček ji od srpna ve funkci zastupoval.

●● ObchVaT kVůLI aUTOmObILce
Královéhradecký kraj začal s  Ředitel-
stvím silnic a dálnic (ŘSD) připravovat 
dokončení obchvatu města Solnice, 
které je zatíženo dopravou do zóny zá-
vodu Škoda Auto v Kvasinách na Rych-
novsku. Odhad nákladů na  dostavbu 
obchvatu činí 227 milionů korun včetně 
DPH a je součástí třímiliardové veřejné 
investice do zóny Solnice – Kvasiny.

●● DepOzITÁř prO VěDU
Středočeský kraj chce v Kladně a v Be-
rouně vybudovat nové centrální de-
pozitáře pro Středočeskou vědeckou 
knihovnu a pro Muzeum Českého kra-
su. Projekt za 121 milionů korun by měl 
zajistit vhodné podmínky pro sklado-
vání dokumentů. Většinu nákladů mají 
zaplatit evropské fondy.

●● kOSTky jSOU Vrženy
Město Pardubice chce prodat znač-
nou část zásob žulových kostek, ob-
rub a mozaiky. Plánuje ponechat si jen 
pětinu stavebního materiálu. Nemá jej 
kde skladovat.

●● areÁL na prODej
Areál na výrobu bezmotorových letadel 
v Chocni na Orlickoústecku je na pro-
dej. Původní majitel skončil v insolven-
ci, ani nezačal vyrábět. Orientační cena 
je 23 milionů korun.

●● naUčIT LabUTě nebOUraT
Město Hradec Králové zadalo projek-
tování lávky přes Labe týmu architekta 
Libora Kábrta, který loni vyhrál archi-
tektonickou soutěž na  podobu lávky. 
Projektanti budou muset návrh upravit 
tak, aby lávka vyhověla požadavkům 
ornitologů. V  dosavadní podobě by 
mohla zasahovat do  vzletových drah 
ptáků, zejména labutí. Lávka by měla 
stát asi 35 milionů korun, její stavbu 
město připravuje již od roku 2003.

otázka pro

hanuše němečka, výkonného ředitele re/maX

>  působí u nás tisíce realitních makléřů. nepřehledný trh se snaží kultivovat 
zákon, školení i certifikace realitních kanceláří i jednotlivých makléřů.  
jak má zákazník postupovat, aby nenaletěl podvodníkovi?

S realitními makléři je to stejné, jako s odborným léka-
řem nebo autoservisem. Vyplatí se pátrat po informa-
cích a dát na reference od dobrých známých či osobní 
dojem ze setkání. 
V první řadě doporučuji podívat se na kanceláře, které 
působí v dané lokalitě. Místní zastoupení znamená, že 
se makléř bude orientovat a bude mít přehled o míst-
ních podmínkách i zvláštnostech. U větších a zave-
dených kanceláří se dá vystopovat historie a známost 
značky, pod kterou působí. Stejně jako v případě 
autoservisu platí, že některé opravy dokáže levněji zařídit kamarád s garáží, ale 
rozhodně to neznamená, že byste mu měli svěřovat náročnou a finančně náklad-
nou opravu. A právě prodej nebo koupě je jedna z největších finančních investic 
ve vašem životě. Dále je vhodné podívat se na recenze a dostupné informace 
o vybrané realitní kanceláři. Zkušenosti předchozích klientů bývají k nezaplacení. 
Ovšem klient by si měl dát pozor na to, odkud se komentáře k makléři objevují 
a zda je nemůže dotyčný ovlivnit. I tak ovšem platí, že ani recenze a komentáře 
na internetu nelze brát za jediné vhodné kritérium. Proto bych osobně dal přednost 
makléřům, kteří mají alespoň nějaký druh certifikace, jako je například ISO. Velký 
důraz bych kladl také na první setkání. 
Mám pocit, že trh se postupně kultivuje. Nepoctiví podnikatelé v realitách jsou po-
stupně vytlačováni. A i když máme ještě hodně daleko k fungování, jako například 
ve Spojených státech, věřím, že jednoho dne bude práce realitního makléře vážená 
a uznávaná profese i v České republice. 
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CEMEX InvESTOvaL do transportu betonu
Zástupci společnosti CEMEX převzali 
od společnosti AUTO HELUS k užívání 
deset nových vozů IVECO na dopravu 
transportního betonu. Předání proběhlo 
v pobočce společnosti AUTO HELUS 
v Kaznějově na Plzeňsku. „Naší snahou 
je zkvalitnit služby pro naše zákazníky 
a zpřesnit dojezdové časy. Jsme přesvěd-
čeni, že moderní mobilní technika a kva-
litní servis našim zákazníkům přispěje 
k vnímání CEMEXu jako silného a spo-
lehlivého partnera a také nám pomůže 
v budování férových vztahů s našimi 
dodavateli. Rozšířením vlastní dopra-
vy posílíme pozice CEMEXu ve vybra-
ných regionech,“ komentuje Jaroslav 
Kobierski, manažer prodeje a logistiky 
betonu CEMEX a dodává: „V další vlně 

nejpozději do dvou týdnů proběhne pře-
vzetí dalších šesti mixů, tentokrát znač-
ky MERCEDES BENZ Arocs. V nákupu 
nové techniky pro rozšíření a revitaliza-
ci vozového parku budeme pokračovat 
v příštím roce i dalších letech.“

Všechna nová vozidla splňují nejpřís-
nější ekologické a bezpečnostní předpi-
sy. Výkon motorů je 265 kW (typ IVECO 
TRAKKER AD340T36B) a 302 kW (typ 
IVECO AD340T41B), všechny vozy jsou 
vybaveny ABS a klimatizací. Bubny 
mixů s objemem 9 kubíků uvezou díky 
odlehčené verzi víc materiálu, takže pro-
voz bude ještě ekologičtější. Pro zvýšení 
bezpečnosti jsou navíc vybaveny také 
čelním a zpětným kamerovým systémem 
a zařízením GPS.

485
milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj má pro 
příští rok na podporu bydlení 485 mi-
lionů korun. O  peníze na  regenerace 
sídlišť, pečovatelské byty nebo úpra-
vy pro vozíčkáře mohou zájemci žá-
dat do  15. ledna. Obce mohou peníze 
čerpat na  úpravy komunikací a  veřej-
ných prostranství, odstranění bariér 
a  budování míst pro rekreační aktivi-
ty na  sídlištích postavených do  roku 
1990. Dostat mohou až 70 procent 
nákladů, maximálně ale čtyři miliony 
korun. Na  pečovatelské či startovací 
byty a výstavbu komunitních domů pro 
seniory mohou o peníze požádat obce 
a  některé právnické osoby. Na  jeden 
byt může MMR vyplatit až 600 000 ko-
run. Bezbariérové úpravy ve starší zá-
stavbě stát dotuje až z poloviny, na vý-
stavbu výtahu může dát maximálně 
800  000 korun a  na  úpravu vstupu 
do domu až 200 000 Kč. 

HOCHTIEF CZ a. s. 
závod Speciální činnosti
Chýnovská 714 
391 11 Planá nad Lužnicí 
tel.: +420 381 497 111
www.hochtief.cz Z vizí tvoříme hodnoty

Plzeň, Nové divadlo
Praha, Prodloužení trasy metra V.A – stanice Nemocnice Motol

Široké spektrum řemesel na jednom místě
Pokrýváme hlavní stavební výrobu i  široké spektrum stavebních řemesel. Pracujeme na projektech naší firmy, ale realizujeme poptávky 

i pro externí zákazníky. Provádíme práce vlastními kmenovými pracovníky. Díky kvalitním materiálům a využívání osvědčených technologií 

a systémů dosahujeme vysoké kvality díla.

150352_inzerce_185x125.indd   1 23.11.15   11:33

06_08_STV12.indd   7 27.11.15   10:57



08 UDÁLOSTI

PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

●● DemOLIce kaSÁren
Tábor chce zdemolovat dvě budovy 
v  objektu bývalých Žižkových kasáren 
a  místo nich vybudovat park. Budovy 
patří okresnímu soudu a  město proto 
jedná s  ministerstvem spravedlnosti 
o převodu objektů. Ty jsou dlouhodobě 
nevyužívané a prázdné.

●● kDyž chybí zakÁzky
Společnost Chladicí věže Praha se 
kvůli úbytku zakázek ocitla v konkurzu. 
Podnik s déle než šedesátiletou histo-
rií původně požádal insolvenční soud 
o  souhlas s  reorganizací. Ten ale žá-
dost zamítl.

●● DemOLIce v areÁLU
V  bývalém areálu technických služeb 
v Kolíně nedaleko soudu skončily demo-
lice starých objektů. Ještě letos zřejmě 
na  místě začne vznikat multifunkční 
dům za  250 milionů korun se 150 byty 
a  komerčními prostory. Řekl to Milan 
Kušta, jednatel firmy K2 invest, která po-
zemek koupila od města. Stavba by měla 
být hotova přibližně do konce roku 2017.

●● Daň z nemOvITOSTí přeS SIpO
Finanční správa zavedla možnost 
uhradit daň z  nemovitých věcí pro-
střednictvím soustředěné inkasní 
platby obyvatelstva (SIPO). Lidé musí 
v  případě zájmu odevzdat nejpozději 
do  konce ledna 2016 finančnímu úřa-
du Oznámení o placení daně z nemo-
vitých věcí prostřednictvím SIPO spolu 
se spojovacím číslem SIPO.

●● kaSÁrny na prODej
Ministerstvo obrany prodává část ra-
kovnických kasáren za 32 milionů ko-
run. Do  druhé, větší části se vrátí po-
dle zářijového rozhodnutí vojáci, první 
útvar by měl přijít příští rok.

●● aSOcIace DeveLOperů
Tuzemští developeři založili svoji no-
vou profesní organizaci – Asociaci 
developerů, která má zatím 13 členů. 
Jako hlavní cíle si vytkla zlepšení vzá-
jemné komunikace a  reputace oboru 
mezi profesní i  laickou veřejností. Za-
kládajícími členy Asociace developerů 
jsou AFI Europe Czech Republic, At-
kins a  Longford development, Central 
Group, Crestyl, Daramis, Finep Holding, 
HB Reavis Group, Karimpol Group of 
Companies, Karlín Group, Passerinvest 
Group, Skanska Property, Star Group 
a  Ungelt Partners. Asociace jedná 
o přijetí do European Property Federa-
tion (EPF) se sídlem v Bruselu.

heLUz DekLarUje ekologickou výrobu
Se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o sta
vební výrobky s vyšší přidanou hodno
tou ve formě nižších environmentálních 
dopadů narůstá certifikaci EPD (Envi
ronmentalní prohlášení o produktu) dů
ležitost. Toto osvědčení jakožto jediný 
tuzemský výrobce cihelného stavebního 
materiálu získala společnost Heluz cih
lářský průmysl v.o.s., nově však rozšířené 
na veškerou svou produkci. Do součas
nosti se Heluz mohl chlubit certifikátem 
EPD na produkci cihel závodu v Hevlíně, 
který je jedním z nejmodernějších výrob

ních závodů a právě zde jsou vyráběny 
cihelné bloky s těmi nejlepšími tepelně 
izolačními vlastnostmi ve střední Evropě. 
Vybaven tou nejmodernější technologií 
umožňuje nejvíce ekologickou výrobu ci
hel. „Chtěli jsme ukázat, že cihly, i přes
to, že se pálí v peci a spotřebují při svém 
vzniku hodně energie, nejsou tak neeko
logické, jak se rádo tvrdívá,“ řekl Ing. Mi
roslav Vacek, Ph.D., produktový manažer 
společnosti Heluz. Certifikát EPD bude 
mít v roce 2016 nově vliv i na čerpání 
dotací z programu Nová zelená úsporám.

Značka rako Zachovává aUTOrSký rUkOpIS
Na keramickém designu je podstatná jeho 
funkčnost a přímý kontakt s uživatelem. 
Designéři stojí před výzvou zpracovat 
vlastní ideu tak, aby fungovala pro jiné. 
Mnohokrát musí autoři keramického de
signu, respektive obkladu, zkrotit svou 
vlastní ješitnost a spíš shrnout objektiv
ní poznatky ku prospěchu věci a přitom 
zachovat autorský rukopis. Hnacím mo
torem nové kolekce RAKO 2016 nebyla 
touha po extravagantních novinkách.

„U jednotlivých sérií přemýšlíme ne
jen nad designem a našimi zákazníky, pro 
které tvoříme, ale také o pocitech, které 
v nich obklady vyvolávají. Nové techno
logie, především digitální technologie 
tzv. HD Print, nám umožňují vytvořit na 
obkladech dokonalý design, přizpůsobe
ný potřebám moderního člověka. Povrch 
obkladů napodobuje i kombinuje dřevo, 
kámen, kov atd., ale i tradiční řemeslné 
techniky např. majoliku. Věřím, že si zá
kazníky získají nové série imitující rusti

kální dřevo, parkety, majoliku, cihelnou 
dlažbu ,cotto‘ i přírodní kamenný povrch, 
které zažívají velký návrat do bytové ar
chitektury. Díky zájmu zákazníků se u ně
kterých sérií vracíme k menšímu formátu 
dlaždic 33 x 33 cm, falešné mozaice 10 x 
10 cm na formátu 20 x 60 cm a barevným 
variacím na obkládačkách ve formátu 20 
x 40 cm. RAKO novinky 2016 jsou obra
zem poctivé kvality vycházející z moder
ních technologií a požadavků našich kli
entů na design, respektujících současné 
světové trendy,“ vysvětluje Petr Machoň, 
ředitel marketingu značky RAKO.

pITnOU vODU mohou lidé dostat v sáčcích
Pražské vodovody a kanalizace zaháji
ly projekt dodávky pitné vody balené 
v sáčcích. Jeho cílem je doplnit náhradní 
zásobování voznicemi pro držitele prů
kazů TP, ZTP a ZTP/P donesením pitné 
vody do místa, které si zájemce zvolí. 
A to v době havárie vodovodní sítě na 
území hlavního města s předpokladem 
přerušení dodávky pitné vody v trvání 
delším než pět hodin. Doplňkový způ

sob dodávky pitné vody bude poskyto
ván rovněž důležitým institucím, jako 
jsou např. školy, školky, zdravotnická 
zařízení, domovy seniorů apod. 

Úplně jiné starosti s pitnou vodou mají 
lidé v některých oblastech Afriky. Veolia 
odstartovala již šestý ročník charitativ
ního projektu Voda pro Afriku. „Věříme, 
že má smysl pomáhat lidem v nouzi ze
jména v místě, kde žijí. Voda je základem 
života, ale bohužel i příčinou řady nepo
kojů a válek. Společně můžeme pomoci 
tento problém řešit na chudém etiop
ském venkově, kam výtěžek směřuje,“ 
říká Marcela Dvořáková, výkonná ředi
telka komunikace Veolia Česká republika 
pro Čechy. Výtěžek z prodeje karaf šesté 
edice bude použit na zásobování pitnou 
vodou jihoetiopské obce Teso.

06_08_STV12.indd   8 27.11.15   10:57



09UDÁLOSTI

www.stavitel.cz PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

AnkETA

Ve staVebnictVí chybí kvaLIfIkOvaní LIDé
Tři čtvrtiny stavebních společností se obávají, že budou v budoucnu limitovány nedostatkem kvalifikovaných 
zaměstnanců. Už v roce 2016 ředitelé necelé poloviny firem chystají nábor nových zaměstnanců.  
Čtyři z deseti firem se potýkají s nedostatkem absolventů. Hlavní příčinou je nezájem mladých lidí 
o technické profese, jak ukazuje nejnovější Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015 zpracovaná 
analytickou společností CEEC Research.

nebOjíTe Se, že nezvLÁDneTe růST zakÁzek prO neDOSTaTek kvaLIfIkOvané pracOvní SíLy?

Jiří Vacek, ředitel analytické 
společnosti CEEC Reserarch:
Firmy se snaží vykrýt současný růst obje-
mu práce současnými kapacitami a zvy-
šováním přesčasových hodin. Nicméně 
to v řadě případů nestačí a proto již část 
firem začala najímat i nové pracovníky, 
zejména v dělnických profesích. Naopak 
administrativní pozice se stavební firmy 
snaží dále co nejvíce eliminovat. Pokud 
bude práce nadále přibývat, tento trend 
už ale bude neudržitelný a proto i část 
firem plánuje výraznější růst počtu za-
městnanců pro příští rok.

Miroslav Lukšík, generální ředitel 
Pozemního stavitelství Zlín:
Nedostatek kvalitních a kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce je ve staveb-
ním oboru, stejně jako v řadě dalších, již 
letitým a velmi závažným problémem, 
jehož řešení je dlouhodobou záležitostí. 
Stávající systém středního odborného, 
a zejména učňovského školství je hlavní 
příčinnou tohoto stavu.

Pavel Kliment, partner odpovědný 
za služby pro realitní a stavební 
společnosti KPMG v České republice:
Již nyní stojí významná část českého sta-
vebnictví na zahraničních dělnících a je-
jich podíl roste i u výrobců stavebních 
materiálů. Poptávka po pracovnících, 
více i méně kvalifikovaných pracovní-
cích, roste ve všech sektorech ekonomiky 
a dostatek pracovní síly, nejen ve staveb-
nictví, bude jeden ze základních předpo-
kladů pokračování hospodářského růstu.

František Eštván, ekonomický ředitel 
společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební 
a inženýrská činnost s.r.o.:
Problém s dostatečným počtem kvalifi-
kovaných zaměstnanců je v posledních 
5 až 10 letech permanentní nejen v naší 
společnosti, ale mám zato, že i v celém 
odvětví stavebnictví.  Bohužel je vel-
ký rozdíl mezi vyučeným a pouze za-
školeným pracovníkem. Chybí nám tak 
potřební kvalifikovaní pracovníci, jako 
například vyučení zedníci, potrubáři, 
dlaždiči, pokrývači, instalatéři, truhláři 
a další potřební pracovníci.

Tomáš Koranda, člen představenstva 
společnosti Hochtief:
V současné době řešíme především nezá-
jem mladých lidí o dělnické profese. Naši 
kvalifikovaní řemeslníci stárnou a rádi 
bychom je doplnili právě mladými, kte-
ří by se od nich mohli učit. Nedostatek 
mladých lidí je z našeho pohledu dán ze-
jména dlouhodobě špatnou me diální po-
věstí stavebnictví, přitom se jedná o tra-
diční řemeslo, jehož výsledky ovlivňují 
životní prostředí na další generace.

Miroslava Kohout, country manager 
ze společnosti GRAITEC:
Vnímáme celkové zlepšení situace ve sta-
vebnictví a větší ochotu našich zákazní-
ků investovat do nových technologií, ze-
jména zvýšený zájem o moderní způsob 
projektování metodou BIM. Společnosti 
využívající BIM jsou tak lépe připrave-
ny na nadcházející legislativní změny 
a zvyšují tím svoji konkurenceschopnost 
nejen na trhu v ČR, ale stávají se i zajíma-
vými obchodními partnery pro zahraničí.

Karel Branda, ředitel společnosti 
Trigema Building:
Nižší atraktivita stavebních profesí může 
být dána výkyvy trhu, který do značné 
míry podléhá sezónním změnám. Dal-
ším důvodem je třeba i to, že státem a ob-
cemi tolik proklamovaná větší podpora 
stavební výroby se do běžného života fi-

rem zatím nijak zásadněji nepromítá. To 
vše celkový zájem o obor z řad mladých 
lidí bezpochyby omezuje.

Karel Köszegi, ředitel strategického 
plánování společnosti CEMEX Czech 
Republic:
Problémem jsou i krátkodobé a extrém-
ně často se měnící koncepce státu týka-
jící se stavebních investic. Viděli jsme 
to velmi přesně před krizí v roce 2008, 
kdy v době kulminující poptávky po sta-
vebních pracích ze strany soukromého 
sektoru stát nejvíce investoval do veřej-
ných stavebních zakázek. Čímž způsobil 
vyčerpání kapacit, růst cen, pokles kva-
lity a ve výsledku kolaps stavebnictví, 
ztrátu odhadem čtvrtiny kapacit, z nichž 
velká část se již neobnoví. A vidíme to 
opět dnes, kdy například v železničním 
stavitelství jsou vyčerpány kapacity, ros-
tou ceny, chybí kvalifikovaní pracovníci 
i strojní vybavení. Dlouhodobějším plá-
nováním veřejných stavebních zakázek 
lze vrátit stavebnímu sektoru stabilitu, 
dlouhodobou udržitelnost – stavební fir-
my mohou lépe plánovat kapacity a vy-
chovávat si kvalifikované pracovníky. 
Zejména v dělnických a mistrovských 
profesích, kde cítíme poptávku nejvyšší. 
Ale nabízejte někomu práci, když neví-
te, zda budou zakázky ze strany státu 
za rok za dva na podobné úrovni jako 
letos. 5 -jik-

V nejnovější Kvartální analýze českého 
stavebnictví Q4/2015 jsme s řediteli 
stavebních společností diskutova-
li, co stojí za obavou z nedostatku 
kvalifikované pracovní sily. Ředitelé 
mohli možné příčiny hodnotit body 
na stupnici od nuly do desítky, kde 
desítka má největší vliv na nedostatek 
kvalitních absolventů výučních oborů, 
technických středních škol i vysokých 
technicky zaměřených univerzit. Podle 
výsledků výzkumu je největším problé-
mem nezájem mladých lidí o technické 
profese (7,7 bodu). Hned na druhém 
místě skončila odpověď, že je to způ-

sobeno nekoncepčním přístupem státu 
ke vzdělávání (7,5 bodu). Odpovědi ředi-
telů velkých firem vybočovaly z průmě-
ru. Podle zástupců velkých společností 
je největším problémem špatná image 
stavebnictví ve společnosti. 
Tři ze čtyř (76 procent) ředitelů sta-
vebních společností se obávají, že 
nedostatek zkušených a kvalifikova-
ných zaměstnanců by mohl limitovat 
jejich společnost v dalším rozvoji. Tyto 
obavy potvrzují firmy napříč sektorem 
bez rozdílu velikosti či zaměření. Ná-
bory chystá v roce 2016 téměř polovina 
společností (42 procent). 

DATA z Výzkumu
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PamáTková Péče  
jako dynamický obor
Vláda nedávno schválila památkový zákon, který by měl umožnit 
efektivnější péči o památky a dát úřadům nástroje, jak zakročit, 
když o ně vlastníci nepečují. Pokud projde Parlamentem ČR, 
nahradí mnohokrát novelizovaný zákon z roku 1987. Hovoříme 
s doc. PhDr. Josefem Štulcem z Národního památkového ústavu, 
který je také čestným předsedou českého komitétu Mezinárodní rady 
památek a sídel ICOMOS.

●● Někteří vaši kolegové tvrdí, že nový 
zákon snižuje rozsah památkové 
ochrany a nedefinuje ochranu 
hmotného kulturního dědictví jako 
veřejný zájem. 
Neměl jsem dosud v ruce definitivní 
znění zákona, ale prostudoval jsem si 
takzvané věcné zaměření. Dle mého ná-
zoru neustupuje od toho, co už zákon 
z roku 1987 obsahuje, a navíc tu byly 
nové pozitivní věci. Například kategorie 
památek místního významu. Myslím, že 
ministerstvo se oprávněně brání zapiso-
vat mezi památky kdeco. Ačkoli inicia-
tiva občanských sdružení a některých 
památkářů je obdivuhodná, mám dojem, 
že někdy nehledí na zadní kolečka. Po-
kud se nové objekty ve velkém množství 
zapíšou do tzv. ústředního seznamu, 
nastane automaticky větší konkurence 

o hubené státní dotace. To je slabina naší 
památkové péče – stát z titulu veřejného 
zájmu omezuje vlastnická práva, ale ne-
kompenzuje to dostatečnými příspěvky 
na obnovu. A kromě toho, čím více pa-
mátek budeme mít, tím slabší by kvůli 
přetížení mohl být i odborný servis. 

●● V mnoha případech je snaha 
zapsat nové objekty mezi památky 
oprávněná, vezměte si jen, jak rychle 
mizí kvalitní industriální stavby. Říci, 
že nemůžeme zapisovat mezi památky 
kdeco, je asi trochu nespravedlivé?
Co se týče industriálních staveb, máte 
pravdu, ty kvalitní do ústředního se-
znamu rozhodně patří. Vítám i památky 
místního významu, ale nedá se paušálně 
říci, že když je nějaký objekt více než sto 
let starý, je zároveň také kvalitní. Je třeba 
držet určité standardy podle významu 
historického, uměleckého, technického 
či urbanistického. Pokud jde o památko-
vé rezervace a zóny, i skromná až prů-
měrná stavba v nich může hrát význam-
nou roli. 

●● Ještě v sedmdesátých letech se 
nepovažovaly za historicky cenné 
městské čtvrti typu pražských 
Vinohrad nebo Karlína. Kdy došlo 
k posunu vnímání jejich kvality?
Okruhy zájmu o kulturní dědictví se roz-
šiřovaly postupně. Zažil jsem například 
průlomový význam, jaký měla brněnská 
konference v roce 1971, která se věnova-
la tomu, zda chránit architekturu z 20. 
století. Dalším bílým místem na mapě 
zájmu byla tehdy architektura z 19. sto-
letí. Uskutečnila se sice znamenitá vý-
stava Praha 1865–1965, ale přesto byl 
její vliv menší než u zmíněné brněnské 
konference. Již od padesátých let u nás 
vznikal soubor památkových rezervací. 
Iniciátory tohoto procesu byli vynika-
jící historici architektury Václav Mencl 
a Dobroslav Líbal. Kromě památkových 
rezervací, kde je prostorová ochrana de-

finována jednoznačně, vznikly později 
i památkové zóny. V nich preferujeme 
především prostorově urbanistické vaz-
by – poměr zastavěných a nezastavěných 
ploch, dominanty, vazbu na širší krajinu. 
Nelze tu konzervovat a chránit všechny 
stavby, stavební zásahy by však měly re-
spektovat charakter místa. Celkově mů-
žeme o památkové péči říci, že je to dy-
namický obor, který se v čase proměňuje.

●● A co diskutované parcely 
v památkových zónách, které nemusí 
podle nového znění zákona získat 
souhlas památkové péče pro novou 
zástavbu?
To souvisí s určitým trendem vytknout 
předem, k čemu se musí památková péče 
v zónách vyjádřit a kde její vyjádření 
není nutné. Cílem je, aby se proces péče 
o město nezdržoval ani zbytečně nevázal 
odborné kapacity. Pokud by se tedy tato 
myšlenka uváděla do praxe rozumně, 
rád bych s ní souhlasil, ale je možné ji 
i zneužít. Přednostní kvalitou chráněné 
zóny je její celistvost a charakter. Pokud 
by tu docházelo k necitlivým realizacím, 
může ji to trvale poškodit. Kvalitní no-
vostavby v historických částech měst je 
ovšem nutno umět ocenit. Koneckonců, 
Klub za starou Prahu letos už podesáté 
předal svoji cenu, tentokrát to byla bu-
dova Světa techniky v Ostravě z ateliéru 
Josefa Pleskota.

●● Řadě památkářů vadí dvoukolejnost 
schvalování, která se často jeví jako 
problematická…
Podobná dvoukolejnost existuje i v zá-
padní Evropě, vždy se rozlišuje mezi stát-
ními úředníky a odbornými institucemi. 
Proto v tom tak velkou chybu nevidím. 
Zákon, který dosud platí, a který dvou-
kolejnost kodifikoval, byl jedním z nejú-
činnějších v Evropě. Podle mého názoru 
jedinou chybou v systému je to, že za-
tímco vlastník má možnost se odvolat 
proti rozhodnutí výkonného orgánu, pak 
odborná instituce, která dávala podkla-
dy pro uplatnění veřejného zájmu, toto 
právo nemá. To cítím jako nedostatek, 
role NPÚ je tak ryze servisní pro rozho-
dování výkonného orgánu. Považuji za 
pozitivní, že v novém zákonu bude NPÚ 
jmenován jako správce nejcennějších pa-
mátek zpřístupněných veřejnosti. I když 
to považujeme za samozřejmou věc, není 
to samo sebou. Zažil jsem v posledních 
desetiletích několik luňáků, kteří kolem 
těchto objektů kroužili s nadějí, že by 
mohlo dojít k něčemu podobnému jako 
při privatizaci národních podniků. Nový 
zákon by tomu měl definitivně učinit 
přítrž. 5

 Hana Vinšová

Josef Štulc: Dvoukolejnost schvalování 
existuje i ve vyspělých demokraciích, 
vždy se rozlišuje mezi státními úřed-
níky a odbornými institucemi. Chybou 
současného zákona o památkové péči je 
však to, že zatímco vlastník má možnost 
se odvolat proti rozhodnutí výkonného 
orgánu, pak odborná instituce, která 
dávala podklady pro uplatnění veřejného 
zájmu, toto právo nemá. Role NPÚ je tak 
ryze servisní pro rozhodování výkonného 
orgánu.
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Záchrana jíZdárny  
ve Světcích u Tachova
Na ostrohu nad meandrem řeky Mže vzniklo v 15. století poutní místo, 
doplněné později klášterem. Ten se po josefinské sekularizaci stal na 
čas sídlem rodiny Windischgrätzů, kteří si v té době přestavovali zámek 
v Tachově. Kníže Alfred I. tu v letech 1858 až 1860 nechal postavit 
monumentální jízdárnu.

Pro stavbu jízdárny vybral kníže severní 
svah pod bývalým klášterem. Centrem 
objektu je hala o půdorysu 20 x 40 m 
a vnitřní výšky 21 m s nadmíru jednodu-
chou krovovou konstrukcí se světlíkem. 
Kolem haly je okružní chodba, na niž 
navazují ostatní prostory. Dominantní 
jsou polokruhová boční křídla se stájemi 
pro koně. Ve vnitřním prostoru polokru-
hového půdorysu se nachází schodiš-
tě a shozy pro použitou slámu a hnůj. 
Schodištěm se vchází k diváckým ocho-
zům a k hostinským pokojům. Další 
schodiště je v jižní části budovy, spojuje 
knížecí emporu v patře a pomocné pro-
story v suterénu. Polygonální místnosti 
v rozích přízemní chodby sloužily pro 
uložení postrojů a nasedání na koně. 

Jižní polovina jízdárny je podsklepena, 
ale toto podlaží je díky svažitému terénu 
nad zemí. Byly zde kočárovna, kovárna 
a byt správce. 

archiTekTonické řešení
Vzhled velkorysé stavby vyšel z novo-
románského slohu a evokuje charakter 
pevnosti. Obloučkové vlysy, polokru-
hová okna, polokruhové a polygonální 
půdorysné tvarování je ale pouze „kabá-
tem“ originálního objektu – hlavní slo-
vo zde patrně mělo racionální myšlení 
zkušeného aristokrata. Ten před repre-
zentací upřednostnil neobvykle funkční 
celek, takže společně s autorem projektu 
Josefem Haberzettlem vytvořili také je-
den ze vzorů industriální architektury.

ZkáZa objekTu
Po smrti investora, pouhé dva roky po 
dokončení, se ujal majetku jeho syn. Celý 
život strávil ve Vídni a o stavbu neměl zá-
jem. Naprostý zmar jí pak přineslo vysíd-
lení německého obyvatelstva. Jízdárna 
sloužila jako tělocvična pro učně či vo-
jáky, také jako sklad, ale nakonec začala 
bez užitku chátrat. Bez jakékoliv údržby 
nastal její pád, a to doslovný. Koncem 80. 
let 20. století se začaly hroutit obvodové 
zdi, postavené ze špatných nasákavých 
cihel. Suterénní zdivo bylo obloženo 
struskovými tvárnicemi, které vytvořily 
neprodyšný krunýř a masivně odmrzaly. 
Krov zachránila jeho jednoduchá a pruž-
ná konstrukce, která dokázala zůstat na 
místě, i když částečně zmizely její pod-
pory. Vzpěradlová konstrukce s vyztuže-
nými rohy na dřevomorkou napadených 
pozednicích překvapivě unesla i světlík, 
který přišel o zasklení a pouštěl dovnitř 

01 > Hala jízdárny po obnově, chybí ještě rekonstrukce některých vnitřních výmaleb

01

Vlastník: Město Tachov
autor: Atelier Soukup s.r.o. – Ing. arch. 
Jan Soukup
Projektant: Atelier Soukup s.r.o.  
a Arista Global s.r.o – Ing. Jaromír Fořt
celkové náklady: předpoklad 137 mil. Kč
Prostavěno: 76 mil. Kč

ZáKLAdNí údAjE O STAVBě

11_12_STV12.indd   11 27.11.15   10:57



12 REKONSTRUKCE STAVEBTéma

PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

stavby déšť i sníh. V roce 1989 byla jíz-
dárna připravena na demolici.

ObnOva unikáTní sTavby
Rekonstrukce začala v roce 2000 dozdě-
ním destruovaných stěn a podchycením 
krovu. Po jeho vyspravení byla polo-
žena nová titanzinková krytina. Podle 
finančních možností (PZAD a dotace 
vlastníka – Města Tachov) pokračovala 
obnova uspořádáním terénních poměrů 
pro odvod vody, realizací výplní otvo-
rů podle některých zachovaných vzorů. 
Obnova fasád zahrnovala i rehabilitaci 
světlíku a originálně tvarovaných fiál 
na štítech stavby. Tento architektonický 
prvek se v 19. století používal často, ale 
jeho tvarování architektem Haberzettlem 
je neobvyklé. Protože se žádné fiály na 
vrcholcích štítů nedochovaly, byly obno-
veny podle fotografií. Totéž se týká i jem-
ných mříží na světlíku a oknech. V roce 
2008 už bylo možné přistoupit k restau-
rování vnitřních maleb, které iluzivně 
vytvářejí pocit vnitřní litinové konstruk-
ce, v té době oblíbené. 

Pokračování obnovy jízdárny závi-
sí na dalších finančních prostředcích. 
V plánu je pokračovat v obnově vnitřní 
výmalby, poté by měla vzniknout v ko-
nírnách expozice věnovaná historii jíz-
dárny a významu rodu Windischgrätzů 
pro Tachovsko. Přestože stavba ještě není 
zcela dokončena, využívá se pro kultur-
ní pořady, koncerty nebo pro soutěže 
modelářů velmi lehkých letadel. Stala 
se už součástí života města Tachova a je 
dobré si připomenout, že bez prozíravé-
ho a možno říci statečného rozhodnutí 
zastupitelstva o záchraně stavby v roce 
1996 by již zřejmě neexistovala. 5

Hana Vinšová ve spolupráci  
s architektem Janem Soukupem

Foto: Michael Cetkovský a Jan Soukup

02 > Pohled na jízdárnu od západu

02

04 > Světlík a fiály po obnově

04

06 > Hala v roce 2001

06

05 > Půdorys 1. NP 

05

03 > Schody do knížecí lóže

03
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Obnova kinokavárny  
ve sTylu arT-deco
Dům v centru Liberce byl inspirován americkými vzory – sloužil 
nejen pro kino, v horní části se nacházela také autodílna. Před třemi 
lety vznikl spolek Zachraňme kino Varšava, kterému se podařilo 
opravit první část budovy, foyer kina se proměnilo na kavárnu. Tato 
rekonstrukce získala cenu Grand Prix Obce architektů v kategorii 
Architektonický design, drobná stavba a umělecké dílo v architektuře.

„Dík patří všem lidem, kteří se na této 
práci podílejí. Nejde zde jen o architek-
turu, ale o celé klima ve městě, které se 
tímto počinem snažíme zlepšit,“ řekl 
architekt Ondřej Pleštil při slavnostním 
vyhlášení výsledků letošní Grand Prix 
architektů. Rekonstrukce foyer na kavár-
nu je první etapou celého projektu. Prv-
ní část obnovy stála 3,2 milionu korun, 
následovat by měly další práce včetně 
rekonstrukce kina.

Jak To bylo
Kino Varšava bylo zavřeno v roce 2008, 
přesně sto let po prvním promítání. O tři 

roky později se město rozhodlo, že bu-
dovu prodá. „Hrozilo, že se zbourá a po-
staví se tu další obchoďák,“ vzpomíná 
Petr Hubáček, vnuk známého architek-
ta. Proto se Petr Hubáček spojil se třemi 
mladými architekty a společně založili 
sdružení Zachraňme kino Varšava. Poda-
řilo se jim získat podporu občanů, takže 
po dlouhém vyjednávání byla podepsána 
smlouva na provozování alternativního 
prostoru. Dotace od města nestačila ani 
na rekonstrukci foyer, spolku však vyšla 
vstříc řada firem a také Liberecký kraj. 
Třista tisíc korun se vybralo při veřejné 
sbírce, členové spolku do rekonstrukce 

dávali i vlastní peníze. „To všechno ale 
probíhalo už během stavby, takže jsme 
často museli práce objednat, aniž bychom 
věděli, že na ně budeme mít,“ říká archi-
tekt Jiří Žid. Mnoho úprav dělal spolek 
sám, bez stavebních firem, s pomocí dob-
rovolníků: „K původnímu interiéru jsme 
přistupovali citlivě, nové prvky jsme ale 
navrhovali sebevědomé a solidní, aby vy-
tvořily vyrovnaný celek se stylem art-de-
co,“ dodává Zuzana Koňasová.

Ve foyer se letos v únoru otevřela ka-
várna, kde se konají jazzové koncerty 
a přednášky, prostor slouží také lidové 
škole umění. Spolek ale v obnově posled-
ního kamenného kina v Liberci pokraču-
je, měl by tu vzniknout spolkový dům. 

Z hisTorie
Stavbu navrhli v roce 1922 místní ar-
chitekti Effenberger a Noppes ve stylu 
art-deco, investorem byl osvícený pod-
nikatel Franz Sieber. Třípatrová částeč-
ně podsklepená budova kopíruje svah 
ulice Frýdlantské a zároveň důmyslně 
propojuje o dvě podlaží rozdílné výško-
vé úrovně ulic Mariánská a Frýdlantská. 
První dvě patra sloužila kinu, v podkroví 
byla autodílna. Tento progresivní funkč-
ní model byl inspirován americkým 
vzorem. V průběhu 20. století byl dům 

01 >  Vybavení interiéru je jednoduché, ale poměrně masivní, aby obstálo v konkurenci s výraznými prvky art-deco

01
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několikrát rekonstruován, naposledy 
v 60. letech 20. století. Zmizely zdobné 
prvky na fasádě, zazděny byly systémy 
přirozeného odvětrávání, došlo k dalším 
často nevratným škodám. Výsledkem 
byl nelichotivý stavebně technický stav, 
podtržený uzavřením kina v roce 2008, 
kdy město přestalo jeho provoz dotovat, 
protože neobstálo v konkurenci s nový-
mi multiplexy. V roce 2012 byl založen 
spolek Zachraňme kino Varšava – pro-
deji se už nepodařilo zabránit, město 
prodalo vrchní část budovy. Ale kino-
sál, foyer a balkon si spolek od města 

pronajal a začal připravovat obnovu. Tři 
z pěti členů spolku jsou praktikujícími 
architekty, takže připravili plány rekon-
strukce foyer na kavárnu. Jejich projekt 
byl postaven na snaze propojit staré 
s novým, k meziválečné struktuře přidat 
novou, kvalitativně odpovídající vrstvu. 

PosTuP Při rekonsTrukci
V domě se netopilo, rozvody sítí technic-
ké infrastruktury byly v havarijním sta-
vu a veškeré dřevěné konstrukce v sále 
napadla dřevokazná houba. Necitlivé 
stavební nánosy z minulosti se odstra-

nily. Záměrem autorů rekonstrukce bylo 
zachovat všechno cenné a ke stavebnímu 
dílu přidat prvky zcela současné. 

Zbouraly se stěny, které bránily větrá-
ní do anglických dvorků, obnovovaly se 
vlysy na stěnách. 

Jemnou hru obloučků na podhledu 
stropu korunovala původní repasovaná 
svítidla, která se našla pod pódiem. Do-
minantou prostoru kavárny je nyní bar 
s deskou z osmicentimetrové liberecké 
žuly. K uličnímu parteru nastavily ko-
lemjdoucím vlídnou tvář nové dubové 
dveře s mosaznými prvky a skleněnými 

„Výroba vlysů je dodnes tajemstvím 
a předmětem sporů. Naštěstí zůstaly 
docela dobře zachované. Jejich obno-
va spočívala v barevnosti, kdy tmavší 
barva dává více vyniknout stínům 
a jejich plasticitě. Původní repasova-
ná světla již nezaslepují diváka jako 
předchozí zářivky, ale naopak svítí 
na obloučky, takže rozehrávají jejich 

reliéf,“ říká architekt Jiří Žid ze studia 
re:architekti a dodává: „Kamenná 
mozaika na podlaze z šedesátých let 
minulého století byla jednou z mála 
věcí, která má z tehdejší rekonstrukce 
svoji kvalitu. Nebyla však jednolitá 
v celém prostoru. Pod ní je ukryta 
původní terazová podlaha s barevnými 
motivy, která prostor členila obdobně 
jako strop. Pro nedostatek financí jsme 
podlahu ponechali a tam, kde bylo 
třeba, ji znovu poskládali.“
Kulatá okna do anglických dvorků 
byla zazděna, stejně jako velké okno 
na schodišti. K velkému překvapení 
autorů rekonstrukce se za zazděním 
nacházela okna v původním stavu, 
včetně kliček a skel. Při rekonstrukci 
je bylo nutné pouze repasovat, nechat 
vyschnout a vyměnit jen některé malé 
části. Dnes fungují tak, jak byla na-
vržena, tedy k větrání vlhkosti do an-
glických dvorků, které ústí do ulice 
Mariánská o dvě patra výš.

Z pRůBěhU REKONSTRUKCE

Dobové kryty na radiátory a původní 
orientační systém

03 >  Průhled celým interiérem

03

04 >  Obnovené vlysy

04

02 >  Detail schodiště

02
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fasetkami. Veškeré práce se prováděly 
s maximálním zřetelem na ducha stavby, 
který prostupuje celek i její jednotlivé 
detaily.

Snahou bylo poučení z historie – ne její 
adorace, ale ani její popření. Rekonstruk-
ce tak obohatila historické stavební dílo 
o současné prvky a snažila se vyhnout 
pokleslým stavebním zásahům, kterých 
jsme dnes tak často svědky jak na rovině 
stavební, tak architektonicko-výtvarné. 

Velká část prací byla dokončena díky 
obrovskému úsilí desítek dobrovolní-
ků. Svým nasazením pro věc potvrzují 

občanskou poptávku po smysluplnosti 
existence spolkového domu ve městě, ve 
kterém žijí.

Plány do budoucna
„Aby se Varšava proměnila v moderní 
produkční dům, bude potřeba zrekon-
struovat také první patro, v němž je nyní 
improvizovaná galerie. Ale hlavně vel-
ký sál, kde už nejsou dřevěné sedačky 
a obložení, na zemi je jen udusaná hlí-
na. Plátno však zůstalo, takže se tu ob-
čas konají projekce nebo koncerty,“ říká 
Petr Hubáček. Přesto není ještě jisté, že 

všechno dopadne podle plánů. Obyvate-
lé města už si zvykli na obchodní centra, 
která v Liberci vznikla… Vyjednávání 
o financích s městem i krajem teď čtve-
řici zaměstnává nejvíc. „Musíme vytrvat 
až do fáze, kdy z Varšavy bude plnohod-
notný fungující dům a všichni si uvě-
domí, že je pro město nenahraditelný,“ 
dodává Petr Hubáček. Spolek odhaduje, 
že by další fáze přestavby měly vyjít až 
na 55 mil. Kč. 5

Hana Vinšová ve spolupráci  
s architektem Jiřím Židem

Foto: Aleš Jungmann, Roman Dobeš, Jiří Žid

06

05 > Obnoveny byly i vstupní dveře

05

místo: Frýdlantská 285/1, Liberec 
Investor: Statutární město Liberec, 
Liberecký kraj, spolek Zachraňme 
kino Varšava, občané Liberce veřej-
nou sbírkou, mnoho firem z regionu 
sponzorsky
autoři: Spolek Zachraňme kino Varša-
va – Petr Hubáček/Oftis Opta; Zuzana 
Koňasová; Ondřej Pleštil/Ondřej Pleštil 
architekt; Jiří Žid/re: architekti
barevné řešení: Rudolf Hůlka
Statika: Ing. Karel Otřísal
TZb: Milan Klogner, Martin Pelc; vytá-
pění – Ing. Jiří Plánička
Požární řešení: Ing. Petr Kohout
Rozpočet: Ing. Antonín Buchar/Propos
Hlavní dodavatel: E11 s.r.o, spolek 
Zachraňme kino Varšava
na realizaci se podíleli při dobrovol-

ných brigádách: Tereza Bartošová, Vít 
Beneš, František Bielik, Marie Čáslav-
ská, Petra Dobešová, Jana Dřevěná, 
Zdeněk Dřevěný, Pavel Exner, Mar-
tina Fišerová, Anna Fürstová, Barča 
Havrdová, Kateřina Hejralová, Rudolf 
Hůlka, Jiří Hořínek, Tobiáš Hrabec, Sára 
Kordová, Jiří Kozák, Wojciech Lesiak, 
Tereza Lešniovská, Jiří Novotný, Jan 
Novák, Jan Odvárka, Martin Odvárka, 
Vanessa Paskovská, Ondřej Pchálek, 
Pavel Petr, Lenka Procházková, Michal 
Prokop, Tomáš Prokop, Jitka Prouš-
ková, Kája Pánková, Anežka Straková, 
Tomáš Stránský, Věra Střižíková, Verča 
Sulková, Kamil Jan Svoboda, Ondřej 
Synek, Markéta Tůmová, Anna Volko-
vá, Tomáš Votoček, Jan Vrabec, Anna 
Žihlová a mnozí další.

KINOKAVáRNA – REKONSTRUKCE FOyER KINA VARšAVA V LIBERCI

06 >  Většinu dokončovacích prací 
z nedostatku financí realizoval 
spolek sám, za pomoci brigádní-
ků z liberecké veřejnosti. Probí-
haly každý víkend od října 2014 
do února 2015.
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Vinný bar  
na jihu Moravy
Dvojice kleneb člení prostor na dvě části. Autoři rekonstrukce do nich 
nezasahovali, pouze je nasvětlili. Autenticitu a jedinečnost dodává 
prostoru jasanové dřevo, svítidla, stoly a lavice. 

„Na začátku byl prázdný prostor pod 
dvojicí křížových kleneb. Křížení jsme 
použili jako základní motiv, který pro-
stupuje celým interiérem. Před naším 

návrhem bylo již jasno ve jméně wine-
baru Chatka, které spojuje první slabiky 
příjmení investorů, také už měli hotové 
logo – domeček jedním tahem s křížem 

uprostřed,“ říká architekt Jan Veisser ze 
studia ORA.

Klenby člení prostor na dvě části. Té 
u vchodu, kde je posezení pro hosty, vé-
vodí lustr ve tvaru kříže a dlouhá lavi-
ce. Druhé části dominuje pracovní stůl/

01 >  Vinný bar se nachází ve sníženém přízemí renesančního domu, dříve tu bylo květinářství

01

autoři: ateliér ORA (OriginálníRegio
nálníArchitektura) – Jan Veisser, 
Barbora Zmeková, Jan Hora  
(www.ora.cz)
realizace: 2015
Užitná plocha: 59 m2

WINEBAR ChATKA 

02 >  Osvětlení i nábytek byly vytvořeny na míru

02

03 >  Druhé části winebaru dominuje bar a regál na víno

03
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bar a fortelný regál na víno. Autenticitu 
a jedinečnost tomuto prostoru dodává ja-
sanové dřevo, umná práce truhláře a zá-
mečníka, a návrh stolů, svítidel i lavice 
speciálně pro tento prostor. Není zde nic 
navíc.

Osvětlení řešili architekti LED pásky, 
což umožnilo vytvořit subtilní zavěšený 
lustr i nenápadné integrování osvětlení do 
kusů nábytku. Skleničky se stávají stínít-
kem, prosvětlené láhve s vínem vytvářejí 
jemné zabarvení celého prostoru baru.

PrinciP rekonsTrukce
„Princip naší práce spočíval v tom, že 
jsme zvolili jen minimum zásahů do 
konstrukcí. I osvětlení je vestavěno do 
nábytku. Stávající omítky se přetřely 
vápennou barvou, byla položena nová 
dlažba a oplechovány vstupní schody,“ 
vzpomíná Jan Veisser a dodává: „Náby-
tek vyrobili zámečník Dušan Pokorný 
a Truhlářství Nečas z Vémyslic. Na-
kreslili jsme ho do posledního šroub-
ku. Některé naše výkresy šly přímo na 
laser, který vyřezal konkrétní díly. Od 
začátku jsme také věděli, že osvětlení 
bude jeden z nejdůležitějších elemen-
tů návrhu, který bude definovat celý 

prostor. Z důvodu památkové ochrany 
nebylo možné jakkoliv zasahovat do 
kleneb.“

Na osvětlení autoři spolupracovali 
s firmou Elim. Hlavní svítidlo ve tvaru 
kříže bylo vyrobeno speciálně pro tento 
prostor podle jejich návrhu – zámečník 

dodal základní kostru, Elim LED kompo-
nenty a místní elektrikáři vše smontova-
li. Kooperace byla náročná, ale všechno 
funguje. Díky stmívačům a množství 
kombinací je možné zvolit ke každé pří-
ležitosti to pravé osvětlení. 5 -kor-

Foto: Pavlína Prokůpková

05 >  Křížení použili autoři jako základní motiv, který prostupuje celým interiérem

05

06 >  Řez suterénem renesančního domu, kde se bar nachází

06

04 >  Regál na víno je z masivního 
dřeva

04
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NadkrokevNí izolace 
kostela sv. Anny
Bývalý kostel sv. Anny, dnes kulturní centrum Pražská křižovatka,  
je stavbou v mnoha ohledech mimořádnou. Skrývá unikátní gotický 
krov, který patří mezi nejcennější u nás. Pro zateplení střechy architekti 
zvolili nadkrokevní izolaci se základem v podobě desek z fenolické 
pěny.

Obnovu kostela, kterou v roce 2002 od-
startovala rekonstrukce podle návrhu 
architektky Evy Jiřičné, ukončila výmě-
na střešního pláště. Podle dendrologic-
kých rozborů byl krov nad lodí kostela 
sv. Anny dokončen po roce 1364, dnes 
je jediným dochovaným krovem ze stře-
dověku u nás. Jednotlivé trámy krovu 
jsou uspořádány do velkých ondřejských 
křížů, neboli křížů šikmých, které svým 
tvarem připomínají písmeno X. Podle 
legendy byl na kříži tohoto tvaru ukřižo-
ván svatý Ondřej. Mimořádně hodnotný 
gotický krov neměl v posledních dese-
tiletích ideální podmínky. Nevhodné 
stavební úpravy v minulosti konstrukci 

střechy neprodyšně uzavřely a znemož-
nily tak přirozené větrání krovu. Nápra-
vu zajistila rekonstrukce, kdy stávající 
skladbu s bonnským šindelem nahradila 
dvouplášťová střecha s břidlicovou kry-
tinou, zateplená nadkrokevním izolač-
ním systémem THERMO-LINE společ-
nosti HPI-CZ s větráním pod krytinou. 
Přírodní štípaná břidlice byla speciálně 
pro tuto stavbu dovezena ze Španělska.  

výměNa sTřechy
Výměna střešního pláště uzavřela re-
konstrukci kostela. V rámci rekonstruk-
ce zůstaly zachovány vikýře, které se 
nacházejí po obou stranách střechy ve 

dvou řadách – horní těsně pod hřebenem 
a dolní přibližně jeden metr od okapové 
hrany, která se nachází ve výšce asi 17 
metrů.

Rekonstrukce střechy byla dokončena 
v listopadu letošního roku. Prováděla ji 
společnost H & B Delta s.r.o. se sídlem 
ve Vsetíně-Bobrkách, která se specializu-
je především na rekonstrukce památko-
vých objektů a jež nyní zajišťuje i rekon-
strukci střechy Stavovského divadla. H & 
B Delta na trhu působí od roku 1999 a je 
zakládajícím členem Cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů.

řešeNí izolace v krovu
Subtilní dřevěná konstrukce krovu, stará 
více než 600 let, má pochopitelně speci-
fické nároky na prostředí, které je třeba 
respektovat. Krov měl celá staletí svůj 
přirozený režim: Byl umístěn v prostoru 
půdy, která byla vhodně větrána. Strže-
ním klenby kostela i pozdějším odstra-
něním nevhodného přepatrování se krov 
stal součástí prostoru interiéru kostela. 
V zimním období se kostelní prostory 
nevytápěly a během konání společen-
ských a kulturních akcí s účastí až 400 
osob docházelo ke zvýšení interiérové 
vlhkosti vzduchu, která pak kondenzo-
vala v obvodových konstrukcích. Pro-

01, 02 >  Obnovu kostela, kterou v roce 2002 odstartovala rekonstrukce podle návrhu architektky Evy Jiřičné, ukončila výměna 
střešního pláště

01 02
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to bylo třeba zvolit takovou konstrukci 
střechy, která ji zateplí a zároveň umožní 
odvod vlhkosti ven.

S ohledem na využití objektu jako kul-
turního centra i v zimních měsících sta-
novil projektant cílové tepelně technické 
parametry. Zástupci odboru památkové 
péče zároveň kladli důraz na minimální 
navýšení střechy – velké navýšení by, 
zejména v oblasti vikýřů, zcela změnilo 
její ráz. Požadavek na navýšení střechy 
maximálně o 14–15 cm oproti stávají-
címu stavu, a zároveň nereálnost „kla-
sického“ zateplení mezi krokve, přispěl 
k volbě nadkrokevní izolace se základem 
v podobě fenolické pěny oproti původně 
uvažované minerální vlně. 

Fenolická pěna ReSol
Fenolická pěna RESOL je izolantem bu-
doucnosti. Nabízí mimořádné izolační 
schopnosti (λd = 0,021 W/mK) při mini-
mální tloušťce izolantu, což celému sys-
tému zaručuje výborné tepelně izolační 
vlastnosti. Svými parametry překonává 
polystyren (zpravidla λd = 0,038–0,039 
W/mK) i difuzně otevřené varianty 
PUR izolací (zpravidla λd = 0,025–0,026 
W/mK). Na rozdíl od difuzně otevřené 
minerální vlny navíc tvoří pevný pod-
klad pro další systémové vrstvy střešní-
ho pláště.

„Domníváme se, že nadkrokevní 
izolace z desek z fenolické pěny je nej-
modernější variantou, jaká je na trhu 
dostupná. Velká část dostupných mate-
riálů není difuzně otevřená, navíc zvo-
lený materiál musel vyhovět požadavku 
památkové péče na minimální navýšení 
střechy i specifikům stavby z hlediska 
pokládky,“ říká Petr Beran z projekčního 
týmu architektonického atelieru Masák 
& Partner, který skladbu střešní kon-
strukce navrhoval. 

Většina nadkrokevních systémů dis-
ponuje parozábranou, která vlhkost 
v konstrukci uzavře. Součástí systému 
THERMO-LINE je parobrzdná fólie pl-
nící v rámci celého systému regulační 
funkci. Umožňuje postupné uvolňování 
vzdušné vlhkosti do difuzně otevřené 
izolace a následně ven z konstrukce. 
Díky tomu také pod střechou vytváří 
vhodné klima – vodní páry mohou ze 
střešní konstrukce volně odcházet, čímž 
se eliminuje riziko vzniku plísní. Desky 
z fenolické pěny vykazují paropropust-
nost µ = 35. 

„Paropropustnost konstrukce střechy 
je u historických objektů zásadní z hle-
diska zachování vlhkostního režimu. 
Difuzně uzavřená střecha a s ní spojený 
nevhodně změněný režim budovy byl 
u tohoto objektu příčinou hromadění 
vlhkosti ve skladbě střechy a v delším 

období mohl vyvolat vhodné klima pro 
tvorbu plísní,“ vyjádřil se Ing. Pavel Ja-
novský, stavbyvedoucí ze společnosti H 
& B Delta. 

Dodané izolační desky Permo® therm 
disponují solární úpravou, což je posled-
ní novinka. Povrch izolačních desek, 
integrovaná paropropustná vrstva, je 
v matně stříbrném reflexním provedení, 
takže odráží infračervené záření, které 
má zejména v letním období vliv na za-
hřívání střešní konstrukce. Solární úpra-
va tak pomáhá redukovat prostup tepla 
do interiéru v horkých letních dnech 
i vnitřní teplotu zejména na úrovni výš-
ky stropu. Fenolická pěna je navíc zce-
la ekologická, 100% bez obsahu freonů 

a látek poškozujících životní prostředí 
a ozónovou vrstvu.

pRacovní poSTup
„Když pracujeme na rodinném domě, 
jsme za týden hotovi,“ upřesňuje Pavel Ja-
novský a dodává: „Tady je to jiné, musíme 
respektovat program v objektu. Omezení 
prací s ohledem na jejich hlučnost platilo 
také při konání promocí a dalších kultur-
ních a společenských akcí. Výhodou je, že 
zároveň pracujeme na střeše Stavovského 
divadla, kde platí obdobná omezení bě-
hem zkoušek a představení, takže se dle 
potřeb mezi stavbami můžeme přesouvat.“

Práce na střeše postupovaly po čás-
tech, menších než je u běžných rekon-

03 >  Paropropustnost konstrukce střechy je u historických objektů zásadní z hle-
diska zachování vlhkostního režimu

03

04 >  Nevhodné stavební úpravy v minulosti konstrukci střechy neprodyšně uzavřely 
a znemožnily tak přirozené větrání krovu

04
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strukcí obvyklé. Rychlost a velikost 
pokládané plochy totiž ovlivňuje nejen 
prudký sklon střechy, ale také náročněj-
ší manipulace s materiály a další fakto-
ry. Nejprve se na vybrané ploše strhne 
stávající krytina včetně separační fólie, 
dvojité prkenné bednění se zkontroluje 
a shnilé části se případně vymění. Podle 
slov Ing. Davida Valcháře, obchodního 
manažera ze společnosti H & B Delta, 
to však nebylo nutné. Poté se provedl 
nástřik proti škůdcům a hnilobám. Po 
vyschnutí nástřiku následovala certifi-
kovaná skladba společnosti HPI-CZ na-
vržená projektantem. Tuto skladbu tvoří 
parobrzdná fólie, která může sloužit až 
14 dní jako dočasná krytina, a dále sa-
motné izolační desky z fenolické pěny 
formátu 2,40x1,2 m tloušťky 60 mm. Ty 

se přes kontralatě 60x60 mm podtmele-
né systémovým tmelem kotví do krokví. 

Pro kotvení jsou využívány systémové 
vruty, způsob kotvení vychází ze static-
kých výpočtů zajištěných v rámci servi-
su společností HPI-CZ. Zvolený pracov-
ní postup ovlivněný vysokým sklonem 
střechy vyžadoval použití kratších kon-
tralatí, než je běžné, a to délky 1,20 m. 
Ve skladbě poté následuje plnoplošný 
prkenný záklop pokrytý lepenkou leh-
kého typu v kvalitě V13. Konstrukci za-
končuje z vrchní strany přírodní štípaná 
břidlice. Šablona ve tvaru čtverce s roz-
měry 30x30 cm se v ploše střechy přibíjí 
třemi Cu hřebíky délky 50 mm a čtyřmi 
hřebíky délky 80 mm na okrajových čás-
tech střechy.

„Řezané spoje jsou lepeny univerzál-
ním systémovým napojovacím pásem 
Permo® pro větrotěsné a vůči dešti odol-
né napojení. Možnému průsaku kolem 
vrutů brání těsnění pod kontralatěmi 
systémovým těsnicím tmelem Permo® 
Seal. Na střeše bude podle kladečského 
plánu využito celkem 475 ks izolačních 
desek, tj. 1342 m2. Počítáno je s prořezem 
zhruba 12 %,“ doplňuje Jana Nejedlíko-
vá ze společnosti HPI-CZ. Desky Permo® 
therm disponují solární úpravou s mat-
ným efektem, takže se střecha nepřehří-
vá, ale zároveň nedochází k tak velkému 
odrazu slunečních paprsků jako u fólií 
hliníkových. Systémová parobrzdná fó-
lie Wallint® T3 SK2 umožňuje ihned při 
pokládce zajistit vodotěsnost střešního 
pláště.

Pro horolezce
Na střeše plochy 1160 m2 se sklonem 
65° pracovala skupina šesti vybraných 
pokrývačů. S ohledem na prudký sklon 
střechy i výšku objektu k okapu (17 m) 
i hřebeni (28,5 m) bylo bezpodmínečně 
nutné dodržet požadavky na bezpečnost 
práce. Vybavení sedáky a lanem bylo ne-
zbytností. Pracovníci byli jištěni úvazy 
do zachytávacích ok u hřebene střechy 
nebo v oblasti vikýřů. Lešení je zvednuto 
nad okap do výšky dvou metrů z důvodu 
zabránění pádu předmětů a osob ze stře-
chy. Nebylo možné je kotvit do budovy, 
proto vystupuje do strany o dvě pole, což 
zajišťuje jeho vyšší stabilitu a bezpečnost. 

Průběh rekonstrukce značně kompli-
kovala náročná manipulace s materiálem. 
Dopravní výtah využívaný pro dopravu 
materiálu i osob stál vlevo od hlavního 
vchodu do objektu, s ohledem na prosto-
rové možnosti nebylo možné jeho přesou-
vání po obvodu stavby. Tento fakt před-
stavuje v praxi nutnost přesunout veškerý 
materiál včetně izolačních desek nejen 
od výtahu až 14 m po krokvi, ale zároveň 
také desítky metrů po lešení kolem oka-
pové hrany. Z důvodu nedostatku prosto-
ru pro skladování se materiál na stavbu 
dopravuje menšími vozy.

Kostel sv. Anny byl z hlediska přístu-
pu i volby materiálů velmi pokrokovou 
realizací. Využití nejmodernějších mate-
riálů slibuje zachování krovu, zcela mi-
mořádného artefaktu, hodného nejvyšší 
ochrany, na další stovky let. 5

Jiří Kučera

06>  Rychlost a velikost pokládané plochy ovlivňuje nejen prudký sklon střechy, ale také náročnější manipulace s materiály 
a další faktory

06

05 >  Schéma nadkrokevního izolační-
ho systému THERMO-LINE

05
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ReviTalizace  
panelového domu
Podobných panelových domů bylo v 80. letech minulého století 
na bohnickém sídlišti postaveno víc. Stály na pěkném, klidném místě 
u Čimického háje, jeden jako druhý. Mnoho vchodů, mnoho podlaží, 
jedna barva. Šedá. Jako stát, který je vlastnil. Pak přišla změna…

Projekt pro revitalizaci domu č. 781 až 
785 vypracovala Pražská expertní a pro
jektová kancelář A.W.A.L., neratovická 
společnost KASTEN rekonstrukci rea
lizovala. Zateplení obvodového pláště 
domu provedla kontaktním zateplova
cím systémem Baumit Pro, kompletní 
sanaci střešního pláště budovy a strojo
ven výtahů hydroizolačním systémem 
Pluvitherm s tepelnou izolací tloušťky 
160 mm. Proběhla také rekonstrukce lod

žií včetně výměny zkorodovaných ocelo
vých zábradlí za nová hliníková (zábra
dlí Aluminco Klasik vertikál s výplní 
s bezpečnostním sklem connex bronz 
s mléčnou fólií). Regulovala se i otopná 
soustava. To všechno trvalo pět měsíců. 

Tři věci sTály za pozoRnosT
Jednak šlo o rekonstrukci střechy: Dře
věná dvouplášťová střešní konstrukce 
musela být kompletně demontována. 

Vzhledem k množství dřevní hmoty kon
strukce krovu to byl oříšek. Nové sou
vrství jednoplášťové střechy se apliko
valo s klempířskými prvky v provedení 
lakovaný pozinkovaný plech. V souvis
losti se zateplováním strojoven výtahů 
bylo nezbytné práce na střeše precizně 
koordinovat. 

Ale nešlo jen o souvislost se zatep
lováním strojoven výtahů. Tým, vedený 
stavbyvedoucím Antonínem Šimkem 
a přípravářkou staveb Ivanou Budkovou, 
musel brát ohled na hnízdiště rorýse 
obecného, kterému se v původní dvou
plášťové střeše zalíbilo a rozhodl se v ní 
žít. Rorýse u nás chrání zákon, proto pro 
něj musely být připraveny budky, jejichž 
vletové otvory tvoří původní větrací me
zery dvouplášťové střechy.

Třetí věc se týkala rekonstrukce vzdu
chotechniky. Původně měla být podle 
projektu rekonstruována. Ale ukázalo 
se, že mnohem lepší a výhodnější bude 
kompletní výměna. Jak vzduchotechnic
kého zařízení na střešním plášti domu, 
tak digestoří a ventilátorů v bytech.

DůležiTé DeTaily
Kompletně byly zrekonstruovány rampy 
na jižním průčelí domu a také vstupy do 
domu včetně jejich interiérů a namonto
vání nových domovních telefonů digitál
ního systému AIPHONE (DT). Všechny 
lodžie jsou dnes zasklené, a aby fasáda 
nebyla poškozována neodbornými zá
sahy uživatelů bytů, byly namontovány 
držáky pro satelitní antény. 

Přes všechny zdánlivé problémy byl 
objekt revitalizován ke spokojenosti oby
vatel a v pražských Bohnicích přibyl dal
ší úspornější zateplený dům. To potvrdi
la i Česká inspekce životního prostředí, 
která provedení prací kontrolovala. 5

-advertorial-

místo: Lindavská 781-785, Pra-
ha 8-Bohnice
investor: Společenství vlastníků jed-
notek, Lindavská 781-785
Termín: 05/2011 -10/2011
vedoucí projektu: Antonín Šimek
investiční náklady: 21,5 mil. Kč
KASTEN spol. s r.o., je členem Cechu 
pro zateplování budov, držitelem cer-
tifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001, držitelem Osvědčení odbor-
né způsobilosti k provádění ETICS. 
V roce 2010 společnost získala titul 
Firma roku 2010 Středočeského kraje 
a v roce 2013 v rámci CZECH TOP 100, 
ČEKIA Stability Award 2013 s hodno-
cením AA (vynikající).

ZáKLAdNí údAjE O STAVBě

01 >  Společnost KASTEN u tohoto domu realizovala zateplení obvodového pláště 
a kompletní sanaci střešního pláště. Proběhla také rekonstrukce lodžií, regulo-
vala se i otopná soustava.

01

02 >  Pečlivě provedené detaily na fasádě

02
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Plzeňské interiéry  
od adolfa loose 
V Plzni se dnes můžeme seznámit s několika obnovenými interiéry, 
na nichž se podílel architekt Adolf Loos. První zakázku tu získal v roce 
1907 a s různě dlouhými přestávkami ve městě působil až do roku 1933, 
takže tu realizoval možná až 13 interiérů. 

Před rokem byla dokončena obnova bytu 
v plzeňské Bendově ulici, autory této 
rekonstrukce jsou Ludvík Grym a Jan 
Sapák. Další Loosův interiér v Plzni na 
Klatovské třídě obnovil Václav Girsa. 
Oba byty jsou si v mnohém podobné, 
filozofie jejich rekonstrukce však byla 
odlišná. Architekti Grym a Sapák se po 
pečlivé úvaze rozhodli, že interiér dopl-
ní historickými prvky jen tam, kde jsou 
prokazatelné a dochované, nekonzervo-
vali ho do podoby muzejního exponátu.

01 > Hlavní společenská část bytu s jídelnou, zrcadlovou stěnou a mramorem

01

02, 03 >  Vstupní prostory a chodbu vytvořili architekti L. Grym a J. Sapák v současném stylu

02 03
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Skvosty, které se v bytech téměř zá-
zračně dochovaly navzdory dlouhé-
mu období devastace, jsou srovnatelné 
s Vídní, kde architekt Loos dlouho žil. 
Ale myslím, že tam nejsou jeho interiéry 
přístupné v takovém rozsahu. Například 
na Klatovské třídě č. 12 zůstala zachová-
na část bytu, kterou tento autor vytvořil 
pro rodinu lékaře Josefa Vogla. Naštěstí 
se jedná o salon s jídelnou, která je ob-
ložena travertinem. V době války a po 
válce místnosti sloužily jako kanceláře,“ 
říká Karel Zoch z odboru památkové 
péče plzeňského magistrátu. Architekt 
Girsa měl k dispozici fotografie původ-
ního interiéru, podle nichž vznikaly jed-
notlivé kusy nábytku. 

Další byt od Adolfa Loose je na Klatov-
ské třídě č. 19, kde se zachoval pokoj s jí-
delnou a hudebním salonem. Ten se zatím 
neopravuje, ale jeho význam je značný 
– dům za války sloužil jako komanda-
tura wehrmachtu (vojenské velitelství) 
a v květnu roku 1945 tu byla podepsána 
kapitulace německé vojenské posádky 
v Plzni (generálporučík Georg von Ma-
jewsky pak spáchal sebevraždu), takže tu 
město plánuje Pattonovo mu zeum. 

UnikáTní dochované prvky
Interiér bytu Viléma a Gertrudy Krauso-
vých vznikl v období 1930–1931 a patří 
k nejkrásnějším plzeňským realizacím 
Adolfa Loose. Na konci 30. let postihl ro-

dinu pohnutý osud – Vilém odešel v roce 
1939 do Anglie, aby zde připravil záze-
mí pro rodinu, jeho žena a děti však už 
nestačily emigrovat a zahynuly ve vyhla-
zovacích táborech. Dům zabavili Němci, 
od roku 1954 byl v národní správě – ko-
munistická státní moc Vilému Krausovi 
dům zabavila pod záminkou, že o něj 
řádně nepečuje. Město Plzeň ho od státu 
získalo v roce 1994.

V Bendově ulici se dochovaly loosov-
ské prvky v salonu, jídelně a ložnici. Proti 
sobě umístěné zrcadlové stěny vytvářejí 
efekt znásobeného odrazu, salon a jídel-
na jsou obloženy mramorem s působivou 
kresbou, strop tvoří desky z mahagonu. 
V ložnici zůstal téměř všechen nábytek 
včetně toaletního stolku. Řemeslníci a re-
staurátoři postupovali podle projektové 
dokumentace, kterou připravili archi-
tekti Ludvík Grym a Jan Sapák. Tito au-
toři se soustředili především na to, aby 
byla obnovena původní elegance a výraz 
 interiérů. Chybějící části doplňovali, ale 
rozhodli se, že se pokud možno vyhnou 
nadměrnému „přerestaurování“, které 

autoři: Ludvík Grym a Jan Sapák
dodavatel: firma Avers
Celkové náklady na rekonstrukci, 
včetně vypracování projektu, činily 7,2 
milionu korun. Město navíc investovalo 
800 tisíc korun do úprav části spo-
lečných prostor domu, kde se Loosův 
interiér nachází. Došlo především 
k úpravě spodního parteru a schodiště.

OBNOVA ByTU VILémA 
A GERTRUdy KRAUSOVýCh 
V BENdOVě ULICI č. 10

04 >  Vestavěné skříně v ložnici byly vytvořeny velmi důmyslně, úložné prostory 
jsou i na nečekaných místech. Kromě toho nábytek zakrývá, že stěny tu ne-
jsou pravoúhlé.

04

05 > Bývalá pracovna dnes slouží jako expozice architekta Loose

05

06 >  V pracovně se při obnově podaři-
lo objevit kousek původní tapety, 
podle něhož se pak vyrobila 
stejná. Má zářivě modrou barvu 
a geometrický vzor. V kombina-
ci se zeleně natřeným oknem 
a červeným radiátorem pod ním 
vznikla působivá barevnost celé 
místnosti. 

06
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z původního předmětu s vlastní historií 
dělá předmět zdánlivě nový. Při obnově 
proto hledali postupy, jejichž pomocí 
chtěli dosáhnout celkové harmonie inte-
riérů. Pečlivě se vybíraly barvy do celého 
prostoru a pro jednotlivé součásti bytu, 

debaty se vedly o obnově původní tape-
ty v pracovně, jejíž zbytky se v průběhu 
rekonstrukce našly. Obývací pokoj archi-
tekti doplnili současným sedacím nábyt-
kem, který umožňuje variabilní uspořá-
dání hlediště podle typu kulturní akce.

Dnes je opravená ta nejdůležitější část 
bytu, chybí připojit dříve oddělené pro-
story. Pak bude možné prostor prezento-
vat v původní rozloze, ale především to 
umožní jeho komfortnější a variabilněj-
ší využívání pro kulturní a společenské 
akce.

Podle architekta Ludvíka Gryma, 
který s kolegou Janem Sapákem rekon-
strukci zahájili roku 2013, byl koncept 
obnovy založen především na tom, aby 
v interiérech zůstalo vše autentické včet-
ně patiny, zvuků, vůní či pachů. Odmítli 
„vytvářet Loose“, protože se zachovalo 
jen málo dokumentů a dokladů o jeho 
řešení, vlastně jen pár fotografií. Proto 
se rozhodli vstupní halu a nové zázemí 
vytvořit jako soudobé interiéry, které ne-
konkurují ostatním místnostem. „Priori-
tou pro nás byly originální prvky, v dru-
hé řadě pak prvky od stejného autora, 
tedy Adolfa Loose, až poté prvky z do-
bové produkce a teprve nakonec sou-
časné... Snad se někdy podaří sem vrátit 
původní mobiliář, ale už teď je jasné, že 
to je běh na hodně dlouhou trať,“ říká 
architekt Grym. 5 -vis-

Foto: Ludvík Grym, Petr Jehlík a Petr Polák
www.adolfloosplzen.cz

Ačkoliv nejslavnějším Loosovým 
prvkem uplatněným v mnoha jeho 
interiérech je tzv. Raumplan, v Plzni jej 
najdeme pouze v tomto bytě, na němž 
s architektem Loosem spolupracoval 
Heinrich Kulka. Dům spravuje Západo-
česká galerie v Plzni, která tu plánuje 
zřídit dokumentační centrum pro 
studium architektury 19. a 20. století 
v plzeňském regionu.

Dům OSKARA A JANy  
SEmLEROVýCh (KLATOVSKá 110)

Přestavbu patrového domu a vybavení 
jeho interiéru projektoval Adolf Loos 
pro Jana a Janu Brummelovy, realiza-
ce byla dokončena v roce 1929.  Budo-
va přečkala bombardování Škodovky 
na konci druhé světové války i snahy 
úřadů o její zboření v 80. letech 
20. století. Po válce byl dům navrácen 
členům rodiny. V dubnu tohoto roku se 
po náročné rekonstrukci dům otevřel 
veřejnosti, podařilo se obnovit část 
původního mobiliáře. Patří k nejkrás-
nějším Loosovým realizacím v Plzni. 

BRUmmELůV Dům, hUSOVA 58

Na Klatovské třídě č. 12 zůstala za-
chována část bytu, kterou Adolf Loos 
vytvořil pro rodinu lékaře Josefa Vogla. 
Architekt Girsa měl k dispozici foto-
grafie původního interiéru, podle nichž 
vznikaly nové kusy nábytku.

ByT NA KLATOVSKé TříDě 12;  
REKONSTRUKCE VáCLAV GIRSA

07 > Průhled do pracovny z chodby

07
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symbióZa meZi auty 
a historickým centrem
Doprava je v historických centrech měst jedním ze základních 
problémů, s nímž je třeba se v souvislosti s rozvojem těchto městských 
částí zabývat. Specifická je takzvaná klidová doprava, tedy otázka 
parkování. Zajímavým způsobem bylo parkování vyřešeno v historické 
části Mladé Boleslavi. 

Centrem historické části Mladé Boleslavi 
je Staroměstské náměstí, které v posled-
ních desetiletích viditelně ztrácelo svoji 
funkci, stejně jako postupně mizel vý-
znam celého Starého města. V roce 2008 
proto byla vypsána architektonická sou-
těž na obnovu náměstí, jejíž první etapa, 
zahrnující úpravy jižní části náměstí, 
byla před několika lety dokončena. Tuto 
část náměstí autoři řešili jako volnou 
pěší plochu, využitelnou pro kulturní 
a veřejné akce. V době mimo tyto aktivi-
ty funguje téměř celá jižní část náměstí 
jako velkoplošná, počítačem řízená fon-
tána s vodními a světelnými efekty, vod-
ními hrátkami a interaktivními prvky. 

Představitelům města i týmu pro-
jektantů však bylo stále více jasno, že 
k přilákání návštěvníků do historické 
části města je nezbytné zajistit odpoví-
dající parkovací možnosti. To však bylo 
v rozporu s původní myšlenkou obnovy 
náměstí, která z této oblasti klidovou do-
pravu vylučovala. Po poměrně dlouhém 
rozvažování bylo nakonec rozhodnuto 
vyřešit problém v rámci druhé etapy 
úpravy prostoru – téměř stovka parkova-
cích míst vznikla v jeho severovýchodní 
části, kde byl v místě původní budovy 
hejtmanství, vybombardované za 2. svě-
tové války, neupravený náletový parčík. 

Parkovací dům
Parkovací dům byl navržen jako pod-
zemní železobetonová konstrukce s po-
sunutím o polovinu výšky patra mezi 
východní a západní částí objektu. Pů-
vodně autoři projektu chtěli nezbytnou 
nadzemní část objektu v co největší 
míře maskovat, ve výsledném řešení ale 
 vznikl výrazný a reprezentativní vstup-
ní prostor (v němž je malé městské in-
formační centrum) jednoznačně poutá 
zájem návštěvníků a mimo to umožňuje 
i konání menších společenských či kul-
turních akcí. 

S ohledem na požadavky územního 
plánu a stanovisko NPÚ architektonické 
řešení nakonec využilo částečně proskle-
né kupole ve tvaru rotačního ovaloidu, 
zakomponované do terénu. Kupoli po-
krývá extenzivní zeleň, fixovaná v plas-
tovém roštu. Původně se předpokládalo, 
že kupole bude celoprosklená, ale tato 
varianta byla považována za vizuálně 
příliš agresivní a navíc energeticky ná-
ročnou (s ohledem na nutnost chlazení 
v letních měsících). Také nákladově se 
prosklení kupole jevilo jako nepřijatelné 
– výsledkem je tedy částečné prosklení 
v kombinaci s přiznanou železobetono-
vou konstrukcí.

Celý vstupní prostor včetně kupole je 
částečně zapuštěn do terénu, takže z pěti 
metrů vysokého objektu vystupuje nad 

01 > Centrem historické části Mladé Boleslavi je Staroměstské náměstí

01
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úroveň terénu pouze jeden metr kon-
strukce. Tím byla zachována potřebná 
dominance budovy, která však pohledo-
vě nepůsobí nijak razantně. 

Po zahájení výstavby parkovacího 
domu byla v průběhu výkopových pra-
cí objevena spleť dávno zapomenutých 
a důmyslně propojených podzemních 
prostorů, vytesaných v 17. století do 
skalního podloží pod náměstím.  Vede-

ní města po dohodě s NPÚ rozhodlo tyto 
historické sklepy zpřístupnit pro veřej-
nost a vytvořit v nich centrum nabízející 
výchovné podněty a interaktivní zábavu 
především pro děti a mládež. Původní 
projekt musel být upraven, kapacita par-
kování se tak zmenšila z původních 100 
na současných 85 parkovacích míst. Již 
nyní je však tato změna projektu jedno-
značně hodnocena jako přínosná.

v kontaktu se středověkem
Samotná konstrukce parkovacího domu 
vychází z ideálního modulového systé-

název stavby: Podzemní komplex 
v severní části Staroměstského ná-
městí v Mladé Boleslavi
Investor: Statutární město Mladá 
Boleslav
autoři, projekt: Hlaváček – architekti, 
s.r.o. – doc. Ing. arch. Michal Hlavá-
ček, Ing. arch. Karel Musil, spolupráce 
Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. Ditta 
Johanovská, Ing. arch. Lenka Tanzero-
vá, Ing. arch. Tomáš Skřivan, Ing. arch. 
Veronika Trachtová, Ing. arch. Petr 
Job, Ing. Karel Hanzlík, MgA., Mgr. Ve-
ronika Psotková
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. 
Zdeněk Holek
dodavatel stavby:  BAK Trutnov, a.s. – 
podzemní parkovací dům; CGM Czech, 
a.s – centrum volnočasových aktivit., 
stavbyvedoucí Martin Pražák
obestavěný prostor: 9340 m3

Zastavěná plocha: 2043 m2

užitková plocha parkingu: 2829 m2

Počet parkovacích míst: 85
doba výstavby: 2011–2014
Celkové náklady výstavby parkingu: 
40 mil. Kč

ZákLAdní údAjE o STAVbě

02 > Parkovací dům by pod touto plochou hledal málokdo

02

03 > Na finální podobě se podílela řada umělců

03
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mu 7,50 x 7,50 plus 4,75 x 7,50 metru, 
vytvářející obdélníkový půdorys s roz-
měrem 41,50 x 34,10 metru, v západním 
rohu atypicky uskočen v důsledku kon-
taktu se středověkým sklepením, který 
má o polovinu výšky vzájemně posu-
nuty dvě podzemní a jedno nadzemní 
podlaží, spojují polorampy, schodiště 
a výtah. V prostoru parkovacího domu 
je umístěna také strojovna vzduchotech-
niky a rozvaděče silnoproudu a slabo-
proudu. Ve vstupní hale je pak situováno 
mimo jiné plně automatizované veřejné 
WC, použitelné i pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a vstupní prostor do 
sklepení včetně kanceláře pro osobu, 
zajišťující jeho provoz. Zajímavostí této 
části budovy je socha Bedřicha Smetany 
s klavírem.

Nadzemní část objektu tvoří zelená 
střecha s intenzivní parkovou zelení, 
amfi teátr s pódiem, vodopád, bazének 
se sousoším Ctirada a Šárky (připomí-
ná pobyt Bedřicha Smetany v Mladé 
Boleslavi), prvky pro volnočasové akti-
vity a interaktivní vodní prvky. Může-
me jmenovat například vodní kaskádu 
– stavebnicový fl exibilní vodní systém 

z masivního dubového dřeva a nerez 
oceli s přívodem vody pomocí dvou ma-
nuálních vodních pump, mořský příboj 
– platformu z nerezové oceli umožňující 
houpání, skákání a točení se zvukovým 
efektem nebo taneční zvonkohru, umož-
ňující vytváření jasných tónů pohybem 
nebo tancem na měděných destičkách.

Parkovací část objektu se navenek 
projevuje pouze částečně prosklenou 
kupolí nad vstupním prostorem, osáze-
nou rozchodníky (s automatickým za-
vlažovacím systémem), obousměrnou 
vjezdovou rampou a prosklenou stěnou 

04 >  Celý vstupní prostor včetně kupole je částečně zapuštěn do terénu, takže 
z pěti metrů vysokého objektu vystupuje nad úroveň terénu pouze jeden metr 
konstrukce

04
05 >  S ohledem na požadavky územ-

ního plánu a stanovisko NPÚ 
architektonické řešení nakonec 
využilo částečně prosklené ku-
pole ve tvaru rotačního ovaloidu, 
zakomponované do terénu

05

06 > Řez podzemním parkovacím domem

06
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do vstupního prostoru. Železobetonové 
stěny jsou obloženy pískovcem, který 
byl nalezen během archeologických vy-
kopávek v místě stavby.

Historické sklepní prostory jsou vyba-
veny komunikačním a světelným systé-
mem, krytým uměleckými prvky, které 
korespondují s plastikami, umístěnými 
v jižní části náměstí. Pro návštěvníky 
sklepení je připravena videoprojekce, 
laserová prolézačka, lezecká stěna, nere-
zová klouzačka, chrlič kouře reagující na 
nášlapné dlaždice, periskop umožňující 
pohled do nepřístupných částí sklepení 
a řada dalších zajímavých atrakcí. 5

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Podzemní komplex v severní čás-

ti Staroměstského náměstí v Mladé 
Boleslavi získal titul Stavba roku 2015 

jako stavba, v níž se nápaditě propojuje 
současná potřeba parkovišť s potřebou 
odpočinkových ploch, a to při neotře-

lém využití historického podzemí.

Náměstí jako přírodNí úkaZ
Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi, 
to je tak trochu přírodní úkaz. No dob-
rá, já vím, že je to výsledek etap historie 
stavění a výsledek systematických úprav 
současné doby, ale stejně mne každá 
jeho návštěva překvapuje. Náměstí, na 
němž se nelze nudit, náměstí, které láká. 
I tehdy, když obchody jsou zavřené…
Náměstí je historicky obchodním, spo-
lečenským, shromažďovacím centrem 
každého sídla. Místem, kam se chodilo 
nakupovat a kdysi rovněž pro vodu, mís-
tem, kam bylo zvykem chodit si popoví-
dat, dovědět se novinky ze života v sídle 
i jinde, kam se chodilo na korzo, místem, 
kde sídlo mělo svou duši i svoje srdce. 
Pak se nám to trochu pokazilo, funkce 
náměstí se proměnily tak, že v jednu 
historickou etapu náměstí jako urbanis-
tický útvar z nových částí sídel zmize-
lo a v historických jádrech zase trochu 
zmrzlo, chodit na náměstí přestalo být 
důležité, zajímavé, přitažlivé. A pak ná-
městí obsadila auta a pro lidi už tam ne-
zbylo místo.
Jenomže auta a historické domy se ne-
mají moc rády, domy na náměstích ne-
vznikaly pro auta, ale pro lidi. Staro-
městské náměstí v Mladé Boleslavi je 
krásné, proto bylo rozhodnuto auta ne-
chat před jeho branami. Což se povedlo, 
náměstí se vrátilo do své krásy, znovu 
ukázalo své půvabné proporce a svůj 
jemně modelovaný prostor. Doplnily ho 
vodní hrátky a zábavné komunikující 
sochy a zábavná řeka, získalo na živosti, 
přitažlivosti a lidé to hned vycítili, po-

chopili a začali se vracet. Jenže auta se 
stále hlásila o slovo, chtěla svůj díl měst-
ského prostoru, jakoby upozorňovala na 
to, že náměstí má vlastně jiný tvar, než 
původní historický a že by místo dávno 
stržené budovy v jeho horním konci ráda 
obsadila ona...
Dostala ho. Ne však na povrchu, náměs-
tí už se svého bezpečí a své přitažlivosti 
odmítlo vzdát. Autům vymezilo plochu 
v požadovaném koutě, ale zahnalo je 
pod zem. Půdorys bývalého hejtman-
ství naplnilo parkem, opět s plastikami, 
stejně tak vesele komunikujícími a ještě 
k tomu občas překvapujícími, jen v ne-
nápadném a nejnižším koutě nechalo 
sjezd kamsi do hlubin pod náměstí. 
Auta dostala dvě podzemní podlaží, 
ale aby je ani nenapadlo, že by se třeba 
časem mohla na zem nějak vrátit, tak 
mezi park a dvě podlaží parkovišť bylo 
vloženo ještě patro s galerií, k němu se 
přičlenila malá piazzeta s amfiteátrovým 
posezením, s vodopádem a se sochami, 
tentokrát již mlčícími, ale neméně zá-
bavnými. Galerie je zakryta kopulí, která 
zvolna klesá z parku, částečně je proskle-
ná a částečně zarostlá netřesky a místy 
doplněná malými kopulkami světlíkový-
mi, celé to dohromady prosvětluje vnitř-
ní prostor a rozjasňuje náměstí – tady 
skutečně jen kromě nenápadného sjezdu 
skrytého mezi stavbou a jejím zábavným 
okolím nic nenasvědčuje tomu, že jde 
vlastně o stavbu pro auta...
Při kutání podzemních parkovišť se do-
šlo také k zapomenutým starým skle-

pům a vznikl požadavek, nebo možná 
zpočátku jen takové nesmělé přání, že 
by bylo prima s těmi sklepy něco udě-
lat, nějak je využít. Povedlo se. Sklepy 
kdysi zřejmě různých domů, stojících tu 
ještě před hejtmanstvím, byly propojeny 
a otevřeny. Aby si auta pod zemí nic moc 
nevymýšlela, tak se do jejich sousedství 
v podzemí dostali lidé, aby si tu hráli, 
aby se bavili. Možná to napřed měly být 
jen děti, ale proč by na ně dospělí měli 
čekat nahoře v galerii, když hrát a bavit 
se tu mohou taky. Dobře, skvěle, nápa-
ditě. Poučit se, překvapovat se i bát se...
Je to hodně inspirativní řešení. Zatím 
stále ještě většina našich měst nechává 
svá krásná historická náměstí k dispozi-
ci automobilům. Nechává je zaplňovat 
rozlehlé i malé plochy dlažby a dává na-
jevo, že člověk už vlastně nemá důvod 
sem chodit. Může tu jen zastavit a odlo-
žit své vozidlo. Přitom původní účel ná-
městí byl zcela jiný, příjemnější, přitaž-
livější. Mladá Boleslav své Staroměstské 
náměstí skvěle zhodnotila, učinila z něj 
prostor, kam je radost přijít, kde se lze 
skutečně radovat, a také si hrát a bavit 
se, a auta byla odsunuta tam, kde ne-
překáží, nevadí, jsou přitom chráněna 
a v bezpečí.
Je to vlastně kryté parkoviště. Parkoviště 
pro potěšení, na němž ani není poznat, 
že to vůbec nebyla tak jednoduchá stav-
ba, jak to na první pohled vypadá – co 
se tu vlastně stavělo? No, stojí za to se 
podívat.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

07 >  Parkovací část objektu se navenek projevuje pouze částečně prosklenou 
kupolí nad vstupním prostorem, osázenou rozchodníky (s automatickým za-
vlažovacím systémem), obousměrnou vjezdovou rampou a prosklenou stěnou 
do vstupního prostoru

07
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ostrava Bolt tower 
se sklo-ocelovou korunou
Architekturu nástavby umocňuje prostředí, atmosféra dokumentující 
industriální dobu, monumentálnost měřítek původní stavby, 
technologické souvislosti i adrenalinové zážitky při kontaktu se 
stovkami tun rezavého železa. I proto získala letos titul Stavba roku 
2015. Název „Bolt Tower“, významově v češtině šroubová věž, vzešel 
z veřejné soutěže o pojmenování a zároveň má věž i stejnojmenného 
kmotra – proslulého jamajského běžce Useina Bolta.

O Ostravě se ve Staviteli píše pravidel-
ně, a to zejména v souvislosti s obno-
vou památek i novou výstavbou v tzv. 
„Dolní oblasti Vítkovice“. Město Ostra-
va je výjimečné tím, že donedávna zde 
probíhala těžba uhlí přímo v centrální 
části města, včetně navazující výroby 
železa. Od období průmyslové revolu-
ce zde využití kamenouhelného bohat-
ství přetvořilo sídelní strukturu z města 
místního významu v průmyslovou met-

ropoli, která se stala symbolem výroby 
železa ve středoevropském prostoru. 
Dochované industriální dědictví tvoří 
neodmyslitelnou součást obrazu města 
a je historickým dokladem hospodář-
ského vývoje Ostravy, která se v prů-
běhu 19. a 20. století změnila ze stag-
nujícího města s prstencem okolních 
obcí a vznikajících hornických kolonií 
ve třetí největší město republiky. K nej-
významnějším dominantám bezesporu  

patří panorama vysokých pecí Vítkovic-
kých železáren.

Od roku 1998, kdy zde výrobní proces 
skončil, se pozvolna tříbily názory, co si 
s tímto rozsáhlým hutním komplexem 
v budoucnu počít. Areál železáren spolu 
s koksovnou a přilehlým dolem Hlubina 
byl prohlášen kulturní památkou v roce 
2000 a krátce na to národní kulturní pa-
mátkou (NKP). Cesty vedoucí k obnově 
a smysluplnému využití areálu se hleda-
ly velmi obtížně a mnohdy za vyostře-
ných názorových střetů. 

01 > Vysoká pec byla zpřístupněna pro veřejnost v roce 2012 s řadou atraktivních zážitků

01

autor nástavby: Ing. arch. Josef 
Pleskot
projekt a vtd ocelových konstrukcí: 
EXCON, a.s.
Generální dodavatel: Ingsteel,  
spol. s r.o.
výroba oC konstrukce:  
MIJA-MENMARK, s.r.o.
Montáž: Hutní montáže, a.s.
dodávka táhel: Tension systems,  
spol. s r.o.

ZákLAdní údAjE o STAVbě
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nový rozměr
V letech 2004–2006 zpracovala společ-
nost VÍTKOVICE, a.s., „Záměr obnovy 
a využití NKP“. Cílem záměru bylo na-
lezení nové identity místa a vytvoře-
ní nového kulturního, společenského 
a vzdělávacího centra doplněného ná-
vštěvnickou prohlídkovou trasou po 
technologickém toku výroby železa. 
První stavební kroky směřovaly k ob-
nově nejvýraznějších objektů a to k ply-
nojemu, jemuž nové využití v podobě 
společenského a kulturního centra dalo 
nový rozměr. Energetická ústředna č. VI 
se proměnila v malý svět techniky a nej-
výraznějším objektem obnovy se stala 
vysoká pec č. 1 (VP 1).

Vysoká pec byla zpřístupněna pro ve-
řejnost v roce 2012 s řadou atraktivních 
zážitků. Návštěvnická trasa začíná ve 
stopě zavážecího zařízení, kde je vybu-
dován prosklený výtah, který po původ-
ní konstrukci skipového mostu vyveze 
návštěvníky do místa vsázky základních 
surovin. Zhruba v polovině výšky je 
možno do vnitřku vysoké pece nahléd-
nout proříznutým pláštěm, což je uni-
kátní pohled a ve světě dosud nerealizo-
vaný. Od počátku projektových prací na 
obnově vysoké pece se též diskutovalo 
o strategickém místě VP 1, která má v ur-
banistické struktuře města i výrobního 
komplexu mimořádně významné posta-
vení. Myšlenka umocnění této dominan-
ty skloocelovou nástavbou jako poutače 
a světelného symbolu se prolínala od po-
čátků projektových prací a vizualizací. 

Cesta do nebe
V první etapě tzv. „reaktivace vysoké 
pece č. 1“ bylo realizováno statické zajiš-
tění původních konstrukcí tak, aby se ná-
vštěvník bezpečně pohyboval naučnou 
trasou, byl zřízen panoramatický výtah 
a provedena základní konzervace. Reali-
zace nástavby v podobě dvacetimetrové 
válcové vyhlídkové věže s multifunkční-
mi prostory probíhala ve druhé etapě.

Nástavba má podobu rotačního tělesa 
zavěšeného na vrcholu stávající ocelové 
konstrukce vysoké pece. Statické ukot-
vení je zajištěno prostřednictvím táhel 
vpletených do posledních dvou výško-
vých úrovní. Jedná se o sklo-ocelovou 
stavbu, po vizuální stránce inspirovanou 
ruským konstruktivismem, která nava-
zuje na myšlenku Tatlinovy věže III. in-
ternacionály v nové významové rovině 
i souvislostech.  

Základní hmotu nástavby tvoří válec 
o průměru 9 m, zavěšený do stávající 
kostry VP 1 (11x11 m vztyčené do výše 
60 m nad okolní terén). Půdorysně se 
jedná o devatenáctiboký prosklený poly-
gon vysoký 18 m. Tímto proskleným vál-

cem prochází středem z úrovně +50,600 
dřík – vnitřní tubus, který zajišťuje hlav-
ní vstup a vnitřní vertikální komunika-
ce nástavby. Ten je ukončený na úrovni 
střešní vyhlídkové terasy.

Vnitřní tubus tvoří trojice půdorysně 
propojených plnostěnných ocelových 
válců, kterými prochází výtah, provozní 
točité schodiště, a skýtá technické, požár-
ní a sociální zázemí. 

Hlavní užitný prostor je situovaný po 
obvodu dříku. Zde je umístěn v úrovni 
+55,825 m prezentační prostor – součást 
naučné stezky po peci, v úrovni +62,325 
m kavárna, v úrovni +66,225 klub 
a v úrovni +71,425 m střešní vyhlídková 
terasa, která je chráněná proskleným ob-
vodovým pláštěm. Všechna funkční pod-
laží jsou propojena výtahem.

Po vnější straně tohoto polygonál-
ního proskleného válce se z úrovně vr-
cholu stávající kostry vine ve spirále 
soustava 19 lávek, propojující jednotli-
vá funkční podlaží až po vyhlídkovou 
plošinu. Vnější lávky navazují na spodní 
evakuač ní schodiště zajišťující požární 
evakuaci osob.

Konstrukčně stěny vnějšího válce 
tvoří 19 sloupků, které jsou po obvodě 
spojeny nosníky. Stěny válce jsou za-
větrovány předpjatými táhly ve vnitř-
ním prostoru a nerezovými lanky vně 
konstrukce v rovině proskleného pláš-
tě. Vnitřní plnostěnný tubus je tvořen 
trojicí plnostěnných ocelových válců, 
z nichž dva mají průměr 3 m, tloušťky 
stěn jsou odstupňovány od 6 mm do 10 
mm a jsou určeny pro výtah a zázemí 

02 >  Základní hmotu nástavby tvoří válec o průměru 9 m zavěšený do stávající 
kostry VP 1

02
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provozu. Třetí válec s tloušťkou stěny 5 
mm má průměr 1,5 m a je v něm umístě-
no vřetenové schodiště. Ve vrcholu ná-
stavby je situováno vodorovné ztužidlo 
tvořené horizontálním systémem před-
pjatých táhel M20 v radiálním uspořá-
dání, které propojují vnější válec a vnitř-
ní tubus.   

Oba tubusy, vnější i vnitřní, jsou ve 
spodní části nezávisle vyvěšeny systé-
mem šikmých táhel do konstrukce vy-
soké pece, v rozích stávající čtyřboké 
rámové věže. Přenos vodorovných sil 
je zajištěn dvěma úrovněmi vodorov-
ných ztužidel ve spodní části nástavby 

(+55,8 m a +59,3 m), které propojují ná-
stavbu s konstrukcí pece.

Po vnějším obvodu vnějšího tubusu 
jsou „spirálovitě“ vedeny evakuační láv-
ky. Oba podélníky lávky jsou v polovině 
rozpětí uložené na konzolách vedených 
ze sloupků vnějšího tubusu. V rozích 
jsou lávky vzájemně propojené táhly, nej-
vyšší úroveň táhel je vyvěšena z vrcho-
lu nástavby, kde je vodorovné ztužidlo. 
Spodní ramena lávek jsou pomocí lanek 
spojeny se stávající konstrukcí pece. 
Mezi vnitřním a vnějším tubusem jsou 
vedeny radiální nosníky, na které jsou 
uložené podlahy. Je to systém lehkých 

podlah s využitím cementopískových 
desek uložených na trapézové plechy.

Plášť vnějšího tubusu tvoří velkofor-
mátové skleněné desky, které jsou ulože-
né po všech čtyřech stranách. Svislé hra-
ny na sloupky tubusu a vodorovné hrany 
na profily v úrovních plošin. Skleněné 
desky střešní terasy jsou uloženy svisle 
na vnitřní líc sloupků tubusu a upro-
střed bodově k madlu zábradlí.

Hlavní přístup do nástavby je veden 
přístupovými komunikacemi obnovené 
vysoké pece. Tvoří ho na severní straně 
výtah a schodiště. Další z možností vstu-
pu na pec je skleněný skipový výtah, 

03 > Industriální stavba umožňuje i pohodlné posezení se zajímavým výhledem

03
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který je součástí naučné stezky po VP 1. 
 Nástup na skipový výtah je situován 
u paty pece, v ose technologického toku 
materiálu, na konci zásobovací jeřábové 
dráhy s nově zastřešeným shromáždi-
štěm. Skipový výtah stoupající v tělese 
skipového mostu končí na úrovni ploši-
ny nad sazebnou (+35,7 m). Dále se do 
nástavby dostaneme po komunikacích 
na severní straně vysoké pece.

Hlavní vstup do tělesa nástavby je 
z nově vložené plošiny v úrovni +50,60 
m. Další vstup do tělesa je ze stávající 
plošiny v úrovni jeřábové dráhy +55,5 m.

Vstup pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace je bezbariérový 
a je shodný s hlavní přístupovou trasou 
k peci. Jde o trasu vedenou od parkovi-
ště při Místecké ulici v úrovni +3,850 m 
k výtahu na severní straně vysoké pece, 
jehož kabina je vybavena podle poža-
davků vyhlášky 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečují-
cích bezbariérové užívání staveb. Na něj 
navazuje výtah v tubusu, který propojuje 
jednotlivá podlaží nástavby. Drobné výš-
kové rozdíly jsou vyrovnány pomocí ma-
lých ramp. Všechny toalety určené pro 
veřejnost jsou upraveny pro použití osob 
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace a jsou vzhledem k charakteru stavby 
a náročnosti konstrukce navrženy v mi-
nimálních rozměrech. 

nejednotní památkářI
Realizace nástavby z hlediska uchová-
ní památkových hodnot areálu, který je 
nejen národní kulturní památkou, ale zá-
roveň figuruje na Indikativním seznamu 
statků České republiky nominovaných 
na zápis na Listinu světového dědictví 
UNESCO, se nevyhnula určité kritice 
a vyvolala živou diskusi nejen mezi pa-
mátkáři. Autora návrhu architekta Josefa 
Pleskota, který je též autorem celkové 
koncepce řešení areálu NKP i přilehlé-
ho území, vedla snaha umístit soudobou 
stavbu na původní symbol železáren, 
jak sám říká, jako vzpomínku na časy, 
kdy nad vysokými pecemi stoupal oheň 
a dým. 

Památková péče se v tomto případě 
nebránila vstupu nové architektury při 
zachování památkové podstaty objektu 
v poloze nového využití. Pokud je nové 
využití smysluplné, a to v případě zpří-
stupnění vysoké pece č. 1 pro veřejnost 
a zprostředkování mimořádných vyhlí-
dek na Ostravu z nástavby je, pak změ-
ny v podobě architektonické intervence, 
jsou-li vedeny ve stejné rovině architek-
tonického jazyka, neznamenají újmu na 
hodnotě objektu. 5

Eva Dvořáková
Výkres: AP Atelier

04 >  V letech 2004–2006 zpracovala společnost VÍTKOVICE, a.s., „Záměr obnovy 
a využití NKP“

04

K tak vyčerpávajícím informacím, 
které obsahuje článek Ing. arch. 
Dvořákové, je obtížné napsat nějakou 
poznámku. Nicméně musím. Je 
vysokým společenským uznáním, 
že z citovaných ostravských staveb 
získaly celkem tři nejvyšší ohodnocení 
a to titul Stavba roku České republiky. 
Byl to plynojem – multifunkční aula 
Gong v roce 2013 a letos, v roce 
2015, jak v tomto článku představená 
nástavba vysoká pece – Ostrava Bolt 
Tower, tak v zářijovém čísle časopisu 
Stavitel představená konverze NKP 
dolu Hlubina.
Konverze industriálních areálů mění 
nejen objekty těchto areálů, pro které 
připravuje nové využití, ale mění 
i obraz celého města. Pro ty, kteří 
mají zájem o to, jak to s proměnou 
života a infrastruktury měst 
vypadá v souvislosti s konverzemi 
industriálních areálů, mám zajímavou 
informaci. V Karlových Varech 
chystáme dne 10. června roku 2016 
v kongresovém sále hotelu Thermal 
v pořadí již 21. mezinárodní konferenci 
„Městské inženýrství Karlovy Vary 
2016“, která si jako motto nejbližšího 

ročníku zvolila právě téma „Město 
a konverze industriálních areálů“. 
Všechny zájemce o industriální stopy 
srdečně zveme k účasti. Budete 
mít příležitost seznámit se nejen 
se zkušenostmi z naší republiky, 
ale i z Bavorska, Saska, Durynska, 
Slovenska i dalších evropských zemí. 
Informace o programu konference 
budou včas zveřejněny na webových 
stránkách www.ckait.cz; www.cssi-cr.cz; 
www.industrialnistopy.cz.

Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky

ČKAIT & ČSSI

TřI nEjVyšší ocEnění
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VzNIká sídLO ČVuT 
až pro 1650 vědců
Výstavba sídla sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými 
obory začala v listopadu 2014 a realizuje ji sdružení stavebních 
firem HOCHTIEF-VCES. Projekt řeší celkovou rekonstrukci, nástavbu 
a přístavbu stávající budovy Technické menzy ČVUT (jejíž historie 
sahá do 70. let minulého století) a s ní propojenou novostavbu na 
místě provizorního vědeckého inkubátoru. Brány Českého institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) až pro 1650 vědců z celého 
světa se otevřou v roce 2016.

Historie novodobého zázemí – kampusu 
Českého vysokého učení technického 
(ČVUT) a jeho jednotlivých fakult v praž-
ských Dejvicích, sahá do 60. let minulé-
ho století. Objekty technické školy jsou 
soustředěny na jednom místě. Koncept 
výstavby nového sídla Českého institu-
tu informatiky, robotiky a kybernetiky 
(CIIRC) tak byl logicky zařazen právě do 
tohoto významného komplexu.

TECHNICké řEšENí 
jEdNOTLIVýCH ObjEkTů
Architektonický návrh vzešel z dílny 
ateliéru Petr Franta Architekti & ASOC. 
Projekt ČVUT CIIRC řeší dvě navzájem 
propojené budovy – novostavbu budo-

01 >   Projekt ČVUT CIIRC řeší dvě navzájem propojené budovy – novostavbu budovy A; rekonstrukci s nástavbou a dostavbou 
budovy B

01

© Petr Franta architekti & aSOc s.r.o.
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vy A; rekonstrukci s nástavbou a do-
stavbou budovy B. Přinese asi 40 tisíc 
m² nových ploch a zázemí až pro 1650 
osob.

Novostavbu bude v budoucnu tvořit 
desetipodlažní budova se třemi pod-
zemními podlažími a s parkovacím za-

kladačem osobních vozidel, určeným 
pro pedagogy, zaměstnance a studenty 
ČVUT. Současná pětipodlažní budova 
původní Technické menzy (objekt B) 
v ulici Jugoslávských partyzánů bude 
přestavěna na sedmipodlažní budovu, 
která bude půdorysně rozšířena. Bu-

dou zde umístěny pracovny, laboratoře, 
přednáškové a prezentační prostory, in-
kubátor, počítačové učebny a stravovací 
menza. To vše jako zázemí pro výzkum-
né a vývojové aktivity vědců z celého 
světa. Budovy budou propojeny dvěma 
spojovacími krčky.

03 >  Dokončení budovy B je plánováno  na červen, novostavby A pak na červenec 2016

03

●● Milánské stěny nově budovaného 
objektu, které slouží jako zajištění 
stavební jámy a zároveň jako nosná 
obvodová konstrukce podzemních 
podlaží nově budovaného objektu, 
dosahují šířky 800 mm a v nejhlub-
ším místě jdou do hloubky 19 metrů 
pod terén. Tato technologie byla 
realizována v těsném sousedství 
s rozvody Pražské energetiky v ulici 
Jugoslávských partyzánů a Šolíno-
vy ulice. Zbývající část objektu je 
založena na pilotách. Kdybychom 
poskládali všechny piloty (38) 
za sebe, dostali bychom se k délce 
878 metrů, nejdelší pilota měří 14,5 
metru.
●● Při demoličních pracích na obou 
budovách bylo odvezeno asi 500 
nákladních aut suti, při kapacitě jed-
noho vozu zhruba 15 tun to znamená 

přibližně 7500 tun suti.
●● Při následných zemních pracích bylo 
přemístěno, resp. vytěženo a odve-
zeno, celkem 25 000 m2 zeminy. Pro 
stavbaře to znamenalo v takovém 
objemu zajistit asi 2500 nákladních 
vozidel o objemu 10 m2.
●● V rámci projektu byla řešena ochra-
na stromu Populus alba L. (topol 
bílý). Strom je nutné odborně ošetřo-
vat a během stavebních prací zajistit 
dostatečnou zálivku a neohrozit jeho 
další růst.
●● V jarních měsících roku 2016 se 
odhaduje – při maximálním vytížení 
stavebních prací – denně na stavbě 
přítomnost až 500 lidí. 
●● Celkové technické parametry: za-
stavěná plocha 5821 m2, obestavěný 
prostor 139 786 m3, užitná plocha 
33 943,5 m2. 

ZAjímAVoSTI ZE STAVby

02 >  Novostavbu A bude v budoucnu tvořit desetipodlažní budova se třemi podzemními podlažími a s parkovacím zakladačem 
pro 188 aut

02
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VšE OdsTarTOVaLO  
dEmOLICí INkubáTOru
Novostavbě objektu A předcházela de-
molice původního inkubátoru a přípra-
va území. V září 2015 dospěly práce do 
stadia dokončení výkopu pro podkladní 
betony do hloubky 15 metrů. Z toho vy-
chází příprava prostor železobetonové 
konstrukce podzemních podlaží, kde 
bude v budoucnu umístěn parkovací za-
kladač s celkovou kapacitou 188 parko-
vacích míst. Vlastní instalace zakladače 
je plánována na únor – květen 2016. 

Na stávajícím objektu B byly v srp-
nu letošního roku dokončeny veškeré 
bourací práce. Poté realizovali stavbaři 
zhruba 1200 sond pro ověření únosnosti 
stávajících nosných konstrukcí objek-
tu (míra vyztužení železobetonových 
prvků, krytí výztuže atd.), které nebylo 
možno provést při stavebně technickém 
průzkumu v rámci přípravy stavby. 

sONdy OdkryLy NEdOsTaTky 
VyzTužENí kONsTrukCí
Pro přiblížení náročnosti díla:  v 1. PP 
bylo provedeno asi 150 průzkumných 
sond na stropě a dále pak zhruba 50 
sond na svislých konstrukcích a zesí-
lených částech podlahy kolem sloupů. 
Obdobně byly tyto práce prováděny 
v každém nadzemním podlaží. Při pra-
cích se většinou nepotvrzovaly původ-
ní předpoklady statika o vyztuženosti 
jednotlivých konstrukcí. V některých 
místech byly odkryty viditelné a nedo-
statečně ošetřené výztuže stávajících 
železobetonových konstrukcí, které se 
později sanovaly. Objekt bylo nutné 
dodatečně vyztužit pomocí uhlíkových 

lamel. Pokud bychom je poskládali za 
sebe, vznikl by pás o přibližné délce 4,5 
kilometru. Po odbourání vrstev podlah 
bylo zjištěno 1700 poruch stropních 
konstrukcí (otvory různé velikosti), kte-
ré byly před zahájením další etapy stav-
by také sanovány.

mONOLITICká kONsTrukCE 
jE zaLOžENa Na pILOTáCH
V současnosti již roste před očima oby-
vatel Dejvic monolitická konstrukce 
přístavby objektu B, která ve středním 
traktu v listopadu 2015 sahala do finální 
úrovně 7. NP. Je celá založena na pilo-
tách a odizolována bentonitovými roho-
žemi. Dokončení monolitu je plánováno 
na leden příštího roku. Hotová je již oce-
lová konstrukce respiria orientovaného 
do ulice Jugoslávských partyzánů. V niž-
ších patrech začala v listopadu instala-
ce sloupkopříčkové hliníkové fasády 
a rastrování pro sádrokartonové příčky 
budoucích výzkumných a výukových 
prostor včetně zázemí pro zaměstnance. 
Dokončuje se přeložka původní trafo-
stanice PRE. V prosinci budou zahájeny 
rozvody TZB. 

Na východní straně u rekonstruované 
budovy začali stavbaři také s pracemi 
na základech pro předsazenou ocelovou 
konstrukci vnější celoskleněné struktu-
rální fasády, která bude vertikálně roz-
členěna na tři dilatační části. Jejím vy-
tvořením vznikne prosklená hala, v níž 
jsou umístěny dva prosklené panora-
matické výtahy, lávky a schodiště. Pro-
stor bude osvětlen přirozeným světlem 
a může být využíván jako neformální 
společenský prostor. 

přEdsazENá fasáda 
jakO sLuNEčNý kOLEkTOr
Zajímavým architektonickým prvkem 
je použití izolační pneumatické mem-
bránové fólie ETFE (ethylen-tetrafluo-
rethylen) čiré barvy, kotvené k samo-
statné ocelové konstrukci, která bude 
použita na objektu novostavby v úrovni 
5.–9. NP. Meziprostor zdvojené fasády – 
ETFE spolu s vnitřní skleněnou fasádou 
rastrového typu – slouží jako sluneční 
kolektor. Větrání prostoru zdvojené fa-
sády bude řízeno systémem měření a re-
gulace, vzduch bude rekuperován a tak 
bude vytvářet fasádu přinášející ener-
getické úspory. Proti nadměrnému ohří-
vání vnitřních prostor objektu A bude 
použito stínění žaluziemi, umístěnými 
v prostoru zdvojené fasády společně 
a s progresivními technologiemi vytá-
pění a chlazení (chladicími trámy v in-
teriéru budovy) zajistí vnitřní optimální 
uživatelské prostředí.

ETFE fasáda se používá z důvodu vy-
soké pevnosti a trvanlivosti tohoto ma-
teriálu při velkém spektru teplotního 
zatížení. Ve srovnání se sklem je lehká 
a nevyžaduje tak mohutnou nosnou kon-
strukci, dokonce propouští více světla. 
Díky svému povrchu má samočisticí 
schopnost, případné nečistoty tak stačí 
smývat déšť. V České republice nebyla 
zatím v takovém rozsahu nikde realizo-
vána. Stejný materiál bude použit také 
pro zastřešení respiria u budovy B.

Dokončení budovy B je plánováno na 
červen, novostavby A pak na červenec 
2016. 5

-advertorial-
Autor fotografií: Václav Hlaváč

03 >  Dokončení budovy B je plánováno  na červen, novostavby A pak na červenec 2016
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Zakládání, sTaTika,  
alternativní zdroje energie 
Základové podmínky novostavby bytového domu byly složité, protože 
původně se na prudkém svahu pozemku těžila cihlářská hlína a později 
se prostor částečně zaplnil navážkami. Kromě toho je část svahu 
geologicky chráněným útvarem, do kterého nebylo možné zasahovat.

Novostavba bytového domu Zengrova 
Villa má ve čtyřech nadzemních podla-
žích 12 bytů různého plošného standar-
du, podzemní podlaží a nezbytné tech-
nické a společné zázemí.

Založení sTavby
Pozemek, na kterém se objekt nachází, 
je v horní zastavěné části téměř plochý, 
směrem k jihu se prudce svažuje s pře-
výšením zhruba 16 m. Složité základo-

vé podmínky byly způsobeny tím, že se 
jedná o původní prostor těžebny cihlář-
ské hlíny, po vytěžení částečně zaplněné 
navážkami. Prudká část svahu je geolo-
gicky chráněným útvarem, do kterého 
nebylo možné stavbou ani pomocnými 
konstrukcemi stavby zasahovat. Proto 
bylo založení domu navrženo v kombi-
naci základové desky podporované vrta-
nými pilotami průměru 600 až 1200 mm 
a délky 12–18 m. Piloty jsou pod vnitřní-

mi sloupy, pod obvodovými a vnitřními 
suterénními stěnami. 

Nosný systém domu byl navržen jako 
smíšený sloupový železobetonový mo-
nolitický skelet s křížem armovanými 
stropními deskami a obvodovou železo-
betonovou stěnou. Prostorovou tuhost 
zajišťují vnitřní železobetonové stěny 
společně s výtahovou šachtou. Obvodo-
vý plášť je zateplen kontaktním zateplo-
vacím systémem s obkladem lícovými 
keramickými spárovanými pásky.

ČásTeČné překonZolování domu
Vzhledem k nedotknutelnosti geologic-
kého útvaru na jižní straně pozemku volil 
architekt překonzolování celého jižního 
rohu domu, takže při pohledu ze spodní 
úrovně svahu „levituje“ nad srázem. Pro 
provádění monolitických konzolových 
stěn bylo nutné zajistit montážní podpůr-
nou konstrukci s protiváhou, která pře-
nášela zatížení ze systémového bednění 
a mokrého betonu. Tvořila tedy provizor-
ní podporu pro betonové konzoly, dokud 
jejich konstrukce nenabyla požadované 
pevnosti a tuhosti. Podpůrnou konstruk-
ci tvořil ocelový svařovaný příhradový 
nosník, jehož prvky procházely budoucí 
podélnou stěnou objektu. Na protilehlé 
straně byly příhradové nosníky zatíženy 

název stavby: Zengrova Villa
místo: Na Klimentce 2759/1a, Praha 6 
Dejvice
investor: Rezidence Zengrova, spol. 
s r.o.
generální projektant a dodavatel: 
Atelier P.H.A., spol. s r.o.

ZákLAdní údAjE o STAVbě

01 > Bytový dům při pohledu ze spodní úrovně svahu levituje nad srázem

01

02 >  Armokoš piloty se spirálovým 
rozvodem jímací sondy připrave-
ný na spuštění do vrtu

02
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paletami s cihlami. Tato podpůrná kon-
strukce sloužila i po vybetonování nosné 
konstrukce jako montážní lávka pro do-
končovací práce na fasádě.

Změna Způsobu vyTápění
Před zahájením realizace se investor 
rozhodl snížit energetickou náročnost 
provozu stavby tak, aby se zvýšil uži-
vatelský komfort. Došlo tedy k zásadní 
změně způsobu vytápění. Nehospodárné 
přirozené větrání bytů nahradily auto-
nomní rekuperační jednotky a původní 
vytápění řešené výhradně pomocí ply-
nových kotlů bylo změněno s použitím 
dvojice tepelných čerpadel (země–voda 
o výkonu 26 kW, vzduch–voda o výkonu 
35 kW). Ta jsou nyní primárním zdrojem 
tepla i chladu pro potřeby převládajícího 
podlahového vytápění a chlazení celého 
objektu. Původně navržené energeticky 
náročné a hlučné klimatizační jednotky 
typu Split na střeše nahradil reverzibilní 

chod čerpadel v letním období. Sekun-
dárním zdrojem tepla pokrývajícím 
100 % celkové ztráty objektu (rezervní 
zdroj v případě poruchy tepelných čer-
padel) je dvojice plynových kondenzač-
ních kotlů o výkonu 2 x 35 kW, které jsou 
v suterénu objektu. Kotle dohřívají pře-
dehřátou teplou užitkovou vodu a pracu-
jí jako doplňkový bivalentní zdroj pokrý-
vající teplotní špičky v zimním období.

využiTí akumulačních 
schopnosTí piloT
Vzhledem k omezeným prostorovým 
podmínkám pozemku a k typu zakládá-
ní bylo vyhodnoceno a navrženo využít 
akumulační schopnosti pilotového zalo-
žení k jímání energie (resp. ukládání od-
padního tepla či chladu produkovaného 
při chlazení či vytápění reverzibilním te-
pelným čerpadlem) z okolní přilehlé ze-
miny – tzv. energetické piloty. Výpočtem 
a modelovým řešením bylo ověřeno, že 

při respektování omezujících teplotních 
podmínek provozu pilot je možné uva-
žovat s využitelnou energií získanou 
z energetických pilot a plošného kolek-
toru s trubními vedeními cca 25 kW.

Energetické piloty se realizovaly vlo-
žením systémového řešení spirálových 
či meandrových trubních rozvodů kotve-
ných a integrovaných před osazením do 
vrtu v zemi k výztužným ocelovým armo-
košům. Před vlastní betonáží pilot byly 
jednotlivé rozvody tlakovány stlačeným 
vzduchem. V objektu je celkem 27 ener-
getických pilot při celkové délce potrubí 
3500 m. Trasy jednotlivých přípojných 
per byly realizovány plošným rozvodem 
pod základovou deskou, čímž se zároveň 
vytvořil plošný kolektor doplňující celou 
sestavu. Všechny přípojné rozvody jsou 
zakončeny v podzemním prostoru před 
objektem, kde jsou připojeny přes roz-
dělovače a sběrače k hlavnímu potrubí 
napojenému na vnitřní tepelné čerpadlo.

Dosavadním provozem objektu byly 
vstupní energetické předpoklady zadání 
splněny a vlastní provozní ekonomika 
byla potvrzena. 5

Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.,
Ing. Jan Frcek

03, 04 >  Postup při realizaci vykonzolovaného rohu v jižní části domu

03 04

06 > Hrubá stavba

06

05 >  Typy jímacích sond (schéma 
podle společnosti Rehau)

05
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sportovní stadiony 
pod časovým tlakem
Společnost BASF přichází s řešením problémů, které mohou nastat 
při realizaci tak složitých staveb, jakými jsou sportovní stadiony.  
Jde například o to, jak postavit devítikilometrovou tribunu a jaký 
materiál je nutné použít, aby stavba splňovala všechny požadavky 
a bezpečnostní normy.

Sportovní stadiony je často nutné do-
končit pod značným časovým tlakem 
a jejich stavba představuje řadu výzev. 
„Mezi největší výzvy patří betonáž vel-
kých ploch v centru měst, sladění ná-
vrhu a bezpečnostních norem, výstavba 
tribun, střech a parkovacích ploch, které 
musí odolat všem změnám klimatu,“ vy-
světluje Dr. Michael Fischer, který je ve 
společnosti BASF zodpovědný za řízení 
evropského regionálního trhu betono-
vých přísad. 

Problémy při stavbě lze velmi efektiv-
ně vyřešit pomocí širokého portfolia pro-
duktů značky Master Builders Solutions. 
Ta svou schopnost nabídnout flexibilní 
řešení již prokázala při realizaci mnoha 
projektů po celé Evropě. Mezi dokonče-
né projekty, na kterých se značka podí-
lela, patří: Národní stadion ve Varšavě, 
Aviva stadion v Dublinu a stadion San 
Memés v severošpanělském Bilbau. Tyto 
stadiony přitom dokážou pojmout více 
než padesát tisíc diváků sportovních 
a kulturních akcí. Prefabrikovaný beton 
od Master Builders Solutions se aktuálně 
používá i při výstavbě Allianz stadionu 
ve Vídni.

prefabrikovaný beton
Práce na stadionu v rakouské metropoli 
začaly v březnu tohoto roku. Nový sta-
dion, jehož stavba by měla být dokon-
čena pro sezonu 2016/2017, nabídne 
divákům více než 24 tisíc míst. Na vý-
stavbu devítikilometrové tribuny z pre-
fabrikovaného betonu byly použity pří-
sady značky Master Builders Solutions. 
Realizace projektu si vyžádala použití 
samozhutnitelného betonu s vysokou 
odolností vůči segregaci. Z tohoto dů-
vodu odborníci z Applications Techno-
logy optimalizovali betonové složení za 
použití směsi Mistr Glenium ACE 430. 
Ta podporuje jemné rozptýlení cemen-
tu, díky čemuž je vhodná pro výrobu sa-
mozhutnitelného betonu. 

„Tento typ betonu je ekonomický pře-
devším proto, že umožňuje rychlejší prá-
ci, čímž se snižuje čas a náklady na ener-
gii, a také je díky němu zapotřebí méně 
pracovníků, kteří se na stavbě podílí,“ 
říká Thomas Strobl z technické služby 
zabývající se příměsmi a dodává: „Pou-
žití tohoto betonu nám pomáhá dodržet 
časové lhůty a jeho využití umožňuje 
předvídat pokroky při výstavbě.“

Klíčovým faktorem při konstrukci tri-
bun byl jejich vzhled. Nebylo žádoucí, 
aby betonové plochy obsahovaly viditel-
né vzduchové bubliny a póry a materiál 
by měl mít též jednotné zabarvení. Těch-
to cílů může být dosaženo pomocí pro-
duktu MasterFinish DF 370. Během pro-
cesu míchání a lití betonu funguje tento 
výrobek jako „odvzdušňovač“, který po-
máhá předcházet vzniku vzduchových 
bublin v betonové ploše. Díky tomu je 
možné vyrábět exponované povrchy bez 
viditelných pórů.

konstrukce odolávající 
větru i dešti
Varšavský Národní stadion bylo nutné 
dostavět ještě před začátkem mistrovství 
světa ve fotbale v roce 2012. Stavba tak 
byla dokončována v napjatém časovém 
harmonogramu. Žádná významná přeru-
šení na plánu nebyla, a tak muselo být 
220 000 m³ betonu umístěno na stavbu 
za jakýchkoliv teplotních a klimatických 
podmínek. O homogenní konzistenci se 
opět postaraly přísady v betonu. Ideální 
řešení poskytly přísady MasterGlenium 
snižující obsah vody v materiálu v kom-
binaci s přísadou Master Pozzolith, které 
dodávají materiálu odolnost vůči vyso-
kým teplotám. Tyto produkty zajistily 
optimální kvalitu betonu.

rozhodl dodavatel
Hlavním cílem konstruktérů stadionu 
San Mamés bylo minimalizovat složitost 
celého projektu. Toho chtěli dosáhnout 
nalezením dodavatele, který jim poskyt-
ne kompletní řešení. Odborníci z Master 
Builders Solutions takový balíček pro-
duktů nabízejí. Jejich portfolio obsahuje 
všechno od betonových příměsí až po 
voděodolné výrobky. Hladkou bezpro-
blémovou betonáž zajistila změkčovadla 
z kolekce Master Glenium SKY. Silnou 
stránkou tohoto výrobku je možnost 
přesného nastavení konkrétních vlast-
ností a schopnost udržet jeho zpracova-
telnost až do konečné instalace. Tribuny 
byly utěsněny pomocí vysoce elastické 
a snadno aplikovatelné membrány MAS-
TERSEAL, která zabraňuje vzniku trhlin 
a pronikání vody do konstrukce.

Produkty značky Master Builders 
Solution se ukázaly jako velmi přínos-
né při výstavbách celé řady náročných 
projektů. „Naši zákazníci mohou těžit 
z rozsáhlých zkušeností expertů, kteří 
působí na projektech realizovaných po 
celé Evropě. Společnost kromě komplex-
ního balíčku služeb tak nabízí i odborné 
poradenství. To zjednodušuje proces vý-
stavby a zajišťuje včasné dokončení i ča-
sově velmi náročných realizací,“ dodává 
Michael Fischer. 5 -kor-

01 > Národní stadion ve Varšavě

01
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PEvný A LEvný cEMEnT 
s upraveným popílkem
Doposud bylo použití vápenatých fluidních popílků při výrobě cementu 
a betonu nemožné. To už však neplatí. EKO cement s.r.o. přichází 
s převratnou technologií, díky které je dosahováno jedinečných 
ekonomických, ekologických i pevnostních parametrů oproti běžnému 
cementu. Jde o EKOcement na bázi slínku, strusky a vápenatých 
fluidních elektrárenských popílků.

Již staří Římané přidávali do betonu so-
pečný popílek a jejich díla stojí dodnes. 
Rovněž tak Hitlerovy stavební firmy ex-
perimentovaly se speciálními cementy. 
Neměly však čas dotáhnout objev do 
praktického použití. Čeští vědci Karel 
Ling a Renata Sztanková problém vyřešili 
a díky podnikatelským aktivitám vše do-
táhli až do praxe. Výsledkem jejich inova-
tivního technologického postupu výroby 
je FC Cement (Fluid Composite Cement) 
vhodný pro široké použití, které odpo-
vídá přísným normám ČSN EN 197-1, 
a navíc jeho výrobní cena je nižší než 
u běžných typů cementů. Dále vyvíjejí 
speciální nový síranuvzdorný cement 
a bezslínkovou technologii cementu.

vYužITí Fc cEMEnTu
FC Cement na bázi slínku a vápenatých 
elektrárenských popílků z fluidního spa-
lování lze využít při všech standardních 
aplikacích, kde jsou uplatněny směsné 
cementy typu CEM 32,5, 42,5 a 52,5. 

Výroba tohoto typu cementu je eko-
nomicky výhodná a šetrná k životnímu 
prostředí, jelikož při jeho výrobě je zpra-
cován odpad z tepelných elektráren, tep-
láren nebo spaloven, který nebyl dosud 
řádně využíván. Nahrazení části slínku 
tzv. vápenatými fluidními popílky pod-
statně zlevňuje výrobní proces i výsled-
ný produkt. FC Cement na bázi slínku 
a vápenatých fluidních elektrárenských 
popílku lze využít jak pro výrobu beto-
nových tvárnic, dlažby, železobetono-
vých prefabrikátů, přípravu kaší, malt 
a betonu, tak i pro přímou betonáž mo-
nolitických podlah a stavebních celků.

Liniové stavby vyrobené s použitím 
betonu na základě FC Cementu vyžadují 
výrazně nižší investiční náklady, nižší ná-
klady na údržbu a mají delší životnost než 
silnice z doposud vyráběných typů betonu.

Elektrárenské popílky se dobře váží 
s cementem na bázi slínku a vytvářejí 
tak stabilní strukturu. Výrobky se zpraco-
vaným popílkem mají výborné užitkové 

vlastnosti zejména tepelně izolační a jsou 
mrazuvzdorné. Hodí se tedy i do těch nej-
náročnějších podmínek. Technologie FC 
Cement je ověřená v reálných podmínkách 
a deklarované parametry byly vyzkoušeny 
a potvrzeny v autorizovaných zkušebnách.

EkoLogIcký cEMEnT
FC Cement na bázi slínku a vápena-
tých fluidních elektrárenských popílků 
i výsledný beton jsou šetrné k životní-
mu prostředí. Umožňují totiž zcela čisté 
zpracování jinak nevyužitelného odpadu 
z tepelných elektráren, který běžně zatě-
žuje přírodu ve formě odpadní strusky, 
popílků, prachu apod. Zároveň využití 
vápenatých fluidních popílků při výrobě 
FC Cementu dokonce zkvalitňuje fyzikál-
ní a chemické vlastnosti pojiva i hotové-
ho betonu oproti běžně dostupnému ce-
mentu. V FC Cementu může být až 80 % 
slínku nahrazeno elektrárenským popíl-
kem, což představuje pozitivní dopad pro 
přírodní prostředí, jelikož výroba slínku 
je sama o sobě velmi energeticky náročná.

EkonoMIcký cEMEnT
Zavedení výroby FC Cementu i výsled-
ného betonu nevyžaduje žádné další 
investice, jeho zpracování je možné na 
standardních zařízeních pro zpracování 
betonových směsí a prefabrikovaných 
výrobků.  Výrobní náklady na jednu 
tunu FC Cementu jsou až o desítky pro-
cent nižší oproti běžným cementům díky 
nahrazení až 80 % slínku vápenatými 
fluidními elektrárenskými popílky, což 
pozitivně ovlivňuje i cenu samotného 
FC Cementu, resp. betonu a finálních 
produktů a staveb. 5 Jiří Kučera

Jsme si vědomi, že „jdeme“ do konku-
rence s renovovanými cementárnami, 
avšak s některými již dnes spolupra-
cujeme. na druhé straně bohužel byly 
námi vlastněné užitné vzory týkající 
se uvedené technologie napadeny 
Svazem výrobců cementů, říká Jan 
vašíček, jednatel Eko cement s.r.o.

●● kdo bude nejbližšími odběrateli?
Našimi odběrateli budou především be-
tonárny a prefy ze Středočeského kraje, 
ale jsou jimi i velké stavební firmy.

●● Čím chcete přesvědčit veřejné zada-
vatele, potažmo zákazníky, aby zvolili 
tento výrobek?
Tyto zákazníky není potřeba přesvěd-
čovat, za  naše cementy hovoří kvalita 
a  cena. Naši potenciální odběratelé 
znají výsledky jak laboratorních, tak 

i praktických zkoušek FC Cementu, kte-
ré všechny oslovené odběratele velmi 
zaujaly. Navíc zákazníkům z řad betoná-
ren a pref jsme dále schopni nabídnout 
upravený popílek z fluidního spalování, 
který ještě výrazně zlepší ekonomiku při 
výrobě betonu.

●● Pokud se nepodaří prodat licence 
na kubu nebo do Emirátů, kdy dojde 
z ekonomického hlediska k bodu zvra-
tu? Zatím jako firma pouze produkuje-
te ztrátu, nebo je tomu jinak?
Nejde o ztráty, ale nutné a předem před-
pokládané investiční náklady, které jsou 
odpovídající náročnosti projektu. Počát-
kem listopadu jsme zahájili výrobu ce-
mentů, předpoklad tzv. „černých čísel“ 
je léto 2016. Aby firma byla ekonomicky 
soběstačná, stačí samotná výroba FC 
Cementu. Prodej upravených popílků 

z  fluidního spalování a  poskytování li-
cencí třetím stranám jsou jen jakousi 
třešničkou na  dortu. Jen pro zajíma-
vost, Arabské emiráty projevily zájem 
o speciální nově vyvinutý síranuvzdorný 
cement. Tím jsme chtěli říci, že společ-
nost EKO cement s.r.o. pracuje a  dis-
ponuje s dalšími vynálezy a know-how, 
které se v budoucnu jistě objeví na trhu.

CESTA užITného Vzoru do prAxE nEní JEdnoduChá

Jan vašíček: Jsme 
velmi rádi, že při uve-
dení technologie FC 
Cement (Fluid Com-
posite Cement) jsme 
našli podporu u řady 
partnerů včetně TAZÚS 

Praha s.p. a dalších komerčních subjek-
tů, mimo jiné z řad původců popelovin 
a jejich zpracovatelů.
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Zdicí prVKy VapiS  
pro obvodové a vnitřní stěny
Vápenopískové zdicí prvky nacházejí uplatnění v oblastech efektivního 
podomítkového zdění sice relativně krátkou dobu, z vápenopísku 
se však staví stále více rodinných i bytových domů, škol, penzionů, 
nemocnic, hotelů i průmyslových staveb. K trendu, který se stále rozvíjí, 
výrazně napomáhají vápenopískové systémy VAPIS.

Jedná se o zdicí materiál na bázi přírod-
ních surovin; skládá se z jemného křemi-
čitého písku (92 %), nehašeného vápna 
(5 %) a vody (3 %). Po smíchání a vyzrá-
ní směsi dochází k jejímu slisování do 
požadovaného tvaru výrobku a násled-
nému vytvrzení v autoklávu. Vzniká tak 
masivní zdicí materiál, který se vyznaču-
je především vysokou objemovou hmot-
ností a z ní vyplývající pevností v tlaku. 

StaticKé, tepelně aKuMulační 
a ZVuKOVě iZOlační VlaStnOSti 
ZdiVa
Vysoká pevnost vápenopískového zdi-
va v tlaku umožňuje výrazné snížení 
jeho tloušťky – charakteristická pevnost 
zdiva v tlaku dosahuje běžně hodnot 
až 14 MPa v závislosti na zvolené třídě 
objemové hmotnosti, resp. pevnosti vá-
penopískového bloku. Vysoká objemová 

hmotnost vápenopísku ve vztahu k jeho 
poměrně vysoké hodnotě součinitele 
tepelné vodivosti λ pak má za následek 
výborné tepelně akumulační vlastnosti, 
na druhou stranu však horší vlastnosti 
tepelně izolační, proto je nutné vnější 
zdivo z vápenopísku tepelně izolovat.

Protože u vápenopísku není nutné 
brát ohled na tepelně izolační vlastnosti 
prvku (ty řeší samostatná tepelně izo-
lační část stěny), není umístění prvku 
v obvodové nebo vnitřní části konstruk-
ce rozhodující. Vápenopísek se tak může 
koncentrovat na své skvělé vlastnosti 
statické, tepelně akumulační a zvukově 
izolační. Tato skutečnost je pak rozho-
dujícím parametrem při výběru nosné 
konstrukce u bytových staveb. Nejběž-
nější tloušťka nosných stěn (lhostejno, 
zda vnitřních či vnějších) pro rodinné 
domy do tří podlaží je 175 mm, pro by-
tové domy do pěti podlaží pak 200 až 
240 mm. Vlajkovou lodí u nenosných 
příček je tloušťka 115 mm, k dispozici 
jsou ale i tloušťky 70 mm, resp. 100 mm 
pro méně náročné nenosné zdivo, např. 
sklepní kóje apod.

pOužití cihel VapiS
Vápenopískové zdicí prvky VAPIS jsou 
určeny pro širokou oblast použití. Hodí 
se pro realizaci všech nosných zdí rodin-
ných i bytových domů, stejně tak jako 
vnitřních či sklepních příček. Vyrábí se 
dle ČSN EN 771-2 převážně ve třídách 
pevnosti 10, 15, 20 a 25 N/mm2, ve třídách 
objemové hmotnosti 1,4 /1,6/1,8/2,0 
a 2,2. V závislosti od velikosti charakte-
ru objektu je zdivo z vápenopísku možno 
zhotovit buď ručně, nebo strojně pomocí 
minijeřábu.

ruční Zdění
Základem pro efektivní zhotovení stav-
by z vápenopískových bloků je rastr 
12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky 
vycházejí z tohoto rastru a jsou hlavně 
z pohledu hmotnosti a ergonomiky kon-

NEjčASTějI použíVANé formáTy pro rodINNé domy

OZnačení fOrMátu tlOušťKa ZdiVa
[mm]

třída peVnOSti 
[kn/mm2]

třída OBjeMOVé hMOtnOSti 
[t/m3]

nOSné ZdiVO (Vnější, Vnitřní)

VAPIS 7DF (200) LPE 25-1,8 200 25 2,0

VAPIS 6DF (175) LDE 15-1,6 175 15 1,6

VAPIS 8DF (240) LDE 10-1,4 240 10 1,4

VAPIS 5DF (150) LP 25-2,0 150 25 2,0

nenOSné ZdiVO (příčKy)

VAPIS 4DF (115) LPE 25-1,8 115 25 1,8

VAPIS 8DF (115) LDE 15-1,6 115 15 1,6

VAPIS P7 (70) LP 15-2,0 70 15 2,0

Vysv.: L = bloky na tenkovrstvou maltu / D = dutý blok / P = plný blok / E = bloky s elektrokanálkem

01 > Bloky VAPIS QUADRO E pro strojní zdění

01
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cipovány tak, aby je bylo možné ukládat 
ručně do lože tenkovrstvé malty 2mm.

K dispozici je osm tlouštěk zdiva od 7 
do 36,5 cm, výška bloků je 248 mm, dél-
ka 248 nebo 498 mm. Jednotlivé tloušťky 
se vyrábějí v různých pevnostech a ob-
jemových hmotnostech, takže je možné 
objekt optimalizovat již ve fázi projekto-
vé přípravy i ekonomicky.

Každý objekt je ryze individuální 
a vždy je nutné volit optimální postup 
na základě konkrétního řešení – napří-
klad tloušťka zdiva 150 mm může najít 
své uplatnění především jako ztužující 
zeď. Přesto je možné všeobecně jmeno-
vat nejčastěji používané formáty pro běž-
né rodinné domy jako jisté vodítko pro 
budoucího investora (viz tabulka).

StrOjní zdění VaPiS QUadrO 
a VaPiS QUadrO e
Rychlost výstavby dnes při rozhodová-
ní o volbě stavebního materiálu sehrává 
u investorů stále významnější roli. Právě 
tento parametr patří mezi hlavní před-
nosti přesného stavebnicového systému 
QUADRO při zdění s využitím minije-
řábu do tenkovrstvé malty o výšce lože 
2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábu 

zvyšuje na 0,25 hod/m2, přičemž vlast-
nosti vápenopískového zdiva zůstávají 
zachovány. 

Systémy VAPIS QUADRO se vyrábí 
v třídě pevnosti 20, resp. 25 MPa, cha-
rakteristická pevnost zdiva se pohybuje 
okolo 14 MPa. Systémy VAPIS QUADRO 
E navíc disponují průchozími otvory pro 
pohodlné vedení elektroinstalací. V jed-
nom záběru zedník osadí 0,5 m² zdiva, 
a to bez vysoké fyzické zátěže, minijeřáb 
zvedá bloky až do výšky 4,5 m. Bloky 
VAPIS QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 
115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. 
Základním formátem systému jsou blo-
ky 1/1 (50 x 50 cm), ty tvoří 90 % zdiva. 
Další doplňkové formáty 3/4, 1/2 a 1/4 
umožňují zmenšit zdicí modul. Zdění je 
možné v základním rastru 12,5 cm, ov-
šem díky vyrovnávacím cihlám, které se 
vyrábějí ve výškách 5, 7, 10, 12 a 15 cm 
pro každou tloušťku stěny, je možné do-
sáhnout libovolného délkového a výš-
kového modulu prakticky bez řezání. 
Součástí systému je rovněž optimaliza-
ce zdiva a zpracování kladečských listů 
ke každé stěně (spárořez) v programu 
QUADROPlan na základě definitivní 
projektové dokumentace. 

Rychlost vlastního zhotovení zdiva 
je závislá na charakteru daného objektu, 
systém QUADRO je koncipován spíše 
pro větší objekty s větším podílem pl-
ných nečlenitých stěn, kde je možné tuto 
rychlost uplatnit. 

BlOKy S integrOVanÝMi 
eleKtrOKanálKy
Vápenopískové zdicí systémy VAPIS 
jak pro ruční, tak i pro strojní zdění se 
vyrábí i s průchozími kanálky pro vede-
ní elektroinstalací. Těmi je možné vést 
v hotovém zdivu různé elektroinstalace. 
Kanálky jsou rozmístěny ve středové ose 
stěny v rozestupech 12,5 cm. Elektroin-
stalace je tedy chráněná uvnitř zdiva, 

do kanálků se umisťuje dodatečně po 
zhotovení stěn. Využitím elektrokanál-
ků odpadá provádění cca 75 % svislých 
drážek a jejich nahazování.

ŠirOKÝ SOrtiMent naBídKy
Obchodní program VAPIS tvoří veškerý 
sortiment vápenopískových cihel pro 
realizaci hrubé stavby pro ruční i strojní 
zdění včetně tenkovrstvé malty, dále po-
hledové cihly plné a duté pro normální 
maltu (mj. VF a NF), vyrovnávací a IZO 
vyrovnávací bloky, „U“-věncovky, VAPIS 
překlady pro běžnou i pro tenkovrstvou 
maltu. K příslušenství pro strojní zdění 
patří i minijeřáb včetně osazovacího za-
řízení, jeřábový koš, montážní schůdky 
a další drobné příslušenství jako malto-
vé dávkovače, kotvy pro tupý spoj zdiva 
apod. 5

Ing. Jiří Kux
VAPIS stavební hmoty, s.r.o.

03 >  Stavebnicový systém umožňuje 
při zdění využít minijeřáb

03

02 >  Bloky pro ruční zdění s elektroka-
nálkem

02

  výjimečné zvukověizolační vlastnosti (R'w = 55–56 dB při tl. 24 cm);

  vysoká únosnost zdiva (P25 MPa, fk až 14 MPa);

  zisky užitné plochy až 7 %;

  vysoká rychlost výstavby (u systému QUADRO až 4 m2/h);

  požární odolnost – REI 90 pro tl. 115 mm;

  mimořádné tepelněakumulační vlastnosti;

  ideální pro pasivní a nízkoenergetické stavby;

  vynikající hodnoty u Blower door testu – standardně n50 = 0,1−0,3 h–1;

  nejpřesnější zdivo na trhu;

  úspory malty a vnitřních omítek;

  konstrukce prosté tepelných mostů;

  minimalizace stavební vody v objektu

VAPIS stavební hmoty s.r.o.
V Lukách 132

267 01  Králův Dvůr

info@vapis-sh.cz
311 644 705

www.vapis-sh.cz 
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SyStéM prO nadpraží, 
ostění oken a dveří
Možnosti zateplování problematického okolí oken a dveří významně 
rozšiřují nová řešení, jako je systém prefabrikovaného nadpraží a ostění 
společnosti HPI-CZ. Tepelně izoluje, brání vzniku plísní a prasklin, 
boduje protipožárními parametry.

Pokrokový systém nabízí při zateplování 
bytových domů a veřejných staveb, ale 
i rodinných domků, dobré tepelně izo
lační vlastnosti a významně zrychluje 
zateplovací práce. Kromě toho zvyšuje 
požární odolnost nadpraží a ostění fa
sádních otvorů a nahrazuje tak tradiční 
požární pásy z minerální vlny. Inovo
vané řešení s jednotným profilem pro 
ostění i nadpraží nabízí výběr ze tří, co 
do skladby i ekonomické náročnosti růz
ných variant řešení. Z nich dvě vyhovují 
normě ČSN 73 0810 – Požární bezpeč
nost staveb.

Ostění oken, balkonových a vstup
ních dveří, prosklených stěn a podob
ných výplňových konstrukcí bývá při 
zateplování nejslabším místem. Nevhod
ným řešením detailu napojení zateplení 

na výplňové konstrukce mohou vznikat 
tepelné mosty, častým jevem je pak tvor
ba plísní nebo prasklin v okolí fasádních 
otvorů. Pro požární výšku do 22,5 m na
víc požadavky normy ČSN 73 0810 sta
novují v systémech ETICS s izolantem 
z expandovaného pěnového polystyrenu 
(EPS) nutnost použít požární pásy z mi
nerální vlny. V místě styku minerální 
vlny a EPS, dvou nestejnorodých mate
riálů, které se chovají odlišně i z hle
diska stavebně fyzikálních vlastností, je 
však zvýšené riziko vzniku trhlin. 

Stačí přetřít
Základním prvkem systému je speciální 
obkladová deska pro nadpraží a ostění. 
Má integrovaný profil s armovací tkani
nou pro vytvoření přesného a čistého de
tailu fasádní hrany. Při použití v nadpra
ží plní tento profil funkci lišty s okapnicí, 
při použití v ostění zastává funkci roho
vé lišty. Z rubové strany se standardně 
lepí k podkladu. Lícový povrch této des
ky je strukturovaný, takže ho stačí pře
třít fasádní barvou. Je jen na investorovi, 
zda se spokojí s nátěrem nebo provede 
vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou 
fasády. Desky se prodávají s tloušťkou 20 
mm a v délce 3 m, přičemž šířka je voli
telná dle konkrétní realizace. Standard
ně jsou v nabídce desky šířky 250 mm, 
300 mm a 400 mm. V případě velkých 

projektů lze rozměry předem upravit na 
míru konkrétní realizace.

FenOlicKá pěna
V rámci systému nabízí společnost 
 HPICZ tři varianty řešení, založené na 
volitelné kombinaci obkladových de
sek. Ty se vyrábějí ve dvou variantách: 
s jádrem z fenolické pěny (RESOL) 
a s jádrem z šedého pěnového polystyre
nu (EPS). Dvě z těchto variant řešení lze 
využít při zateplování bytových domů 
v souladu s normou ČSN 73 0810 – Po
žární bezpečnost staveb. 

Speciální tuhá pěna RESOL spoju
je vynikající tepelně izolační vlastnosti 
(λ = 0,021 W/m.K) s mimořádnou difuz
ní schopností. Kromě toho při výborné 
pevnosti a mechanické odolnosti splňuje 
i vysoké požadavky protipožární ochra
ny. Fenolická pěna je nehořlavá, při pří
mém vystavení plamenům neskapává, 
nesublimuje a při požáru neuvolňuje do 
ovzduší kouř ani jedovaté plyny. Deska 
o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 
40 mm standardního pěnového polysty
renu, což je výhoda zejména při dodateč
ném zateplování v okolí oken, kde bývá 
problém s místem.

prO rOdinné dOMy
Velmi dobrých tepelně izolačních schop
ností lze dosáhnout také použitím desek 
s izolačním jádrem z šedého pěnové
ho polystyrenu. Ten vykazuje oproti 
bílé variantě EPS lepší tepelně izolační 
vlastnosti. Použití těchto desek zrychlí 
zateplovací práce, sníží riziko montáž
ních chyb a zajistí estetické napojení 
konstrukcí. S využitím desek z pěno
vého polystyrenu v nadpraží i v ostění 
počítá řešení pro rodinné domy, které 
je určeno investorům, hledajícím dob
ré tepelně izolační parametry, estetický 
vzhled a přitom nevyžadují protipožární 
vlastnosti. 5

 -jiki-

01 > Nanesení lepicího tmelu v minimální šířce 80 mm

01

02 >  Zatmeleni spáry ve styku desek

02

03 >  Nové prefabrikované ostění 
a nadpraží

03
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3D fasáDní OBKlaD 
pracuje se světlem
Unikátní lineární 3D fasádní obklad Equitone [linea] otevírá zcela nové 
možnosti přístupu k navrhování budov. Byl vytvořen pro nejnáročnější 
architekty a stavitele, kteří chtějí neustále posouvat hranice své tvorby.

Fasádní desky Equitone [linea] zvýraz
ňují díky svému trojrozměrnému lineár
nímu povrchu barevné nuance surové 
vnitřní struktury vláknocementu, z ně
hož jsou vyrobeny.

Během dne zdůrazňují dynamické 
účinky dopadajícího světla a rozehrá
vají světelné divadlo. „V závislosti na 
úhlu dopadu denního světla neustále 
mění vzhled fasády. Každý okamžik 
dne propůjčuje budově nový, jedineč

ný vzhled. Umožňuje tak architektům 
docílit zajímavých fasádních kompo
zic a realizovat i velmi odvážné vize,“ 
říká Pavel Kaderka, technický manažer 
značky Equitone.

Speciálně pro desky Equitone [linea] 
výrobce vyvinul systém skrytého mecha
nického upevnění. Cílem bylo ještě více 
podtrhnout vizuální dojem, při kterém 
by nic nenarušovalo ostré linie a mono
litický vzhled fasády. 

traDiční Materiál 
prO MODerní staVBy
Navzdory své subtilnosti tvoří desky 
Equitone pevný materiál, který se vyzna
čuje vysokou odolností proti mechanic
kému poškození, vlivu povětrnostních 
podmínek a účinkům UV záření. Desky 
jsou nehořlavé, stálobarevné a recyklo
vatelné a výrobce deklaruje jejich dlou
hou životnost. Vláknocementové desky 
lze řezáním přizpůsobit libovolné ve
likosti i tvaru. Fasádní obklad z desek 
Equitone vyžaduje minimální údržbu 
a dlouhodobě si zachovává svůj původní 
vzhled. Fasádní obklad Equitone splňuje 
nejambicióznější požadavky architektů 
a designérů. Mnozí z nich ho využívají 
dokonce i při návrzích interiérů či ná
bytku. 

OBKlaD Ocení i uMělci
Belgický umělec Fred Eerdekens vytvo
řil pomocí desek Equitone [linea] dílo 
s názvem Povaha věcí. Prostřednictvím 
světla se pokusil odhalit pravou podsta
tu věcí. Světlo, stín a perspektiva divá
kovi odhalí poselství díla, využívajíce 
přitom prostorových aspektů vláknité
ho cementu. Umělcovo poselství si lze 
prohlédnout na webové adrese: https://
vimeo.com/95272862. 5

-jik-

03a, b, c, >  Změna vzhledu fasády v závislosti na úhlu světla dopadajícího během dne: a) 8 hodin, b) 10 hodin, c) 12 hodin

03a 03b 03c

01 >  Speciálně pro desky Equitone [linea] výrobce vyvinul systém skrytého mecha-
nického upevnění

01

02 >  Vláknocementové desky lze 
řezáním přizpůsobit libovolné 
velikosti i tvaru

02
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MateřsKá šKOla  
v Nové Bělé
Přízemní objekt školky má tvar písmene U s otevřením na jih, kde je 
situováno dětské hřiště. Vytváří se soukromý parter pro děti, který je 
zvukově i vizuálně oddělen od blízké komunikace. Chráněný dvůr by měl 
fungovat jako přirozené centrum dění využívané ke hrám, učení a sociál
ním kontaktům. Budova je osazena mezi vzrostlou zeleň, která bude 
doplněna novou výsadbou. Celková kapacita mateřské školy je 72 dětí. 

Mateřská škola je navržena jako trojtříd-
ní s vlastní kuchyní. Budova školky má 
téměř atriový charakter. Zvnějšku je vy-
mezena provětrávanou fasádou z kom-
paktních desek v různých barevných 
odstínech, která je v „atriu“ doplněna 
o dřevěnou fasádu (thermowood). Atrak-
tivitu nádvoří doplňuje rozlehlá mar-

investor stavby: Statutární město 
Ostrava, městský obvod Nová Bělá
autoři: Martin Chválek, Ondřej Stuch
lý/OSA projekt, s.r.o., Ostrava
Generální dodavatel: EKOBAU INVEST, 
a.s.
Projekt: 11/2012
realizace: 4/2014–6/2015
Zastavěná plocha: 918 m2

Obestavěný prostor: 4314 m3

realizační náklady: 22,7 mil. Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉ BĚLÉ

01 > Atraktivitu nádvoří doplňují markýza a pergola

01

02 > K silnici se školka obrací menšími okny, akusticky ji chrání materiál zdiva

02

03 >  Hlavní prosklené plochy jsou 
na fasádě přilehlé ke dvoru 

03
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kýza a pergola, které tvoří útočiště při 
nepřízni počasí. Hlavní prosklené plo-
chy jednotlivých tříd jsou umístěny na 
fasádě přilehlé k tomuto pomyslnému 
dvoru a vytváří tak příjemnou atmosféru 
a vizuální komunikaci mezi jednotlivý-
mi třídami. Jedno z křídel objektu slouží 
pro nezávislý provoz jedné z tříd, které 
může v případě nižší obsazenosti přeru-
šit provoz a snížit tak provozní náklady.

Všechny prostory jsou zařízeny účel-
ně, s důrazem na praktickou stránku 
prostoru a její variabilitu. Barevné ře-
šení prostor je navrženo v kombinaci 
více barev (červené, oranžové, žluté 
a zelené). Většina barev nepřímo nava-
zuje na venkovní vzhled mateřské školy. 
Na podlahy je téměř ve všech hlavních 
prostorech navrženo přírodní linoleum 
v různých barevných odstínech. Pouze 
v technickém zázemí, kuchyni a sociál-
ních zařízeních je dlažba. Ke kvalitnímu 
vnitřnímu prostředí přispívá dostatečná 
plocha okenních otvorů, nucená výměna 
vzduchu a kvalitní akustický podhled. 
Zádveří je řešeno funkčně – s mobilní 
lavičkou a uzamykatelnou vitrínou. Na 
podlahu je použita barevná čisticí zóna. 
Vlastní třídy jsou rozděleny na dvě části 
– pracovnu (jídelna) a hernu (noclehár-
na), oddělené od sebe posuvnou stěnou. 
Z každé třídy je přímý přístup do sociál-
ního zařízení, které je řešeno v barvách 
navazujících na barevné řešení třídy. 
Většina povrchů stěn a stropů je řešena 
v bílé barvě.

KMB SeNDWiX
Konstrukční systém objektu je navr-
žen jako stěnový podélný. Při návrhu 
byl kladen důraz na kvalitu a stabilitu 
vnitřního prostředí, se kterou souvi-

sí také nepřehřívání vnitřních prostor 
v létě a dobrá akumulace tepla v zimě. 
Z těchto důvodů byl zvolen zdicí systém 
s velkou tepelnou kapacitou. Stěny ob-
jektu jsou vyzděny z vápenopískových 
kvádrů SENDWIX na vysokopevnostní 
lepicí maltu. Tloušťka nosných stěn je 
240 mm. Normalizovaná pevnost vápe-
nopískových bloků v tlaku je 15 MPa, 
pevnost malty 10 MPa. Zdivo je vyztu-
ženo pomocnou tahovou výztuží pod 
okenními parapety. Založení všech stěn 
je provedeno na vápenopískový izolač-
ní blok (první vrstva), který eliminuje 
tepelný most mezi stěnou a základo-
vou konstrukcí. Vnitřní dělicí příčky 

jsou zděny z vápenopískových bloků 
v tloušťkách 115 a 175 mm. Stropy jsou 
kombinované. Překlady nad vnitřními 
i vnějšími stěnovými otvory jsou řešeny 
dvěma způsoby dle konkrétního zatíže-
ní překladu. První způsob představuje 
osazení systémových prefabrikovaných 
překladů z vápenopískových tvarovek 
doplněných o ocelovou výztuž zalitou 
betonem. Druhý způsob představuje pro-
vedení železobetonového monolitického 
překladu. 5

Martin Chválek a Ondřej Stuchlý,  
OSA projekt

ve spolupráci s KM Beta
Foto: Jan Zavadil

06 > Z průběhu realizace – zdění z vápenopískových bloků SENDWIX

06

05

04, 05 >  Třídy jsou rozděleny na pracovnu (jídelna) a hernu (noclehárna). Tyto dvě části odděluje posuvná stěna.

04
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Konec přehřívání 
solárních kolektorů
Využívání přírodních zdrojů pomocí solárních kolektorů patří mezi 
účinné a spolehlivé způsoby k získání energie. Jejich uživatelé ale 
každoročně řeší, jak bezpečně zamezit jejich přehřátí. Firma Meibes 
vyvinula metodu absorpčního chlazení, která zaručuje chlazení 
kolektorů a využívá přebytkové teplo k chlazení uvnitř domu.

Kvůli šetrnosti k životnímu prostředí 
a značné finanční úspoře stoupá kaž-
doročně počet uživatelů solárních ko-
lektorů až o 30 procent. Zejména v létě 
však musí pamatovat na jejich bezpečné 
chlazení. Předimenzované solární sesta-
vy mohou vést k provozním problémům, 
kdy může dojít kvůli varu teplonosné lát-
ky v kolektorech, a k pronikání přehřáté 
páry do rozvodů. Jedním z nejrozšířeněj-
ších způsobů odebírání přebytečného 
tepla z kolektoru je například dohřev 
bazénu. Tento způsob ale řeší jen přehřá-
tí kolektorů, uživatelé poté nenaleznou 
chladné místo v domě ani v bazénu. 

ABsorpční ZAříZení
Revoluci v bezpečném chlazení solár-
ních kolektorů představuje jedinečná 
metoda absorpčního chlazení, kterou 
na trhu představí německá společnost 
Meibes s dlouholetou tradicí. Prostřed-
nictvím jednotky o velikosti menší led-

nice umožní přebytkové teplo využít pro 
chlazení. 

„Hlavní výhoda absorpčního zaří-
zení spočívá v tom, že má na rozdíl od 
konvenčního chladicího zařízení nižší 
spotřebu elektrické energie. Celý systém 
funguje v symbióze, potřeba chladu a so-
lární zisky jsou v přímé úměře. Potřeba 
chlazení přichází v době, kdy máme 
výrazné přebytky tepla ze solárního sys-
tému. Jedná se tak o dokonalou souhru 
dvou faktorů, které se navzájem doplňu-
jí,“ vysvětluje technický ředitel Meibes 
Josef Pouba.

popis činnosTi
Solární systém pro přitápění ukládá te-
pelnou energii do akumulačního zásob-
níku otopné vody, který se může ohřívat 
až na teplotu 90 °C. Protože pak není 
kam teplo ukládat, dochází k přehřívání 
solárních kolektorů. K přeměně na chlad 
při použití jednotky absorpčního chlaze-

ní se využívá teploty akumulované otop-
né vody. Chlad se předává do obytné 
části domu fan-coilovými jednotkami, 
velkoplošným stěnovým nebo stropním 
systémem. Absorpční chlazení pracuje 
při teplotě otopné vody nad 70 °C. 

Absorpční chlazení bude na trhu od 
roku 2016. Metodu vyvinula německá 
firma Meibes. Rovněž veškerá výroba 
probíhá v Německu.

výhody
K největším výhodám absorpčního chla-
zení patří: nižší spotřeba elektrické ener-
gie než u konvenčního chladicího zaří-
zení; žádný drahý kompresor a vysoké 
tlaky na straně chladiva; bezúdržbové 
zařízení, ekologické chladivo – voda; 
fungování v přímé úměře se solárním 
systémem; využívání přebytků energie 
získané ze solárních kolektorů; záruka 
bezpečného chlazení solárních panelů; 
kompaktní zařízení ve velikosti pultové 
ledničky; jednoduchá a robustní kon-
strukce všech komponentů a je jedno-
duše integrovatelné do stávajícího solár-
ního systému pro přípravu teplé vody 
a přitápění (plocha 12 m2). 5

-jiki-

Jmenovitý výkon: 5 kW chladu
chladivo: voda
Teploty přívod/zpátečka: 13/18 °C
použitelné teplo: Solar, přebytkové 
teplo, odpadní teplo

SpEcIfIkA příSTrojE

01 > Instalace kolektoru ROTEX Solaris

01
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NEBEZPEČÍ OTRAVY
oxidem uhelnatým
Průzkum společnosti Honeywell, kterého se zúčastnilo přes tisíc 
respondentů z celé České republiky, ukázal, že Češi si nedostatečně 
uvědomují riziko možné otravy oxidem uhelnatým ve svých 
domácnostech. Ačkoli 74 % procent dotázaných přiznává, že mají 
doma alespoň jedno zařízení na fosilní paliva či dřevo, pouhá tři 
procenta Čechů chrání svou domácnost detektorem úniku oxidu 
uhelnatého.

Průzkum rovněž odhalil, že ačkoli vyso-
ké procento respondentů používá v do-
mácnosti tento typ paliv, pouhých 36 % 
dotázaných si uvědomuje nebezpečí 
možné otravy CO. Zbývajících 64 % si 
toto riziko buďto neuvědomuje vůbec, 
nebo si není jistých. 

OXID PRONIKÁ I OD SOUSEDŮ
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti 
a zápachu, který vzniká při nedokona-
lém spalování organických paliv, jako je 
například plyn, dřevo nebo uhlí. Může 
vážně ohrozit zdraví a v krajním případě 
může i zabíjet, pokud jeho únik není včas 
odhalen. Špatně nainstalované nebo ne-
správně udržované spotřebiče na fosilní 
paliva a dřevo mohou být příčinou po-
tenciální otravy oxidem uhelnatým. 

Před více jak 20 lety vyvinula spo-
lečnost Honeywell první detektor oxidu 
uhelnatého pro domácí použití a od té 
doby se stále drží na špici, pokud jde o vý-
robu těchto detektorů. „Je poměrně zne-
pokojivé, jak malé procento Čechů se sna-
ží chránit svou domácnost před únikem 
tohoto plynu,“ říká Ing. Ivan Androník, 
Country Leader of Environmental and 
Combustion Control pro Českou republi-
ku společnosti Honeywell, a dodává: „Je 
snadné si myslet, že se vás riziko otravy 
oxidem uhelnatým netýká. Skutečnost je 
ale taková, že každý, kdo má doma nějaké 
zařízení na tato paliva, patří potenciálně 
k rizikové skupině. Proto by lidé měli dě-
lat pravidelnou inspekci a údržbu těchto 
zařízení, používat je podle instrukcí a za-
nedbávat by neměli ani pravidelné opra-
vy. Ruku v ruce s tím by měl jít nákup 
kvalitního a certifi kovaného detektoru na 
únik CO, který splňuje normu EN50291. 
Takový detektor je totiž schopný zachytit 
i malé množství CO, které ještě nedosáhlo 
život ohrožující úrovně.“ 

OHROŽENÍ, ALE PASIVNÍ
Průzkum také ukázal, že vysoký počet 
respondentů (26 %) říká, že nepodnikají 
žádné kroky k tomu, aby svou domácnost 
jakkoli chránili. Více jak jedna třetina 
účastníků (34 %) se potom rozhodla de-
tektor CO nekupovat, protože mylně věří 
tomu, že před případným rizikem otravy 
je dostatečně ochrání kvalitní ventilace.

„Lidé jsou vystaveni riziku otravy 
tímto plynem především během spán-
ku,“ říká MUDr. Zdeněk Schwarz, býva-
lý ředitel Zdravotnické záchranné služ-
by hlavního města Prahy, a i on dodává: 
„Patří přitom k rozšířeným mýtům, že 
riziko otravy představují jen starší spo-
třebiče. Současně s tím řada lidí igno-
ruje hrozbu úniku tohoto plynu a svou 
domácnost před ním chrání buďto zcela 
nedostatečně, nebo vůbec.“ ✕ -jiki-

01 >  Před více jak 20 lety vyvinula společnost Honeywell první detektor oxidu uhel-
natého pro domácí použití. Toto je poslední model.

01

02 >  Polská fotografka Lidia Popiel vytvořila sérii fotografi í na podporu celosvětové 
kampaně „Carbon Monoxide Houses“

02
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Stavebnictví prošlo 
rokem zlomu
Výsledky vydávané Českým statistickým úřadem za stavebnictví ukazují 
neustálý růst stavební produkce. Vývoj během celého kalendářního 
roku není lineární, jeho hodnota měsíčně kolísá. Téměř s jistotou 
je ale možné předpokládat, že roční nárůst bude vyšší než sedm 
procent, přičemž velmi optimistický předpoklad Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR byl dosud pět procent.

Je to i důsledek toho, že po několika le-
tech absence komunikace si v letošním 
roce ceníme změny přístupu politické 
reprezentace, oceňujeme její podstat-
né zlepšení. Na setkáních a jednáních, 
která s vládou vedeme, jsou její členové 
vstřícní a konstruktivní a vnímají potře-
bu optimálního řešení nahromaděných 
problémů.

rok 2015
Zdá se, že pominuly doby, kdy hlavním 
problémem stavebnictví byly finance. 
Teď řešíme, jak si poradit se stejně sil-
ným a nesnadno porazitelným soupe-
řem. Musíme totiž přesvědčit především 
zákonodárce, že zůstane-li stavební le-
gislativa beze změn, bude stavebnictví 
stagnovat, protože zákon o veřejných 
zakázkách, stavební zákon a zákon o po-
suzování vlivů staveb, zkráceně EIA, se 
staly velmi silnou brzdou při projedná-
vání územních rozhodnutí, stavebních 
povolení i při zadávání zakázek. Těmi, 
kdo by za úpravu těchto zákonů měli 
nejvíc bojovat, jsou zadavatelé, neboť 
jsou to oni, koho tyto zákony poškozují, 
protože znesnadňují nebo dokonce zne-
možňují přípravu staveb. Na výsledku 
jsou ale v závěru přímo závislí dodava-
telé, každý nezdar zadavatele je prohrou 
pro dodavatele.

Situace v nedostatku zakázky vedla 
k silnému rozkolísání stavebního trhu. 
Firmy ve snaze získat pro své zaměst-
nance práci, byly ochotné nabízet dum-
pingové ceny. Spolu s nedostatečnou 
schopností zadavatelů tomu čelit, mnoh-
dy i v kombinaci s jejich nezkušeností, 
nekompetentností nebo malou občan-
skou odvahou, to vedlo k zastavování 
výběrových řízení a zdržování termí-
nů zahájení i takových staveb, které již 
prošly martyriem povolování. Je nutné 
s touto praxí skoncovat, je vážnou pře-
kážkou výstavby.

Stav investorské přípravy stavby, 
především v dopravní infrastruktuře, je 
v současné době limitujícím faktorem 

pro další rozvoj investic v ČR, rozho-
duje o úspěšnosti realizace investičních 
záměrů. V nedávné minulosti došlo 
k přerušení této činnosti a dosud se ne-
podařilo přípravu masivně nastartovat, 
prostředky alokované pro tuto činnost 
jsou velmi malé. Dnešní stav přípravy 
významných staveb neodpovídá cílům 
dopravní strategie ani možnostem čerpá-
ní evropských fondů. Je nezbytné reali-
zovat takové legislativní kroky, které by 
umožnily zjednodušení, zlevnění a zkrá-
cení investorské přípravy staveb. U vět-
ších dopravních staveb dnes celý proces 
trvá téměř 14 let a patří v rámci vyspělé 
Evropy k těm nejdelším a samozřejmě 
i nejdražším. Důsledky jsou pak přisuzo-
vány neoprávněně stavbařům.

Špatná image
Stavebnictví je v poslední době neustá-
le předmětem kritiky a podezírání jako 
obor prostoupený klientelismem, korup-
cí, který způsobuje plýtvání veřejnými 
prostředky předraženými stavbami, ob-
těžuje uzavírkami a dalšími omezeními, 
odvádí nedobrou kvalitu staveb a de-
monstruje špatnou pracovní morálku. 
Tento stav trvá již řadu let, přejímá ho 
politická reprezentace a je živen převáž-
nou většinou médií, pro které je staveb-
nictví vděčným tématem pro získávání 
publicity u široké veřejnosti. Příčiny, 
proč je stavebnictví neustálým terčem 
negativního hodnocení, je jistě skuteč-
nost, že investiční výstavba je součástí 
veřejného dění, je průběžně pozorová-
na, hodnocena a případné chyby nebo 
nedostatky nejsou řešeny racionálním 
způsobem jako v ostatních segmentech 
národního hospodářství, ale především 
mediálně.

Školství a vzdělávání
Chaotické změny v celém školství vedly 
ke kolapsu vzdělávacího systému. Sou-
časné období je charakteristické nezá-
jmem o studium technických oborů na 
všech stupních vzdělání – učňovském, 

středním i vysokoškolském. Stav odbor-
ného školství a především učňovského 
školství neodpovídá potřebám lidských 
zdrojů ve stavebnictví. Zhoršující se stav 
zabezpečení kvalifikovaných řemesel 
vede k disproporci na trhu práce, která 
se bude v budoucnu prohlubovat. Až na-
stane konjunktura v investiční výstavbě, 
bude nedostatek kvalifikovaných pra-
covníků jedním z hlavních limitů pro 
její rozvoj a základní podmínkou úspě-
chu stavebních firem na stavebním trhu, 
kde přestane být rozhodujícím faktorem 
cena, ale opět nastoupí schopnost ode-
vzdat kvalitu.

Nedostatek kvalifikovaných pracov-
níků je nutno řešit podporou odborných 
učilišť a to jak preferencemi státu, tak 
i zvýhodněním firem, které budou pod-
porovat učňovské školství a budou se 
podílet na praktické výuce učňů.

růst je potvrzen
Zmiňoval jsem se o skutečnostech, kte-
ré ovlivňovaly letošní rok. Kromě legis-
lativy, nesprávného vypisování soutěží 
a investorské nepřipravenosti je to ještě 
počet stavebních povolení. Vím, že po-
kračující proces obnovy růstu české eko-
nomiky nepřináší automatickou záruku 
opětovného růstu stavebnictví. 

Známe všichni, jak vtipálkové na 
otázku: „Kdy bude lépe“ odpovídají: 
„Už bylo“. Přejme si, abychom to moh-
li s klidným svědomím obrátit a říkat: 
„Nejhůř už bylo“.

Čísla Českého statistického úřadu na-
značují optimistický vývoj českého sta-
vebnictví. Doufám, 
že tomu tak bude 
i v dalším období 
a že závěr roku přine-
se jen samá příjemná 
překvapení. 5

Ing. Václav Matyáš
prezident SPS v ČR

48_STV12.indd   48 27.11.15   10:59



www.stavitel.cz PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

49ekonomika

ZakáZky Začínají 
signalizovat problémy
Ve srovnání se zářím klesla v říjnu hodnota zadaných zakázek 
o 68,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 62,3 % a u zakázek 
na inženýrské stavby o 69,2 %. Žádná zakázka nepřekročila miliardu 
korun.

V říjnu byla zveřejněna zpráva o zadání 
578 veřejných zakázek na stavební práce 
včetně dílčích zakázek a včetně zakázek 
na dodatečné stavební práce v úhrnné 
hodnotě 5261 mil. Kč (s DPH), z toho 
na pozemní stavby 169 zakázek (29,2 % 
z celkového počtu zadaných zakázek) 
v hodnotě 969 mil. Kč (18,4 % z celko-
vé hodnoty zadaných zakázek) a na in-
ženýrské stavby 409 zakázek (70,8 %) 
v hodnotě 4292 mil. Kč (81,6 % z celko-
vé hodnoty zadaných zakázek). Počet za-
daných zakázek v říjnu meziročně klesl 
o 17,5 %, u zakázek na pozemní stavby 
klesl o 45,3 % a u zakázek na inženýrské 
stavby vzrostl o 6,8 %.

V říjnu 2015 nebyla zadána žádná 
velká stavební zakázka s cenou (s DPH ) 
nad 1 mld. Kč. Průměrná velikost zakáz-

ky činila 9,1 mil. Kč, což je v meziroč-
ním srovnání 44,1 % úrovně průměrné 
velikosti zakázky zadané v říjnu 2014 
a 53,1 % průměrné velikosti zakázky 
roku 2014.

Veřejné zakázky na stavební práce 
získalo v říjnu 2015 jako samostatní zho-
tovitelé či jako členové sdružení zhoto-
vitelů celkem 339 společností. Největší 
objem veřejných stavebních zakázek 
v říjnu 2015 získala společnost EURO-
VIA CS, a.s.: 29 zakázek za 228 mil. Kč 
plus podíl z hodnoty 277 mil. Kč získa-
ných v 15 sdruženích.

Celkem bylo v prvních třech čtvrtle-
tích roku 2015 vyhlášeno 1901 soutěží 
za 70,7 miliardy korun. To představuje 
téměř třetinový meziroční propad obje-
mu i počtu zakázek na stavební práce. 

Z těchto zakázek už byla více než polo-
vina (56 procent počtu, 51 procent obje-
mu) rozdělena mezi konkrétní stavební 
firmy. Jelikož byly soutěže ukončovány 
v průměru devět procent pod vypisova-
nou (předpokládanou) cenou, přišly si 
stavební společnosti na 32,8 miliardy 
korun. Z celkového objemu oznámených 
zakázek později úřady zrušily zakázky 
za 4,6 miliardy korun (tedy zhruba 7 pro-
cent z oznámených). 

V lednu až září 2015 oproti srovnatel-
nému období loňského roku mírně stou-
pl počet i objem zadaných zakázek. Po-
dle nejnovější analýzy společnosti CEEC 
Research bylo zadáno 4474 zakázek, což 
je o 3,6 procenta více než v lednu až září 
2014. Hodnota zadaných zakázek byla 
92,4 miliardy korun a meziročně vzrost-
la o 3,7 procenta. Některá zadávací ří-
zení stále probíhají, a tak lze očekávat, 
že v dalších měsících budou data ještě 
aktualizována. „Většina veřejných výbě-
rových řízení je vypisována na výstavbu 
a rekonstrukce infrastruktury. Pro firmy, 
které realizují pozemní výstavbu, je prá-
ce stále málo. Do výběrových řízení se 
hlásí velké množství společností a ceny 
jsou tlačené na neúnosnou hranici,“ ko-
mentuje vývoj výběrových řízení Mário 
Červenka, ředitel developerské společ-
nosti O.M.C. Invest. 5

Ing. Ivan Vrhel

PořAdí nEjúSPěšnějších fIrEm zA říjEn

pořadí ZHoToViTeL 
SamoSTaTně Ve Sdružení  

počeT TiS. kč počeT
Sdruž.

počeT
účaST. TiS. kč

1 EUROVIA CS, a.s. 29 228 233 15 42 277 300

2 Skanska a.s. 12 79 488 4 12 486 331

3 OHL ŽS, a.s. 31 226 319 11 34 131 760

4 Metrostav a.s. 4 73 829 20 57 283 373

5 STRABAG a.s. 23 139 982 4 11 137 657

6 Porr a.s. 8 133 594 5 12 70 684

7 Subterra a.s. 2 60 062 6 12 126 657

8 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 2 114 276 1 2 472

9 IMOS Brno, a.s. 3 89 089 7 18 49 684

10 SILNICE GROUP a.s. 1 106 843

11 Zlínstav, a.s. 4 102 888

12 IMOS group s.r.o. 1 93 382

13 SWIETELSKY stavební s.r.o. 16 87 726 2 5 3 942

14 Skanska SK a.s. 1 2 421 229

15 M – SILNICE a.s. 8 68 780 3 6 21 269

16 COLAS CZ, a.s. 5 28 489 8 19 87 713

17 BERGER BOHEMIA a.s. 2 46 063 6 22 57 402

18 FIRESTA-Fišer, a.s. 3 56 669 1 3 25 401

19 SAG Elektrovod, a.s. 2 5 139 253

20 SMP CZ, a.s. 2 32 947 7 25 58 243

21 Gardenline s.r.o. 1 51 600

Pramen: Informační systém o veřejných zakázkách Databáze IS spol. s r.o.
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NespláceNí dluhů 
není trestný čin
Jistou formu půjčky má zhruba každý druhý Čech, splátky neplatí 
každý osmý dlužník. Včas své dluhy neplatí přes osm procent Čechů. 
Až čtvrtina lidí si bere půjčku s vědomím, že ji nebude moci splácet. 
A právě ti mohou strávit až několik let ve vězení.

Pokud dlužník nesplácí své dluhy, fak-
tury nebo směnky, automaticky to ne-
znamená, že se dopustil trestného činu. 
Ne všichni dlužníci jsou ale beztrestní. 
Hrozí jim exekuce, insolvence i trestní 
stíhání. 

„Nesplácení dluhu automaticky ne-
znamená, že by se dlužník dopouštěl 
trestné činnosti. Pokud se jedná o běžné 
občanskoprávní spory, například o ne-
uhrazené pokuty v MHD nebo podobné 
dluhy, vězení lidem nehrozí. Trestní stí-
hání hrozí dlužníkovi v případě, když 
začne vytvářet dluhy v době, kdy s ohle-
dem na svoji ekonomickou situaci ví, že 
je nebude schopen splatit. Nejčastěji je 
takovým jednáním naplněna skutková 
podstata trestného činu podvodu,“ uve-
dl Jan Malý, ohlášený společník veřejné 
obchodní společnosti Vše pro insolvenci 
(VPI). „Do vězení by se dlužník mohl do-
stat i v případě, že by si od banky vzal 
půjčku například na falešné doklady 
nebo třeba na falešné potvrzení o příjmu. 

Od výše dlužné částky se může odvíjet 
i výše trestu,“ doplnil Tomáš Medřický, 
autor projektu Epohledávky.cz.

dlužNík do vězeNí, 
věřitel do bláziNce
Problémy však mají i věřitelé. Češi totiž 
neumějí své peníze vymáhat zpět. „S ža-
lobou na neplatiče se nevyplatí otálet. 
Ideální je obrátit se na soud prostřednic-
tvím advokátní kanceláře. Mimosoudní 
řešení v podobě prodeje pohledávek by 
mělo být až krajní variantou. Vždy je 
nutné počítat s tím, že obchodníci s po-
hledávkami je kupují s vidinou zisku. Po-
hledávky se totiž s ohledem na bonitu 
dlužníka prodávají s diskontem mnohdy 
ve výši několika desítek procent. Bonit-
ní pohledávky se odkupují za 30 procent 
celkové částky, zpravidla to ale bývá pou-
ze kolem 10 procent. U osoby, která po-
hledávky prodává, lze tedy spíš hovořit 
o snaze minimalizovat ztráty, o žádném 
zisku nemůže být řeč,“ řekl Jan Malý.

Nastupuje vymahač
Navzdory varování odborníků Češi stále 
své pohledávky prodávají ve velkém. Jak 
ale poznat seriózního vymahače? „Féro-
ví poskytovatelé služeb by měli mít pev-
ně danou procentuální provizi ze sku-
tečně vymožené pohledávky a umožnit 
věřiteli neustálou kontrolu nad stavem 
vymáhání. Měl by vědět, zda byla ode-
slána výzva k uhrazení dluhu a podána 
žádost o elektronický platební příkaz, 
který soud vydává do měsíce, zda byla 
uvalena soudní žaloba nebo exekuce,“ 
popsal Tomáš Medřický.

Rozhoduje soud
Pokud se věřitel rozhodne vymoci své 
peníze prostřednictvím soudního řízení, 
musí o tom informovat dlužníka. V opač-
ném případě ho může vrácení dluhu při-
jít draho. 

„Při řešení dluhu v rámci soudního ří-
zení je třeba počítat s úhradou soudního 
poplatku. Ten je stanovený zpravidla ve 
výši čtyř, respektive pěti procent z vymá-
hané částky. Platí se už při podání žalo-
by. Důležitá je tedy výše vymáhané část-
ky, délka soudního sporu nemá na výši 
poplatku žádný vliv. V případě vyhra-
ného sporu je poplatek přisouzen k ná-
hradě dlužníkovi. Podstatné ale je, aby 
věřitel nejméně sedm dnů před podáním 
žaloby zaslal dlužníkovi předžalobní 
upomínku. Pokud tak neučiní, soud mu 
náhradu nákladů na řízení nepřizná, a to 
ani v případě, že bude ve sporu úspěš-
ný,“ zdůraznil Jan Malý. 5

Jiří Kilinger

01 >  Při řešení dluhu v rámci soudního řízení je třeba počítat s úhradou soudního 
poplatku

01

02 >  Od výše dlužné částky se může 
odvíjet i výše trestu

02
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STROM PŘESAHUJE 
na sousední pozemek

 ● Bydlím na okraji menšího okresního 
města v rodinné vilce s rozlehlou 
zahradou, na jejímž konci asi čtyři 
metry od plotu sousedního pozemku 
mám zasazený strom – ořešák. 
Od té doby, co jsem strom před 
lety vysadil, se značně rozrostl 
a některé větve částečně zasahují 
nad pozemek souseda. Doposud bylo 
vše v pořádku – soused si vždy vzal 
veškeré ořechy, co mu napadaly na 
pozemek, a za to na podzim odklidil 
ze svého pozemku spadlé listí. Teď se 
však situace změnila. Soused zemřel 
a do domu se nastěhovala jeho dcera 
s rodinou. Jednoho dne jsem si všiml, 
že sousedka stojí u společného plotu 
a sype pytel plný ořechového listí na 
můj pozemek. Na můj dotaz, proč 
tak činí, mi odpověděla, že nehodlá 
na rozdíl od svého otce trpět padání 
listí na její pozemek a pokud strom 
nepokácíme, nebo alespoň nezkrátíme 
větve tak, aby nezasahovaly do jejího 
pozemku, bude mi takto listí sypat na 
pozemek i nadále. Plody – ořechy si 
samozřejmě ponechala. Jak tuto situaci 
co nejšetrněji vyřešit?

Ve vašem případě se jedná o typický 
sousedský spor s nestandardními prv-
ky, který dokáže nejen znepříjemnit, ale 
i zcela narušit dosavadní bezproblémo-
vé vzájemné soužití sousedů. Z dotazu 
vyplývá, že strom byl zasazen před ro-
kem 2014, tedy za účinnosti staré sou-
kromoprávní úpravy; tehdy platný zá-
kon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
však podobné situace příliš detailně 
neřešil. Vzhledem k narůstající potřebě 
z důvodu četných soudních sporů da-
nou problematiku legislativně upravit 
byla otázka imisí a kolizí vlastnických 
práv sousedů zahrnuta právě do zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účin-
ného od 1. 1. 2014. 

Jelikož se v tomto případě neuplatní 
retroaktivita, nebo-li zpětná účinnost 
nového občanského zákoníku na právní 
vztahy vzniklé před jeho účinností, ne-
měla by se nová úprava na váš případ 
aplikovat, ovšem současná úprava se po-
užije podpůrně. Obecně pak podle nové 
právní regulace platí, že plody (kam lze 
v širším vymezení zařadit i listy) spadlé 
ze stromů a keřů na sousední pozemek 
náleží vlastníkovi sousedního pozemku, 
nejedná-li se například o obecní poze-

mek určený k veřejnému užívání. To by 
znamenalo, že listí, které již ze stromu 
opadalo a fyzicky dopadlo na pozemek 
souseda, se stalo jeho vlastnictvím. Po-
kud se vám sousedka snažila listí vrátit 
zpět, v podstatě se dopouštěla narušo-
vání vašeho vlastnického práva tím, že 
„jejím“ listím znečišťovala váš pozemek. 
Je však třeba se na věc podívat primárně 
z hlediska příčiny sporu a tou je vzrostlý 
strom v blízkosti hranice pozemku. Ni-
koho jistě v době výsadby nenapadlo, že 
strom, ač stojící čtyři metry od sousední-
ho pozemku, jednoho dne doroste tako-
vých rozměrů, že jeho větve budou rušit 
souseda, a to buď nejčastěji stíněním, 
nebo jako v tomto případě padáním lis-
tí. Nyní je však situace taková, že ořešák 
opravdu vlastníka sousedního pozemku 
může rušit a tedy ústní reakce sousedky 
ohledně výzvy k odstranění větví stromu 
zasahující na její pozemek by byla ve 
svém základu po právu; žádost o odstra-
nění celého stromu a výhružka pokračo-
váním v sypání ořešákového listí zpět 
na váš pozemek však už zcela v pořádku 
nejsou. Dle zákona platí, že pokud vlast-
ník stromu v přiměřené době po výzvě 
souseda šetrným způsobem a ve vhodné 
roční době neodstraní kořeny nebo větve 
stromu přesahující na sousedův poze-
mek, působí-li sousedovi tento přesah 
škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem 
na nedotčeném zachování stromu, je tak 
povinen toto učinit sám soused. Souse-
du také bude následně náležet všechno, 
co z odstraněných kořenů a větví získá. 
Naopak žádost o odstranění celého stro-
mu, ačkoliv jeho kmen a zbylé větve sou-
sedku nijak neruší, je nad rámec jejího 
zákonného oprávnění a vy nemáte v zá-
sadě povinnost ji poslechnout. 

Opačná situace by nastala pouze teh-
dy, kdy by byl strom vysazen v příliš 
těsné blízkosti sousedního pozemku, 
obecně pak v maximální vzdálenosti tří 
metrů od pozemku souseda v případě 
stromů dorůstajících alespoň třímetrové 
výšky – měl-li by soused pro to rozum-
ný důvod a není-li strom u hranice po-
zemku součástí lesa či sadu nebo netvoří 
přirozenou hranici pozemků a pokud by 
se nejednalo o strom chráněný, mohl by 
odstranění celého stromu v tomto přípa-
dě soused požadovat. Již při výsadbě by-
chom tedy měli myslet na to, do jakého 
rozměru strom či keř může vyrůst a zda 
nebude v budoucnu narušovat majetek 

a pohodlí souseda. Zvláště v případě 
ořešáku, které byly již odedávna často 
vysazovány na krajích pozemků, může 
sice soused takto bezúplatně získat 
spousty vlašských ořechů, které nejsou 
v dnešní době levnou záležitostí, a ze-
jména před Vánoci jde o žádaný artikl, 
ale to celé je právě vykoupeno úklidem 
nemalého množství napadaného listí, 
které se navíc na rozdíl od jiných druhů 
dřevin nehodí ke kompostaci.

Jestliže tedy nedojde z vaší strany 
i přes žádost sousedky k odstranění pře-
sahujících větví, je na řadě právě ona, 
aby se o dlouhé větve stromu zasahující 
za hranici jejího pozemku postarala. Je 
však třeba upozornit, že zásah sousedky 
musí být pouze v takovém rozsahu, aby 
nedošlo k nadměrnému seříznutí větví, 
které by mohlo mít za následek uschnutí 
upravovaných větví či likvidaci celého 
ořešáku. V takovém případě byste mohl 
zcela oprávněně po sousedce požadovat 
náhradu způsobené újmy.  

V návaznosti na výše uvedené do-
poručujeme si se sousedkou promluvit 
a zkusit se dohodnout na kompromisním 
smírném řešení; není totiž nic nepříjem-
nějšího a sužujícího než dlouhotrvající 
sousedský spor, často končící v soudní 
síni, v němž ani jedna ze stran nechce za 
žádnou cenu ustoupit, a to většinou z hr-
dosti nejen před druhou stranou sporu, 
ale především před ostatními sousedy.

Doufám, že vám výše uvedené infor-
mace pomohou započatý spor se soused-
kou vyřešit. Upozorňujeme však, že jsme 
vycházeli pouze ze skutečností uvede-
ných v dotazu, takže situace může být 
z faktického i právního hlediska mno-
hem složitější, než na první pohled vy-
padá. Doporučujeme proto kontaktovat 
přímo advokáta či použít služeb mediá-
tora, kteří mohou velmi pomoci zvláště 
v procesní oblasti, respektive při smír-
ném dojednávání, aby věc byla co nejdří-
ve a bez zbytečného stresu a fi nančních 
nákladů úspěšně ukončena. ✕

Mgr. Ing. Ivana Horáková
advokátka trvale spolupracující

s advokátní kanceláří bpv Braun 
Partners s.r.o.
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NEjlEpší z REalIt – Best of Realty

Byly vyhlášeny výsledky a předána oce-
nění nejlepším projektům českého rea-
litního trhu za uplynulý rok. O vítěztví 
v 17. ročníku soutěže „Nejlepší z realit 
– Best of Realty“ letos usilovalo celkem 
37 projektů v pěti základních kategori-
ích. Časopis Stavitel je mediálním part-
nerem této prestižní soutěže.
O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší 
z realit 2015“ se ucházely stavby dokon-
čené v České republice po 1. lednu 2014, 
a to v kategoriích Rezidenční projekty, 
Nová administrativní centra, Obchodní 
centra, Hotely a Skladové a průmyslové 

areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu 
poroty projekt, který za uplynulý rok 
jedinečným způsobem přispěl k rozvoji 
českého trhu s nemovitostmi. Stejně jako 
vloni byla udělena Cena čtenářů mediál-
ních partnerů, kdy prostřednictvím do-
movské stránky soutěže mohli dát hlas 
nejlepšímu realitnímu projektu bez vý-
běru kategorie také laici. 

Předseda odborné jury Pavel Kühn 
k letošnímu ročníku uvedl: „Sedmnác-
tý ročník soutěže odráží další pozitivní 
posun na trhu nemovitostí v České re-
publice. Nominované projekty svou kva-

litou dokumentují pokračující oživování 
developerského trhu ve všech hodnoce-
ných kategoriích. Nejvíce je to vidět na 
rezidenčním segmentu, v němž se ko-
nečně začínají prosazovat i regionální 
projekty, a také na kategorii kanceláří 
a logistických a průmyslových areálů. 
V posledně jmenovaném segmentu se 
jedná o tržní boom způsobený zejména 
nebývalým zájmem o nové plochy skla-
dů. V oblasti obchodních ploch se letos 
na počtu přihlášených negativně proje-
vila vyšší penetrace obchodních center, 
a proto byla kategorie doplněna i o retai-
lové parky.“

OcENěNé StaVby
 > Rezidenční projekty

1. místo: Rezidence Na Dlouhé, Olo-
mouc; developer: Rezidence na Dlouhé 
Olomouc; architekt: CAM Architekti.
2. místo: Rezidence Trojské výhledy, Pra-
ha 8; Codeco; Zdeněk Korch/FAVT.
3. místo: Dock River Watch, Praha 8; 
CRESTYL real estate; Ian Bryan Archi-
tects.

 > Obchodní centra
1. místo: Central Kladno; CRESTYL real 
estate; Chapman Taylor International 
Services.
2. místo: Obchodní centrum FRÝDA 
Frýdek-Místek; GEMO OLOMOUC, TK 
Development; KRR Architektura, PRO-
JEKTSTUDIO EUCZ.
3. místo: CPI Retail Park Čáslav; CPI Pro-
perty Group; MYDAT.

 > Nová administrativní centra
1. místo: Aviatica, Praha 5; Penta In-
vestments; Jakub Cigler Architekti.

01 >  Rezidence na Dlouhé – výjimečný projekt nadstandardního bydlení v centru 
Olomouce, který dosáhl vynikajícího komerčního úspěchu. V projektu se snou-
bí moderní architektura s komfortním bydlením v klidné lokalitě, zasazená do 
privátního parku. 

01

02 >  PECR – apartments hotel, Pec pod Sněžkou – svěží 
a vkusný projekt, který přispěl k dalšímu rozvoji ces-
tovního ruchu v oblíbeném horském středisku pod naší 
nejvyšší horou

02

03 >  Základní škola v Dobřichovicích bodovala i v soutěži 
Stavba roku. Autoři projektu: Šafer Hájek architekti 
s.r.o. – Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Jakub Koníř, Olga 
Kostřížová, Pavel Lesenský, Ing. arch. Laco Fecsu, 
Radek Toman, projektant – AED project a. s., dodavatel 
– Subterra a.s. a investorem bylo město Dobřichovice

03
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2. místo: Riverview, Praha 5; Skanska 
Property Czech Republic; švédské archi-
tektonické studio Tengbom.
3. místo: BLOX, Praha 6; bpd develop-
ment (IVG ČR, s.r.o.); DAM.

 > Hotely
1. místo: PECR – Apartments Hotel, Pec 
pod Sněžkou, K2 invest; Ing. arch. Zde-
něk Kozub.
2. místo: Boutique Hotel Golden Key, 
Praha 1; Madestan; Ateliér TŠ.

3. místo: Motel One, Praha 1; NP30; 
STOPRO.

 > Skladové a průmyslové areály
1. místo: VF Corporation, P3 Prague D8; 
P3 Logistic Parks; Astra 92.
2. místo: Amazon Fulfillment Cent-
re, Dobrovíz; Panattoni Europe; Rota 
Group.
3. místo: CTPark Divišov, Divišov-Měch-
nov; CTP; Václav Hlaváček, Ateliér Stu-
dio 8.

 > Zvláštní cena poroty
Domov pro seniory Grand Park Havířov
Developer: EBM Partner
Architekt: EBM – Expert Building Mana-
gement

 > Cena čtenářů
Základní škola v Dobřichovicích
Investor: Město Dobřichovice
Architekt: Šafer Hájek Architekti.

 -jik-

Ekologický a EnErgEtický pROjEkt, StaVba, INOVacE
Cílem soutěže je již potřinácté prezen-
tovat stavby, projekty a inovace, které 
významným způsobem snižují energetic-
kou náročnost ČR, zvyšují energetickou 
účinnost energetických zdrojů a přispí-
vají ke zlepšení životního prostředí v ČR. 
Stavitel je mediálním partnerem soutěže.

Do soutěže bylo přihlášeno 550 pro-
jektů, staveb, technologií a inovací rea-
lizované na území ČR od ledna 2010 do 
konce loňského roku. 

Cena časopisu Stavitel
 > LIAPOR FLEXI – Typový pasivní dům 

s variabilní dispozicí
Přihlašovatel: Lias Vintířov, lehký sta-
vební materiál k.s.
Cena byla udělena za jednoduchý varia-
bilní dům. Masivní plášť z betonových 

dílců kombinovaný s kontaktním za-
teplením, dostatečnou izolací základů 
a střechy a výplněmi otvorů odpovídá 
všem požadavkům na energeticky pa-
sivní stavbu. Obvodový plášť využívá 
osvědčených detailů (eliminujících te-
pelné mosty) ověřených mnoha realiza-
cemi prefabrikovaných domů Liapor. 

CENA VEŘEJNOSTI
 > Rodinný dům GS PASIV 23

Přihlašovatel: G SERVIS CZ, s.r.o.
Projekt rodinného domu GS PASIV 23 
získal nejvíce hlasů v anketě veřejnosti, 
hlasující na stránkách mediálních part-
nerů. Jde o dům střední velikostní ka-
tegorie obdélníkového tvaru s plochou 
střechou, který je dispozičně a architek-
tonicky navržen v pasivním Multi-Kom-

fortním standardu, jenž může být svojí 
velikostí a náklady na provoz vhodnou 
alternativou k městskému bytu. 

Kategorie BUDOVY
 > Vodní elektrárna Roudnice nad La-

bem – Vědomice
Přihlašovatelé: RenoEnergie, a.s., a Me-
trostav a.s.

 > Sídlo univerzitního centra energetic-
ky efektivních budov ČVUT
Přihlašovatel: UCEEB, ČVUT Praha

Kategorie PROJEKTY 
 > Park Hloubětín

Přihlašovatel: JRD s.r.o.

Kategorie INOVACE
 > Zkvalitnění světelnosti na veřejné ko-

munikaci s následným efektem snížení 
světelného smogu
Přihlašovatel: Green General energy a.s.

 > Komplexní řešení pro nízkoenerge-
tický dům – výroba energie z FVE, aku-
mulace, tepelné čerpadlo, rekuperace 
vzduchu a inteligentní řízení
Přihlašovatel: SUNNYCOLD s.r.o. -jik-

04 >  Central Kladno – vytvoření nové, z hlediska nájemní-
ho mixu i dalších atributů atraktivní destinace určené 
k nákupům, zábavě i společenskému vyžití obyvatel 
i návštěvníků největšího města Středočeského kraje

04

05 >  Aviatica – jasně pozitivní dopad na rozvoj lokality. 
Porota dále ocenila jedinečnou architekturu, ekologic-
kou šetrnost i komerční úspěch nové administrativní 
budovy, která vznikla na místě bývalé továrny Walter.

05

52_53_STV12.indd   53 27.11.15   10:59



54 INFOSERVIS

PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

MIlIaRdOVá INVEStIcE 
přinesla nová pracovní místa
Přední světový výrobce izolací z kamenné minerální vlny Rockwool 
investoval od roku 2013 do současnosti v Bohumíně jednu miliardu 
korun do modernizace výroby, výstavby skladovacích ploch 
a revitalizace areálu. Společnost přijala 90 nových zaměstnanců.

Hlavním cílem rozsáhlých investic sku-
piny Rockwool Group v Bohumíně bylo 
posílení tržní pozice na evropském trhu 
a posílení konkurenceschopnosti značky 
Rockwool v oblasti technických izolací. 
„Miliardovou investici jsme si zasloužili 

díky výbornému technickému zázemí, 
strategické poloze a vysoké kvalitě a pro-
duktivitě práce našich zaměstnanců,“ 
popisuje důvody investice v Bohumí-
ně marketingový manažer společnosti 
Rock wool Josef Mik.

Velkou část investic použil Rockwool 
na postavení tří výrobních linek pro vý-
robu technických izolací. Nové linky 
navazují na primární linku, s roční ka-
pacitou 65 000 tun, vyrábějící kamennou 
minerální vlnu jako polotovar. Projekt 
dále zahrnoval výstavbu budov pro skla-
dovací prostory, manipulaci a expedici 
výrobků. V Bohumíně také revitalizovali 
vnitřní areál závodu a zpevnili plochy 
pro venkovní sklady. 

Investice rovněž pomohla zlepšit ob-
last výroby týkající se nakládání s od-
pady. Kamenná vlna je plně recyklova-
telným materiálem a instalace nového 
zařízení výrazně zvýšila podíl výrobního 
odpadu, který se recyklací vrací ve for-
mě briket zpět do výroby. „Nedávno jsme 
navíc zahájili více jak 60milionovou in-
vestici do technologií, které nám umožní 
další snížení emisí oxidů síry a těkavých 
látek vypouštěných do ovzduší,“ přibli-
žuje jeden z dalších investičních projek-
tů manažer bohumínskeho závodu pro 
ISO, kvality a životního prostředí Andr-
zej Macura.

Rockwool má v České republice ob-
chodní zastoupení od roku 1995, vlast-
ní výrobu kamenné vlny zahájil v roce 
1998. Bohumínský závod Rockwool ak-
tuálně zaměstnává 245 lidí a loni měl 
tržby 880 milionů korun. V celé skupině 
Rockwool Group pracuje více jak 10 000 
zaměstnanců ve 30 zemích a v roce 2014 
dosáhla tržby přes dvě miliardy eur. 
Centrála skupiny je v dánském městě 
Hedehusene. 5

 -red-

54_STV12.indd   54 27.11.15   10:59



55INFOSERVIS

www.stavitel.cz PROSINEC 2015 | STAVITEL 12 

Objednávka a nákup betonu
U KVALITNÍ BETONÁRKY
Nejsnadněji si beton opatříte v betonárně. Specializovaný výrobce 
jej namíchá v požadovaném množství, kvalitě a dodá až na stavbu 
ve smluvený den a hodinu. 

Do navrhování poměrů cementu, vody, 
plniva, přísad a příměsí, míchání betonu 
a jeho ukládání se raději sami nepouštěj-
te. Zvlášť pokud při stavbě domu hledíte 
na kvalitu materiálů a přesnost zpraco-
vání. V podstatě nikdy totiž nedosáhnete 
optimální receptury. Navíc namíchat do-
statečné množství betonu o stále stejné 
kvalitě doma je nereálné a při kolaudaci 
stavby nemůžete předložit stavebnímu 
úřadu požadované doklady o kvalitě be-
tonu.

Základy domu nejsou jen obyčej-
ným kusem betonu, ale důležitou sou-
částí stavby se zásadním vlivem na její 
fungování a trvanlivost. Při „domácím 
kutilství“ často dochází např. při beto-
náži pasů k přerušení prací, do výkopu 
se mezitím sunou jeho stěny, což má za 
následek špatné navázání jednotlivých 
částí pasu. Důsledkem bývá nerovno-
měrné sedání objektu, což s sebou nese 
po celou dobu životnosti objektu pras-
kání nosného i nenosného zdiva a další 
nepříjemnosti.

NEZAPOMEŇTE NA DODACÍ LIST
Jaký beton si opatřit víme z projektu. 
Požadovaný beton připraví dle objed-
návky zvolená betonárna. Vlastnosti 
dodaného materiálu jsou uvedeny v do-
dacím listě, který obdrží objednavatel 

při dodávce betonu. Betonárny skupiny 
Českomoravský beton, které jsou členy 
Svazu výrobců betonu, přitom garantu-
jí, že dodaný beton bude co do kvality 
a objemu přesně odpovídat objednávce 
i normám. 

Nejbližší betonárnu snadno na-
jdete díky moderní aplikaci na 
www.transportbeton.cz. Její mobilní ver-
ze pro chytrý telefon vám navíc automa-
ticky poskytne informaci o vzdálenos-
tech nejbližších betonáren a díky vazbě 
na navigační modul snadno umožní do 
vybrané betonárny dojet. Kromě toho 
umožňuje snadné zaslání poptávky pří-
mo přes internet. Nabídku dle poptávky 
zaslané přes www.transportbeton.cz mů-

žete čekat nejpozději do dvou pracov-
ních dnů. Kromě čerstvého betonu zde 
lze objednat také čerstvé malty, lité pod-
lahové směsi nebo cementové pěny. 

JUST IN TIME
Beton objednávejte na konkrétní den 
a hodinu, tak abyste byli připravení na 
jeho následné zpracování. Obvykle na 
zpracování budete mít zhruba 1–2 ho-
diny času, přičemž tento údaj je velmi 
ovlivněn počasím a venkovní teplotou. 
Beton doporučujeme objednat minimál-
ně tři dny předem. ✕

-red-
Více k tomuto dílu na www.transportbeton.cz

RÁDCE NA BETON, 5. DÍL

Nejnižší množství čerstvého betonu, 
které lze namíchat a vozit, je kolem 
0,25 m3, což je 250 l, pro představu 
asi polovina korby na „multikáře“. Lze 
se ale domluvit i na menším množství, 
a to při spojení více staveb v okolí, 
případně si přijet přímo na betonárnu 
s přívěsným vozíkem za auto. Vozík 
však musí mít min. nosnost 500 kg. 
Pokud potřebujete ještě menší množ-
ství, například na nějakou drobnou 
opravu, zvolte suché pytlované směsi, 
případně výrobu betonu svépomocí. 
Důležité je se nepouštět do vlast-
ních inovací. Omylem je přidávat drť 
do jemnozrnných pytlovaných směsí 
za účelem získání kvalitnějšího beto-
nu. Pokud nepřidáte zároveň i cement, 
snížíte přidáním jen drti konečnou 
pevnost betonu.

NA CO SI DÁT POZOR

Beton neřeďte vodou! Materiál pak 
degraduje, má tudíž horší vlastnosti 
(správně by se ve stejném poměru 
musel přidávat i cement). Pro zlepšení 
zpracovatelnosti se přidávají do betonu 
tzv. plastifi kátory, které jsou přímo ur-
čeny na tvorbu směsí s vyšší tekutostí. 
Ideální je objednat rovnou lepší stupeň 
a případně delší dobu zpracovatelnosti 
přímo na betonárně. Pokud si nejste 
jisti, jaký beton objednat, zavolejte 
předem na betonárnu. Jakékoliv upra-
vování betonu dodaného betonárnou 
na stavbu (přidání vody, dávkování 
plastifi kátoru apod.) vámi či pracovníky 
stavby vede ke ztrátě možnosti rekla-
movat následně vzniklé vady.

ČEHO SE VYVAROVAT

01 > Mapa betonáren skupiny Českomoravský beton

01
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TOP OSOBNOSTI STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 
Při příležitosti 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů v Království českém proběhla anketa, jejíž 
účastníci vybírali nejvýznamnější osobnosti z let 1865–2015. V minulém čísle Stavitele jsme představili 
první desítku, nyní se zaměříme na dalších třináct vybraných.

Josef Zítek
4. 4. 1832 – 2. 8. 1909

Byl profesorem na německé polytechnice v Praze, kde 
působil až do roku 1904, členem SAI a čestným členem 
Umělecké besedy. Zabýval se i obnovou historických 
staveb, roku 1900 stál u vzniku Klubu Za starou Prahu. 

Po požáru Národního divadla v roce 1881 jeho tvůrčí činnost ustala, většinu 
času strávil v jihočeských Lčovicích. Na sklonku života mu byl udělen 
čestný doktorát techniky a propůjčen šlechtický titul. 
Mezi jeho realizace patří Zemská galerie a muzeum ve Výmaru (1945 
téměř zničena, rekonstrukce 1998), Národní divadlo (s J. Schulzem, 
stavbu též dokončil), Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, Rudolfi num 
(s J. Schulzem, 1881); úprava vlastního sídla, zámku ve Lčovicích, Gymná-
zium v Děčíně (1899).

Ferdinand Lederer
12. 12. 1906 – 24. 4. 1990

Na České vysoké škole technické v Brně působil 
na Ústavu statiky, stavební mechaniky a železných 
konstrukcí. Poté působil na Slovenské vysoké škole 
technické. V letech 1956–1959 vedl katedru ocelových 

konstrukcí a stavební mechaniky na Fakultě inženýrského stavitelství v Brně. 
Těžiště jeho působení bylo především v oblasti ocelových konstrukcí. V oboru 
stavební mechaniky byl autorem nebo spoluautorem několika monografi í 
a učebnic. Za svou práci byl oceněn státními cenami. 
Vybraná stavební díla: Pavilon Z na Výstavišti v Brně (se Z. Denkem, 
Z. Alexou, 1959); konstrukce mnoha sportovních stadionů – Brno, Prostějov 
a další města.

Quido Záruba
18. 6. 1899 – 8. 9. 1993

Ve fi rmě svého otce vedl oddělení geologického prů-
zkumu, roku 1931 se stal docentem na Přírodovědecké 
fakultě Karlovy univerzity a přednášel také na ČVUT, kde 
byl jmenován profesorem. Po únoru 1948 byla fi rma 

Záruba-Pfeffermann znárodněna, její geologická sekce se stala základem 
Ústavu stavební geologie n.p. Quido Záruba se pak věnoval výuce a pub-
likování. Založil československou školu inženýrské geologie, spočívající 
v aplikaci poznatků geologických oborů na stavbách i při projektování. Byl 
korespondentem a poté řádným členem Československé akademie věd, 
v roce 1968 se stal prvním prezidentem mezinárodní asociace inženýrských 
geologů IAEG. Publikoval stovky článků, referátů a několik monografi í.

Vojtěch Mencl 
23. 12. 1936 – 1. 11. 2013

Působil ve vývojových pracovištích podniků Priemstav 
n. p. Bratislava a Dopravní stavby s. p. Olomouc, roku 
1990 se stal vedoucím Ústavu stavebnin a zkušebních 
metod na Fakultě stavební VUT v Brně. Byl prorektorem 

pro výstavbu a dislokaci, poté působil na Ústavu soudního inženýrství VUT 
Brno a Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. 
Technologické inovace: Způsob vytváření dutin v betonových dílcích, 
spolupráce Ing. Horel, Ing. Juránek, Ing. Slánský, Ing. Šobr, Ing. Vlček; 
Cementová hmota se zvýšenou objemovou stálostí, spolupráce 
Ing. Nevosád, CSc., Ing. Štěpita, CSc., Ing. Fiala, CSc.; Komorový segment 
mostní konstrukce, spolupráce Ing. Stránský, CSc., prof. Šmerda, 
M. Spudil, Ing. Kořenek, Ing. Machat; Uspořádání volných předpínacích 
kabelů v komorové mostní konstrukci, spolupráce Ing. Stránský, CSc., 
prof. Šmerda, M. Spudil, M. Machat; Kotevní objímka pro předpínací 
výztuže, spolupráce Ing. Lukáš, Ing. Hořejš, M. Spudil.

Vladimír Karfík 
26. 10. 1901 – 6. 6. 1996

Studoval architekturu na pražské technice a u Jana 
Kotěry, poté byl na stáži v ateliéru Le Corbusiera 
v Paříži, pracoval také v USA, zejména u F. L. Wrighta. 
Od roku 1930 byl vedoucím projektového oddělení 

Baťových závodů ve Zlíně, v letech 1931-1956 členem CIAM. Od roku 1946 
byl profesorem na fakultě architektury Vysoké školy technické v Bratislavě. 
Později se stal vědeckým pracovníkem URBIONu v Bratislavě a působil také 
na technické univerzitě na Maltě. Byl jmenován čestným členem American 
Institute of Architects, roku 1992 ho vyznamenal prezident ČSFR. 
Mezi jeho realizace patří společenské domy ve Zlíně a v Otrokovicích, 
správní budova Baťových závodů, kostely v Bratislavě, ve Zlíně a v dnešním 
Partizánském, Baťovy obchodní domy a prodejny v mnoha našich 
městech a také v Amsterdamu, generely závodů Baťa – Tilbury v Anglii, 
Belcamp v USA, Borov v Chorvatsku. Filmové ateliéry a laboratoře fi rmy 
Baťa v Kudlově u Zlína a první experimentální velkopanelový dům v ČSR 
v Bratislavě (1952), závod a sídliště Závodu míru v Bratislavě; Vysoká škola 
ekonomická a farmaceutická fakulta, Bratilava (s A. Rokošným 1955); Ústav 
aplikované kybernetiky SAV, Bratislava (s J. Komrskou 1978), přístavba Muzea 
výtvarných umění, La Valetta, Malta (s Ed. Mintoffem 1982).

 1. Josef Gočár
 2. Stanislav Bechyně
 3. Karel Prager
 4. Josef Hlávka
 5. Karel Hubáček
 6.  Dušan Samo Jurkovič 
 7. Jan Kotěra
 8. Adolf Loos
 9. Josip Plečnik
 10. Bohuslav Fuchs 
 11. Quido Záruba 
 12. Josef Zítek

 13. Ferdinand Lederer
 14. Vojtěch Mencl 
 15. Vladimír Karfík
 16. Vojtěch rytíř Lanna 
 17.  Milada Petříková-Pavlíková 
 18. Pavel Janák 
 19. Antonín Balšánek 
 20. Karel Skorkovský
 21. Konrád Hruban
 22.  Hana Kučerová-Záveská 
 23. Josef Chochol

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Antonín Balšánek
5. 6. 1865 – 22. 2. 1921

Byl profesorem na české technice v Praze, zabýval se 
historií architektury, urbanismem a památkovou péčí. 
Od roku 1903 byl prvním redaktorem časopisu 
Architektonický obzor. Mezi jeho realizace patří Muzeum 

Hlavního města Prahy, Most Legií (s J. Soukupem), Městské divadlo v Plzni, 
Obecní dům (s O. Polívkou), Městské divadlo v Pardubicích, urbanistická 
studie na zastavění Letné a Regulační plán Malé Strany a Hradčan.
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Milada Petříková-Pavlíková
22. 8. 1895 – 30. 7. 1985

Studovala architekturu na ČVUT přes zákaz rakousko-uherských předpisů, v roce 
1921 získala jako první žena u nás inženýrský titul. Pracovala jako samostatná 
architektka, zabývala se úlohou bydlení v životě rodiny a problematikou bydlení 
opuštěných žen s dětmi. Projektovala zejména bytové domy, sociální bydlení 

a interiéry. Po roce 1950 pracovala ve Stavoprojektu a v podniku Rudný projekt, kde se zabývala 
urbanismem sídlišť a dolů. Účastnila se výstav Za novou architekturu, Žena v boji, práci a tvorbě, 
přednášela a publikovala na téma modernizace bydlení.
Vybrané realizace: rodinný dům Albíny Honzákové v Dobřichovicích; Domov Charlotty Masarykové; 
Azylový dům spolku Čsl. ochrana ženských zájmů, Praha (s T. Petříkem, 1928); Spolkový dům Ženského 
klubu českého, Praha (projekt vypracován zdarma, 1933); domy Stavebního družstva pro zřízení 
útulného domova osamělým ženám, Praha (1934).

Josef Chochol
13. 11. 1880 – 6. 7. 1956

Studoval na ČVUT a u Otto Wagnera na vídeňské 
akademii, praxi zahájil u Osvalda Polívky a ve firmě 
Václava Nekvasila. Brzy dospěl ke kubistickému 
projevu, v němž byl ze všech svých kolegů 

nejradikálnější. Ve 20. letech se inspiroval sovětským konstruktivismem, 
ve 30. letech funkcionalismem a purismem. S Josefem Gočárem 
a Pavlem Janákem založili Pražské umělecké dílny na výrobu kubistického 
nábytku a designu, později navrhoval i pro Artěl. Jeho práce byly oceněny 
na výstavě v Bruselu 1935. Byl členem klubu Za starou Prahu, SIA (1923 
předsedou), Devětsilu a SVU Mánes.
Vybrané stavby: Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze; Kovařovičova 
vila se zahradou, činžovní dům v Neklanově ulici, trojdům na Rašínově 
nábřeží, Hodkův nájemní dům v Neklanově ul. 98, dům Inženýrské komory 
v Dittrichově ulici; Most Barikádníků (s Fr. Menclem, zbořen 1977).

Karel Skorkovský
17. 4. 1881 – 28. 9. 1959

V roce 1911 založil společnost se specializací 
na železobetonové stavby, pět let po válce už měla 
jeho firma závody v Brně a Bratislavě a postupně se 
zařadila mezi největší stavební podniky u nás. Podílela 

se na zakázkách městských paláců i dopravní infrastruktury, před druhou 
světovou válkou na výstavbě těžkého opevnění. Na dálnici Praha-Brno-
Zlín začala stavět most přes údolí u Senohrab podle projektu S. Bechyně 
(dokončen byl až v roce 1950). Po únoru 1948 byla jeho společnost 
začleněna do Československých stavebních závodů a poté do podniku 
SSŽ jako závod Mosty, který existuje dodnes. 
Vybrané realizace: Palác Adria (arch. Pavel Janák), Veletržní palác (projekt 
J. Fuchse a O. Tyla), Libeňský most ve spolupráci s firmou Ing. Hlava 
a Dr. Kratochvíl, úseky hraničního opevnění – Bohumín, Červený potok, 
Sedloňov, dělostřelecké tvrze Hůrka a Skutina, dálniční most u Senohrab.

Pavel Janák
12. 3. 1882 – 1. 8. 1956 

Studoval u Josefa Schulze, 
Josefa Zítka a u Otto Wag-
nera, praxi zahájil u Jana 
Kotěry. Podílel se na vzniku 

pražských Uměleckých dílen a Svazu čs. díla. 
Po vzniku první republiky vytvořil společně 
s Josefem Gočárem nový „národní“ umělecký 
styl – rondokubismus. Roku 1921 se stal profe-
sorem na Umělecko-průmyslové škole (později 
i rektorem) a postupně se přiklonil k funkciona-
lismu. V roce 1936 byl pověřen funkcí hlavního 
architekta Pražského hradu po Josipu Plečni-
kovi. Po druhé světové válce se věnoval rekon-
strukcím historických budov. Byl šéfredaktorem 
časopisu Výtvarná práce, členem SVU Mánes 
a Skupiny výtvarných umělců.
Mezi jeho realizace patří Hlávkův a Mánesův 
most v Praze (s Františkem Menclem), jezy 
na Labi u Obříství a v Předměřicích, kremato-
rium v Pardubicích, přístavba a průčelí Paláce 
Adria, Libeňský most, budova letiště v Marián-
ských Lázních, hotel a kavárna Juliš, regulace 
osady Baba, Husův sbor církve československé 
v Praze. Rekonstrukce – úprava Černínského 
paláce a Loretánského náměstí, úprava Sta-
roměstské radnice, letohrádku královny Anny 
a Královské zahrady, rekonstrukce Jízdárny 
Pražského hradu a Míčovny.

Vojtěch rytíř Lanna
29. 5. 1836 – 31. 1. 1909

Jako syn stavebního a lodního podnikatele a zakladatele kladenských železáren 
se seznámil s provozem podniků svého otce, poté převzal jejich vedení. Byl 
význačnou kulturní osobností, mecenášem, sběratelem a znalcem umění. Roku 
1867 byl povýšen do šlechtického stavu, obdržel také Rytířský kříž Řádu císaře 

Františka Josefa I. a v roce 1891 byl jmenován členem panské sněmovny říšské rady.
Stavební dílo: Výstavba železničních tratí – Jihoseveroněmecká spojovací dráha z Pardubic 
do Liberce, Česká západní dráha z Prahy do Plzně a k bavorské hranici, Kralupsko-turnovská dráha, 
prodloužení Ústecko-teplické dráhy z Teplic do Duchcova a České severní dráhy z Bakova nad 
Jizerou do Rumburka a Děčína, Plzeňsko-březenská dráha z Plzně do Března a z Plzně do Železné 
Rudy. Vodní stavby – regulace Lužnice a Blanice; kanalizace dolní Vltavy a Labe z Prahy do Mělníka 
a Děčína; vyhloubení tzv. laterálního kanálu u Hořína; výstavba holešovického přístavu.

Konrád Hruban
25. 11. 1893 – 26. 8.1977

Vystudoval stavební inženýrství na ČVUT v Praze 
a v roce 1921 zde získal doktorát technických věd. 
Působil na ředitelství Buštěhradské dráhy, u Pražské 
betonářské společnosti, od roku 1922 v Brně u Všeobec-

né stavební společnosti. Byl profesorem železobetonových staveb na VUT 
v Brně, v letech 1947–1948 děkanem inženýrského stavitelství a zeměměřič-
ského inženýrství. Od roku 1953 působil na katedře betonových konstrukcí 
a mostů ČVUT v Praze. Je považován za zakladatele navrhování ten-
kostěnných skořepinových a lomenicových konstrukcí. Zasloužil se o jejich 
výzkum, propagaci a typizaci i o zavedení norem pro betonové konstrukce. 
Připravil více než třicet publikací na téma betonových a zděných konstrukcí. 
Získal zlaté medaile ČVUT a VUT, stříbrnou plaketu ČSAV za zásluhy o vědu 
a lidstvo, čestnou medaili IASS a v roce 1953 také Státní cenu.

Hana Kučerová-Záveská
21. 3. 1904 – 7. 11. 1944

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
a u Pavla Janáka. Roku 1927 navrhla pro Výstavu soudo-
bé kultury interiér bytu v domě Svazu československého 
díla. Spolupracovala s družstvem Artěl a s nábytkářskou 
firmou Spojené uměleckoprůmyslové závody (UP) 

v Brně, její nábytek pro Barrandovské terasy byl později vyráběn sériově. 
Publikovala v časopisech Styl, Stavitel, Družstevní práce a Žijeme, byla 
spoluautorkou sborníku Svazu československého díla Byt (1934). Provdala 
se za Vladimíra Kučeru, československého velvyslance ve Švédsku, od roku 
1937 žila ve Stockholmu.
Mezi její realizace patří například vily Karla Ballinga a manželů Sukových 
v Osadě Baba v Praze Dejvicích, navrhla řadu soukromých i spolkových 
interiérů.
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Další ptačí hNízdIště 
Společnost CEMEX umístila betonové ost-
růvky na štěrkopískovnu Smiřice a štěrko-
pískovnu Čeperka u Hradce Králové, aby 
na nich mohli hnízdit ohrožení ptáci. Vy-
budování umělých ostrůvků plovoucích 
na hladině vodních nádrží pomáhá silně 
ohroženým rybákům obecným vyvést po-
tomstvo. Rybáci totiž k hnízdění potřebují 
štěrkový povrch se sporou vegetací upro-
střed vodních ploch a právě těchto vhod-
ných míst v české přírodě ubývá. 

„V květnu se nám podařilo uskutečnit 
pilotní projekt na štěrkopískovně Dobříň. 
Nová umělá hnízdiště jsou už také na 
štěrkovnách Smiřice a Čeperka. Betono-
vé ostrůvky jsou prakticky bezúdržbové 
a mají vysokou životnost. Většinu pro-
středků zajistila Česká společnost ornito-
logická z Operačního programu Životní 

prostředí, my jsme projekt spolufinan-
covali,“ říká koordinátor CEMEXu pro 
životní prostředí Tomáš Hubálek. Ředitel 
České společnosti ornitologické Zdeněk 
Vermouzek dodává: „Betonové ostrůvky 
jsou modelovou ukázkou spolupráce ne-
vládní organizace a těžebních firem, bez 
spolupráce s dalším partnerem projektu 
– Českomoravským štěrkem a řadou od-
borníků – techniků by toto unikátní řeše-
ní nemohlo ani vzniknout.“

V ČR je zhruba 600 párů rybáků, z toho 
až 10 % jich už hnízdí na dříve vybudo-
vaných betonových ostrovech na Moravě. 
Projekt pro rybáka obecného byl spolufi-
nancován Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a Státním 
fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí.

SOutěž pRO StudENty střeDních škol 
Soutěž o nejlepší projekt od společnos-
ti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., 
vstupuje do dalšího roku. V tomto škol-
ním roce mohou studenti 3. a 4. ročníků 
středních průmyslových škol stavebních 
v ČR přihlásit své projekty již do sedmé-
ho ročníku této soutěže. I letos se soutěž 
vyhlašuje ve dvou kategoriích: kategorie 
projekt rodinného domu pro studenty 
3. ročníků (termín odevzdání práce 20. 5. 
2016) a kategorie projekt občanské stav-

by pro studenty 4. ročníků (termín 15. 4. 
2016). Vzhledem k omezenému počtu stu-
dentů a škol, které je možné do soutěže re-
gistrovat, je doporučeno podat přihlášky 
co nejdříve. Soutěž je dvoukolová, v prv-
ním tři nejlepší práce z dané školy v obou 
soutěžních kategoriích vybírají společně 
zástupci vyhlašovatele soutěže a zástupci 
školy, v druhém celostátním kole se hod-
nocením zabývá odborná porota.
Více na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

architektonická SOutěž XElla
Společnost Xella vyhlásila již 21. ročník 
mezinárodní studentské architektonické 
soutěže. Její pořádání tentokrát připadlo 
Slovensku a její zadání zní Priestor pre 
refresh vo vinohrade – Vinárske zážit-
kové centrum a skanzen vinohradníctva 
vo Svätom Jure. Ideové soutěže se mo-
hou zúčastnit studenti (též sdružení do 
pracovních skupin) oborů architektura 
a pozemní stavitelství na vysokých tech-

nických a uměleckých školách a univer-
zitách, kteří nevlastní diplom z II. stup-
ně vysokoškolského studia v žádném 
z těchto oborů. Materiálové řešení není 
podmíněno použitím výrobků Xella, ač-
koliv jsou vítány. Porota je složena z re-
nomovaných českých a slovenských ar-
chitektů. Termín odevzdání prací je 22. 
2. 2016.

 Více na www.ytong.cz.

Kamenivo liapor při opravách mostů: 
Kauza popraskané vozovky na  dvou 
mostech dálnice D1 nedaleko Ostravy 
je asi jen málokomu neznámá. Podle 
odborných expertiz byl hlavní příčinou 
havarijního stavu nekvalitní materiál, 
který byl použit do  náspů mostu, kde 
se našly také jiné nežádoucí materiály, 
jako například dřevo a guma. Opravy se 
tedy daly konečně do pohybu, materiál 
přechodových částí náspů se nahra
zuje lehkým keramickým kamenivem. 
Tento materiál pomůže eliminovat de
formační tlaky od násypů, které vymě
něny nebudou. Liapor byl vybrán pro 
své ideální vlastnosti při geotechnic
kých aplikacích. Kromě pevnosti v tla
ku, nenasákavosti, mrazuvzdornosti 
a trvanlivosti je to především objemová 
stálost. Kamenivo Liapor totiž po zhut
nění již dále nesesedá, ani nemění tvar.

Baumit KalKulÁtOR ulehčí výběr 
materiálů pro stavbu. Stačí zadat pa
rametry a specifikace objektu a pak si 
vybírat to nejlepší možné řešení. Vý
sledná orientační cenová kalkulace pro 
stavbu může být podkladem pro vytvo
ření kompletní objednávky. V  součas
nosti je dostupná verze pro zateplovací 
systémy, v  nejbližší době se plánuje 
rozšíření o další produktové řady. Více 
na www.baumitkalkulator.cz.

Wienerberger fórum 2016: Wiener
berger cihlářský průmysl, a.s., pořádá 
sedmý ročník přednáškového turné 
Wienerberger fórum 2016. Akce se 
koná 7. 1. v Českých Budějovicích, 12. 1. 
v  Praze, 14.  1. v  Hradci Králové, 18. 1. 
v Ostravě, 20. 1. v Brně a 26. 1. v Plzni. 
V  letošním roce došlo ke spojení spo
lečností Wienerberger cihlářský prů
mysl a  TONDACH Česká republika. Je 
to velká událost a  pro obě firmy také 
závazek a příležitost. 

tONdaCh pálená střecha 2015: 
V dalším, už jedenáctém ročníku sou
těže bude porota hodnotit přihlášené 
objekty především z  hlediska mate
riálu, funkčnosti, vzhledu a propraco
vání detailů. Přihlásit se může každý 
pokrývač či pokrývačská firma, při
hlášená realizace musí být pokryta 
materiálem společnosti TONDACH 
a  realizována v  době od  1. 12. 2014 
do 30. 11. 2015 nezávisle na tom, zda 
fasáda nebo okolí domu jsou dokon
čeny. Realizaci může přihlásit pouze 
firma, která ji skutečně provedla (ne 
dodavatel, který akci jen zastřešoval). 
Přihlášky na: http://www.tondach.cz/
zucastnetesesoutezetondachpa
lenastrecha2015.
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PRacOVNí OděVy Na zkOušku 
jen u společnosti MEWA
Zkušební období na tři měsíce, pohodlně, bez závazku a v nejlepší 
kvalitě. Kompletní servis týkající se pracovních oděvů zahrnuje 
přípravu, dodání, vyzvednutí, péči, opravu a případně výměnu oděvů  
pro stavebnictví, průmysl a řemesla.

Mnoho podniků, které oděvy dosud 
samy nakupovaly a nechávaly své za-
městnance, aby si je doma prali, se přece 
jen zdráhá svěřit veškeré služby souvise-
jící s pracovními oděvy profesionálnímu 
poskytovateli textilních služeb. MEWA 

proto nyní nabízí nezávazné testování 
systému managementu textilu na krátké 
smluvní období tří měsíců. Poté se mů-
žete bez dalších závazků a povinností 
rozhodnout, zda smlouvu prodloužíte 
na další období.

INdIVIduálNí PORadENStVí
Na počátku spolupráce je individuál-
ní poradenství: Zaměstnanci MEWA ve 
spolupráci se zákazníkem zjistí jeho in-
dividuální potřeby. Pro nové zákazníky, 
kteří chtějí otestovat kvalitu produktů 
a systému, jsou k výběru řady MEWA 
Performance a Twinstar ve dvou barev-
ných provedeních. Obě kolekce v bar-
vách asfaltově šedá-černá nebo světle 
modrá-královsky modrá poskytují vy-
soký komfort během nošení, jsou uni-
verzálně použitelné v průmyslu a v ře-
meslnických dílnách a doplněné řadou 
detailních prvků, aby na pracovišti bylo 
po ruce vždy správné nářadí a vybavení.

MaNagEMENt tExtIlu
MEWA vybaví zaměstnance oděvy v po-
žadovaných velikostech a systém mana-
gementu textilu se rozbíhá: Ve sjedna-
ných časových intervalech dodáme čisté 
oděvy, převezmeme špinavé, vypereme 

oděvy v podniku MEWA, případně je 
opravíme a v konečné fázi vrátíme čisté 
oděvy do rukou zákazníka.

kOMPlExNí Služba
Každý, koho výhody a kvalita systému 
managementu textilu přesvědčily, může 
kdykoliv přejít do režimu užívání kom-
pletních služeb. V takovém případě je 
na výběr velká škála kolekcí a barev, od 
košil až po vybavení osobní ochrany. Cí-
leně zvolené kombinace barev a kalhot, 
všitá firemní loga a jmenovky umožňují 
přizpůsobit trička a bundy korporátnímu 
designu firmy v rámci dlouhodobého po-
silování její dobré pověsti. 5

-advertorial-

Společnost MEWA se svými 42 poboč-
kami zásobuje podniky po celé Evropě 
pracovním a ochranným oblečením, 
čisticími utěrkami pro průmyslové 
využití, rohožemi a pod značkou 
„World Wide Work by MEWA“ výrobky 
pro bezpečnost práce. O přibližně 
170 000 živnostníků, řemeslníků a zá-
kazníků z oblasti průmyslu, obchodu 
nebo gastronomie se stará 4700 
zaměstnanců. Roku 2013 dosáhla 
skupina MEWA obratu 555 milionů 
eur. Společnost MEWA byla založena 
roku 1908 a v současnosti se jedná 
o přední firmu působící v oblasti 
textilního managementu. V listopadu 
2013 se dostala MEWA mezi 3 favority 
Německé ceny trvale udržitelného roz-
voje v kategorii „Německé produkty/ 
služby“. Roku 2011 byla porotou pod 
vedení Berlínského profesora ekono-
mie Bernda Venohra vybrána do skupi-
ny vůdčích značek na německém trhu. 
Roku 2013 nakladatelství Deutsche 
Standards opět vyznamenalo společ-
nost MEWA oceněním „Značka století“ 
a zapsalo ji do příručky „Značky století 
– majáky v moři značek.“

MEWA TExTIL-MAnAgEMEnT

01 >  Kolekcí MEWA Twinstar je možné systém managementu textilu nezávazně 
otestovat

01

02 >  MEWA Performance se vyznačuje 
moderním dvoubarevným vzhle-
dem a poskytuje řadu praktic-
kých detailů

02
03 >  Cíleně zvolené kombinace barev 

a kalhot, všitá firemní loga a jme-
novky umožňují přizpůsobit trička 
a bundy korporátnímu designu 
firmy

03
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