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dovolte, abych začal úvodník posledního letošního čísla poněkud netradič-

ně. Jak mnozí víte, velice se v posledních dnech diskutuje mayský kalendář 

a mayská kultura obecně. Ano, samozřejmě, jak je pro naši moderní civilizaci 

příznačné, vybrali jsme si opět katastrofu, a to katastrofu konce světa. Z celé 

hluboké a úctyhodné kultury Mayů je právě konec světa ten opravdový trhák. 

Nepřipadá vám to jako lehké duševní mrzáctví? Vybrat si k medializaci jen 

konec světa a opomenout ostatní, co tato prastará kultura obsahuje? 

Když jsem nedávno o tomto mayském konci světa, který mimochodem při-

padá na 21. 12. 2012, hovořil s jedním starším člověkem, který již opravdu 

něco prožil, řekl mi jednoduchou věc: „Konec světa? To je přece hloupost. 

Letos jsem udělal výborné marmelády a ty mají trvanlivost až do června příští-

ho roku.” Možná vám to připadá jako komická reakce, ale když se nad tím 

zamyslíte, tak je to vlastně geniální. Proč se otravovat tragédií a pesimismem, 

když je spousta jiných lepších věcí, které stojí za přemýšlení.

A tak je to ve velké většině i s námi, aniž si to uvědomujeme. Velice často 

jsme prostě strašně negativní a nedokážeme se radovat z maličkostí. Jen se 

podívejte, co nám doslova cpou do hlav média. Hned jak se ale podíváte, tak 

média zavřete a vypněte. Protože jinak je to samá tragédie, korupce, nemoc, 

politika a jiné ohavnosti. Pozitiva aby člověk pohledal. Proto by měl mít každý 

„svou marmeládu” a na něco se těšit.

Přátelé, využijte Vánoc a volna, které přinášejí, abyste načerpali novou energii 

a nestresujte se nakupováním hory dárků. Vánoce jsou taková tradiční „marme-

láda”, která nám jako jedna z mála vydržela. Tak si ji nepokažme konzumem 

a stresem.

Přeji vám a vašim blízkým mnoho zdraví a štěstí v novém roce a odpočinkové 

Vánoce. Těším se, až vám budeme moci nabídnout také naše „marmelády” 

v příštím roce. Budeme dělat vše pro to, aby ony marmelády byly dobré a tr-

vanlivé.

Na smutný život jsem pes!    

Radek Bedrna
Knauf Praha, spol. s r. o.
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Novinky Požárního katalogu 
Knauf 2012

Je zvláštní, že po 
dokončení každé-
ho požárního ka-
talogu máme pocit, 
že ten další již žád-
né podstatné no-
vinky nemůže při-
nést. A  při každém 
novém vydání se 
neustále přesvědču-
jeme o  opaku. Ne-
boť sádrokarton je 
materiál s  kombina-
cí vlastností chame-
leona a  kočky. Umí 
se neustále přizpů-
sobovat a jít s dobou 
a  neustále dokazu-
je, že má minimálně 
sedm životů. 

Požární katalog Knauf 2012 vám nově přináší :

•  U požárních odolností železobetonových, ocelobetonových, ocelo-

vých a dřevěných konstrukcí včetně požárních membrán jsme u ně-

kterých skladeb upravili vzdálenosti profilů a závěsů dle aktuálních 

výsledků. Přidali jsme rovněž bližší údaje o možných způsobech za-

věšení. 

•  U samostatných požárních předělů s klasifikací EI naleznete nové skladby 

s požadavkem na EI 15, 45, 60, 90 minut a zcela nově i podhled klasifiko-

vaný na 120 minut. Naleznete zde i rozšíření popisu zavěšení podhledů při 

požáru shora o přímé závěsy.  

•  Samonosné podhledy jsou kompletně přepracovány. Jsou rozděleny na pod-

hledy s požární odolností pouze zdola a podhledy s požární odolností shora 

i zdola. Nově zde naleznete samonosné podhledy s požadavkem na klasi-

fikaci EI 45, 90 a zcela nově i na 120 minut.

•  Stropy dřevěné jsou nově a logičtěji seřazeny a rovněž zde naleznete nové 

skladby především s požadavkem na 15 a 45 minut. U stropů/střech s jedno-

vrstvými profily na základě nového statického zhodnocení firmy Knauf naleznete 

zvětšení odstupu zavěšení až na 1200 mm. U některých konstrukcí neleznete 

změnu vzdáleností profilů či závěsů podle posledního stavu znalostí. Zcela nově 

zde naleznete klasifikaci druhu konstrukce podle ČSN 73 08 21 10:2012 – 

DP2 a DP3.

•  Novinkou je i doplnění výsledků požární odolnosti dřevěných stropů jako 

samostatného požárního předělu a klasifikace dřevěných stropů včetně zá-

klopu až do 90 minut. 

•  Nové jsou rovněž diagramy vlastní tíhy jednotlivých skladeb podhledů pro vaši 

rychlou orientaci. 
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Ochrana stavebních
konstrukcí před požáremsystémy KNAUF
dle ČSN EN

Knauf – ochrana před požárem 11/2012

Schematický ná!rt

Po�ární odolnost podhledu
na stropní konstrukci

(min)

Konstruk!ní systém Knauf

Oplá�t"ní

EI zdola EI shora Druh Tlou�#ka (mm)

D 112 Zav"�ený podhled z desek Knauf na konstrukci z CD profil$ ve dvou úrovních zav"�en na systémové záv"sy
15 – Desky Knauf RED 1 × 12,5

15 30 Desky Knauf RED 1 × 15,0
30 – Desky Knauf White 2 × 12,5
30 30 Desky Knauf RED 2 × 12,5
30 45 Desky Knauf RED 1 × 15,0
45 – Desky Knauf RED 2 × 12,5
45 45 Desky Knauf RED 2 × 12,5

60 – Desky Knauf RED 2 × 15,0

60 60 Desky Knauf RED 2 × 15,0

90 – Desky Knauf RED 3 × 15,0

90 – Desky Knauf Massivbauplatte 2 × 20,0

90 90 Desky Knauf Massivbauplatte 2 × 20,0

EI zdola

EI shora

Schematický ná!rt 

Po�ární 
odolnost 
podhledu 

Oplá�t"ní na dolní 
stran" podhledu

Oplá�t"ní na horní 
stran" podhledu

Pásky na horní a dolní 
pásnici

Maximální 
osová 

vzdálenost
mon-

tá�ních 
profil$ 
(mm)

Vlo�ená izolace

Tlou�#ka 
izola!ního 
materiálu 

(mm)

Objemová 
hmotnost 
(kg/m3)2)EI

Zdola 
EI

Shora
Druh 

Tlou�#ka 
oplá�t"ní 

(mm)
Druh 

Tlou�#ka 
oplá�t"ní 

(mm)
Samonosný podhled Knauf D131 � s po�ární odolností pouze zdola

15 –
Knauf 
RED

1 × 12,5 – – – 500 možné možné

30 –
Knauf 
RED

1 × 15,0 – – – 500 ≥ 60 ≥ 50

30 –
Knauf 
RED

2 × 12,5 – – – 500 ≥ 60 ≥ 50

30 –
Knauf 
RED

2 × 12,5 – – – 500 možné možné

45 –
Knauf
RED

2 × 12,5 – – – 500 možné možné

45 –
Knauf 

Fireboard
1 × 25,0 – – – 500 možné možné

60 –
Knauf 
RED

2 × 15,0 – – – 500 možné možné

120 –
Knauf 

Fireboard
2 × 25,0 – – – 500 možné možné

Schematický ná!rt
Po�ární odolnost 

stropní konstrukce

REI (min)

Konstruk!ní systém Knauf

Oplá�t"ní

Druh Tlou�#ka (mm)

D 151 Stropní obklad na d%ev"né lat" p%ímo upevn"ný na stropní trámy/ na systémové záv"sy 1)

30

Desky Knauf RED

1 × 12,5Desky Knauf Diamant

Desky Knauf Vidiwall

60

Desky Knauf RED

2 × 12,5Desky Knauf Diamant

Desky Knauf Vidiwall

90

Desky Knauf RED

3 × 15,0Desky Knauf Diamant

Desky Knauf Vidiwall

 625 mm

 625 mm

 625 mm
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•  Je zde nově i přehled základních závěsných prvků a jejich únosností. 

•  Obrázky typických skladeb a detailů příčky byly aktualizovány a doufáme, 

že i zkrásněly.

•  U příček je novinek více. Naleznete tu skladby s robustními deskami Massiv-

bauplatte a především zde naleznete požární příčky výšky až 15 m (W113) 

včetně maximálního zatížení případným větrem. 

•  Naleznete tu také i detaily požárního připojení příček k trapézovému plechu. 

•  Nosné stěny na bázi dřeva jsou nově klasifikovány podle ČSN 73 08 21 10:2012 

(DP2-DP3) včetně foukaných izolací Climacell. Za pozornost stojí i zcela nové 

skladby nosných dřevěných stěn v  klasifikaci REI 15 až 60 minut.

•  V oblasti předsazených stěn přibyly bezpečnostní stěny RC 3 (BT 3) s klasi-

fikací 15 až 90 minut. 

•  Z důvodu náběhu platnosti nových evropských pravidel pro rozšířené 

aplikace zkoušek je klasifikace vzduchotechnických kanálů pouze EI 

90 minut.

•  V katalogu již nenajdete klasifikaci kabelových kanálů. 

•  Požární odolnosti obkladů trapézového plechu byly rozšířeny/inovovány 

o skladby výsledků s požární odolností 90 a 120 minut.

Přejeme vám mnoho úspěchů při práci s katalogem a věříme, že jediné teplo 

ohně, které v životě pocítíte, bude z vašeho krbu či kamen. ●

 Miroslav Nyč, Jan Juhás

36 37,5

Schématický náčrt                                                    
(směr působení požáru)

Požární 
odolnost 

REI 
(min)

Konstrukční systém Knauf

Druh 
kon-

strukce

Opláštění strany 1 Opláštění strany 2 

Sloupek
(mm)

Foukaná/stříkaná izolace 
Climacell

Druh 
opláštění

Tloušťka 
(mm)

Druh 
opláštění

Tloušťka 
(mm)

Tloušťka 
izolačního 
materiálu 

(mm)

Objemová 
hmotnost  
izolačního 
materiálu 
(kg/m3)

60 DP2

Steico Protect 60
Deska Knauf 

Diamant + 
White

15,0 + 
12,5

60/140 140 + 60 55/100

120

DP3

120 

1

1

2

2

3 , 5 9,0 8,00

Schematický ná rt Ocelový profil Osová rozte  
profil  (cm)

Maximální výška 
st ny (m)

Kategorie 
zat žované plochy 

dle SN EN 1991-1-1
Max. plošné zatížení 
vodorovné (kN/m2)

Profil CW 
150/0,6 mm

41,7 12,0
A, B, C1, C2, C3, C4, 

C5, D 0,2

Profil CW 
150/0,6 mm

31,25 14,0
A, B, C1, C2, C3, C4, 

C5, D 0,2

Profil CW 
150/0,6 mm

25,0 15,0
A, B, C1, C2, C3, C4, 

C5, D 0,2

3 3

W 623 RC3 – Kotvená bezpe nostní p edsazená st na RC3 na ocelových CD profilech s vkládanými ocelovými plechy 0,6 mm 4)

45

Desky Knauf 
RED

2 × 12,5 ≥ 50 ≥ 50 2)

DP1 CD 60/2760 2 × 15,0 možná možná 1)

90 3 × 15,0 možná možná 1)

Zkouška bezpečnostní předstěny
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Stejně jako v  letech minulých, tak i  na začátek roku 
2013 jsou pro vás připraveny odborné semináře. Jed-
notlivé tematické okruhy se zaměřují na suchou výstav-
bu, podlahy, stavební chemii, dřevostavby, kontaktní 
zateplovací systém a sanace betonových konstrukcí. 
Kromě těchto již tradičních témat je pro příští rok nově 
samostatně zařazeno téma Ochrana stavebních kon-
strukcí před požárem systémy Knauf. Tento seminář je 
akreditován v rámci ČKAIT.

Systém přihlášení, podmínky účasti a organizace jednotlivých přednášek zůstá-

vají nezměněny. V roce 2012 byla zavedena možnost přihlášení na více semi-

nářů pomocí jednoho formuláře. I tuto možnost jsme pro rok 2013 ponechali. 

PODMÍNKY ÚČASTI NA ODBORNÝCH SEMINÁŘÍCH KNAUF:
•  Přihlašování je možné pouze prostřednictvím on-line formuláře na stránkách 

www.knauf.cz.

• Uzávěrka přihlášek je vždy jeden kalendářní týden před termínem školení. 

•  Účastnický poplatek je 360 Kč 

za osobu (včetně DPH).

•  Po odeslání přihlášky obdržíte 

automatickou odpověď – potvr-

zení o přijetí přihlášky.

•  15 dní před termínem škole-

ní obdržíte na vámi uvedený 

e-mail pokyny k úhradě účast-

nického poplatku a variabilní 

symbol platby. Poplatek uhraď-

te nejpozději jeden kalendářní 

týden před zahájením školení 

na č. ú. 2105769421/2700. 

•  Daňový doklad (faktura) 

k platbě vám bude předán 

během semináře. 

•  V případě neúčasti na školení vám bude 

faktura zaslána poštou.

• Úhrada v hotovosti na místě není možná!

•  Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, požádejte o pomoc svého ob-

chodního zástupce, který vám s vyplněním přihlašovacího formuláře pomůže.

•  Doručené přihlášky jsou závazné, účastnický poplatek je nevratný. Zastoupe-

ní přihlášeného účastníka je ovšem možné.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE:
• osvědčení o absolvování školení

•  přednášky k uvedeným tématům s názorným předvedením a praktickým 

tréninkem

• podklady ke školení

• občerstvení

Semináře akreditované v rámci ČKAIT jsou ZDARMA.

Doufáme, že si z připravených témat vyberete. Těšíme se na shledanou. ●

 Romana Lásková
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Odborné semináře 2013

Semináře ČKAIT Termín Místo

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf 2012 19. 3. 2013 Praha – Knauf Akademie

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf 2012 26. 3. 2013 Brno – Kongresové centrum BVV

Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik) 24. 1. 2013 Praha – Knauf Akademie

Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik) 7. 2. 2013 Brno – Kongresové centrum BVV

Každý prostor má své řešení – akustika, vlhkost, požární ochrana (Baufysik) 31. 1. 2013 Ostrava – Club Hotel Harmony

Materiály pro inteligentní stavby 7. 3. 2013 Praha – Knauf Akademie

Materiály pro inteligentní stavby 14. 3. 2013 Brno – Kongresové centrum BVV

Materiály pro inteligentní stavby 21. 3. 2013 Ostrava – Club Hotel Harmony

m bude

Odborné semináře 2013v teorii i praxi
Vědomosti jsou náskok
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Téma Termín Místo

Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie 15. 1. 2013 Praha

Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie 22. 1. 2013 Prostějov

Jděte na to od podlahy (podlahy od 2 do 50 mm) 16. 1. 2013 Praha

Jděte na to od podlahy (podlahy od 2 do 50 mm) 23. 1. 2013 Prostějov

Suchou cestou v interiéru i exteriéru – systémy suché výstavby, základy stavební chemie – lepení a obkládání 17. 1. 2013 Praha

Suchou cestou v interiéru i exteriéru – systémy suché výstavby, základy stavební chemie – lepení a obkládání 24. 1. 2013 Prostějov

Systémy suché výstavby – základní školení 29. 1. 2013 Praha

Systémy suché výstavby – základní školení 31. 1. 2013 Prostějov

Sádrové omítky (moderní a rychlé úpravy povrchů) 22. 1. 2013 Praha

Sádrové omítky (moderní a rychlé úpravy povrchů) 15. 1. 2013 Prostějov

ETICS – Kontaktní zateplovací systémy 23. 1. 2013 Praha

ETICS – Kontaktní zateplovací systémy 16. 1. 2013 Prostějov

Materiály pro opravy betonových konstrukcí 31. 1. 2013 Praha

Materiály pro opravy betonových konstrukcí 29. 1. 2013 Prostějov

Místo konání:
Praha: AKADEMIE KNAUF, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
Prostějov: HClub Penzion, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov
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Spolehlivý pomocník pro vyrovnání 
sádrových a cementových podlah 
– BP 4 Sádrová nivelační stěrka

zpracovávali cementovou nivelační hmotu, s tím asi problém měli. Zcela opač-

né je to u materiálu BP 4. Doporučené množství záměsové vody pro rozmíchání 

je cca 6,5 l na 25kg pytel. Téměř vždy se zpracovatel spíše přikloní k přelití 

hmoty než k jejímu namíchání do husté konzistence. Tady asi ocení výše zmíně-

nou „blbuvzdornost“, protože i při relativně mírně zvýšeném množství záměsové 

vody tato chyba neovlivní vlastnost vylité stěrky.

Další neméně ocenitelnou vlastností je možnost zpracování pomocí strojní tech-

niky PFT. Ideálně strojem PFT Ritmo, případně u velkých ploch i pomocí PFT G4. 

Výhodou je stabilní, velmi dobře namíchaná konzistence, kterou stroj plynule 

dodává.

VÝSLEDNÉ PEVNOSTI STĚRKY DOSAHUJÍ:
Pevnost v tlaku: min. 20 MPa (C20 dle ČSN EN 13813) 

Pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa (F7 dle ČSN EN 13813)

Spolehlivost každého materiálu má ale určité meze:

• Vyrovnávaná plocha musí mít vždy zcela funkční hydroizolaci. 
Sádrovou stěrku není možné aplikovat na vlhké, neodizolované podklady.

• Totéž platí pro opačný směr. To znamená, že do materiálu se nesmí 

opakovaně dostávat vlhkost. Pozor tedy na vyrovnávané plochy v koupelnách, 

tam je nutné dokonalou hydroizolaci provést i pod lepidlem. To je ale obecný 

standard pro aplikaci obkladů do vlhkých prostor. 

SÁDROVÁ NIVELAČNÍ STĚRKA BP 4 SE VYZNAČUJE:
• vysokou konečnou pevností

• velmi nízkým vnitřním napětím a smrštivostí

• možností vyrovnávek do 25 mm tloušťky

• vhodná pro zalévání podlahového vytápění

Rozhodujícím parametrem u každé realizace je bezporuchovost zhotoveného 

díla. BP 4 je pro realizátora spolehlivá především v tom, a teď mne omluvte, 

použiju slova svého kolegy, že je „blbuvzdorná“. Tato vlastnost je neocenitelná 

především v možnosti aplikace na relativně velmi nerovný 

podklad. Rozdílnost výšek vyrovnávky 2–25 mm není přija-

telná pro standardní typy cementových nive-

lačních hmot. Pro speciální sádrovou stěrku 

BP 4 takto velké nerovnosti neznamenají 

žádnou překážku. 

Další neméně ocenitelnou vlastností je, že 

stěrka při rozmíchání není tak náchylná na přidané množ-

ství záměsové vody. Ruku na srdce, kdo na stavbě odměřuje množství vody 

přidávané do stavebních hmot? Doporučené množství se většinou odhaduje 

spíše podle konzistence než odměrkou. Neříkám, že je to správné, ale změnit 

mentalitu a naučené „rituály“ stavebníků se nám asi tak snadno nepodaří. Ti, co 



Obr. 1 Naředit penetrační nátěr BP Unigrund dle návodu a savosti podkladu

Obr. 2 Podklad odprášit – vysát

Obr. 3 Provést důkladný nátěr podkladu připravenou penetrací

Obr. 4 Aplikace BP 4 – strojně pomocí PFT Ritmo

Obr. 5  Roztažení BP 4 do roviny pomocí stěrky se zubem a provzdušnění plochy 

válcem – ježkem

Obr. 6 Roztažení širokým hřebenem umožní dokonalou nivelitu stěrky

2 3 4 5
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• V opačném případě dochází k destrukční chemické reakci v betonu. 
Cement s anhydritem (CaSO4) společně s volným vápnem zvyšuje množství 

ettringitu a tím i objemovou expanzi materiálu. 

Hlinitan vápenatý + S_ + H -------> ettringit 

Sírany (v našem případě nivelační stěrka BP 4) reagují s hlinitanem vápena-

tým Ca
3
(AlO

3
)
2
, obsaženým ve všech běžných cementech (v našem přípa-

dě např. cementové lepidlo) za vzniku podvojné soli ettringitu Ca
3
(AlO

3
)
2
 

3CaSO
4
 32H

2
O. Tato sůl váže do krystalové mřížky 32 molekul vody na 

jedinou krystalovou buňku, čímž se objem výchozí bezvodé suroviny zvý-

ší až 36x. Na mikrostrukturní úrovni vznikají tak lokální mechanická napětí 

až 20 MPa (pro srovnání: pevnost betonu, resp. cihelného střepu v tahu je 

cca 5 MPa, resp. 2,5 MPa). V důsledku působení těchto sil se zdivo může 

doslova rozpadnout. V zásadě všechny látky, jejichž pH je menší než 12,5, 

snižují alkalitu tekutiny vyplňující póry a vytvářející rovnováhu mezi hlavními 

složkami zhydratované cementové pasty C-S-H a C-H. Účinek látek obsa-

hujících ionty NO
3
 , SO

4
 a Cl je dán tvorbou krystalických látek vzniklých 

reakcemi s hydratačními sloučeninami cementové pasty – výkvěty, rekrysta-

lizace a krystalizační tlaky narušují vnitřní strukturu betonu (v našem případě 

cementového lepidla).

• Podklad musí být důkladně napuštěn penetračním nátěrem snižujícím savost:

–  Sádrové potěry, staré savé cementové potěry – Knauf BP Unigrund, ředěné 

v poměru 1:4 s vodou, ve dvou nátěrech.

–  Beton, nesavé cementové potěry, teraco – Knauf Spezialhaftgrund (neředě-

ný, případně dle savosti ředěný 1:2 s vodou).

– Suché sádrokartonové podlahy – Knauf Estrichgrund, ředěný 1:2 s vodou. ●

 Vladimír Váňa
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Rozšíření řady lepidel KNAUF o malé 5kg balení Fliesen-
kleberu N má svůj důvod. Zákazník si může vybrat lepi-
dla ve všech kvalitativních třídách v balení 5 nebo 25 kg 
(Fliesenkleber N v kvalitativní třídě C1T; 
Bau- und Fliesenkleber v kvalitativní tří-
dě C2T a Flexkleber včetně Flexklebe-
ru Weiss v kvalitativní třídě C2TE S1). 
Ekonomicky je toto malé balení pro zá-
kazníka velmi zajímavé, protože 5 kg 
postačí na 2 m2 obkladu. 

LEPIDLO FLIESENKLEBER N JE URČENO NA:
•  lepení keramických a bělninových obkladů s na-

sákavostí větší než 3 %

•  pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru a krytém 

exteriéru s vyloučením hydrotermického namáhání (střídání zatížení vlhkostí 

a změnou teploty, netemperované prostory)

LEPIDLO MÁ I TYTO VLASTNOSTI:
• lepidlo je trvanlivé a odolné tepelnému stárnutí a cyklům zmrazení/roz-

mrazení

• má snížený skluz a nalepený prvek na stěně nesjíždí

•  lepidlo má také vysokou vydatnost cca 2 kg/m2 při natahování stěrkou 

s 6mm zubem ●

 Vladimír Váňa

Rozšíření řady lepidel

P
R
O

D
U

K
T
Y

 K
N

A
U

F



11KNAUFSTYL

Pro rok 2013 je připraveno nové balení opravné hmoty 
pro vnitřní a venkovní prostředí, u které jsme zachovali 
již zavedené označení a název Füllspachtel. Vlastnost 
hmoty umožňuje vyrovnávat a vyplňovat prohlubně, trh-
liny, nerovnosti a díry ve zdivu a omítce v tloušťkách do 
30 mm bez vzniku smršťovacích trhlin. Vysoká přídrž-
nost omítky 1,5 N/mm2 zajišťuje její dokonalé spojení 
s podkladem. Povrchová struktura hmoty umožňuje její 
bezproblémové přetírání nebo aplikaci následné povr-
chové úpravy. Barevnost hmoty je bílá, což je dáno po-
užitím bílého cementu, a je možno ji tak ponechat i bez 
nátěru. 

JEDNOZNAČNÉ VÝHODY BUDE MÍT TENTO PRODUKT PŘI NEJRŮZ-
NĚJŠÍCH DROBNÝCH OPRAVÁCH, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD:
• oprava ulomených rohů

• zaplnění děr a prasklin v omítce

• opravy ostění u oken po jejich výměně – ideálně z exteriérové strany

• zacelení děr a odlomených částí po nejrůznějších stavebních pracích 

• vyplnění děr po skobách, hmoždinkách

Opravnou hmotu Füllspachtel je možné naplnit do aplikační 

pistole a vtlačit ji i do relativně nepřístupných míst na stěně 

nebo stropu, jako jsou nekonstrukční trhliny a praskliny.

Malé 5kg balení umožňuje velkou hospodárnost i při stěrko-

vých opravách podkladu. Z jednoho balení je možné opra-

vit až 1 m2 plochy v tloušťce 3 mm. ●

 Vladimír Váňa

Nové balení FÜLLSPACHTEL 
v roce 2013
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Hned v  úvodu chci upozornit všechny zpracovate-
le – nepodceňujte vliv chladného a vlhkého počasí na 
sádrové omítky! Před nějakým časem jsem četl článek 
k fasádním omítkám od odborníka z nejmenované kon-
kurenční firmy, kterého si profesně vážím, a tento člá-
nek začínal: „Tak jako rybáři nevyplouvají na moře, když 
se blíží bouře, tak omítkáři neomítají za mrazu“. 

Tento příměr je stále platný a musím konstatovat, že je stále platnější pro omítky, 

které vyžadují určitou pracovní a technologickou kázeň. Nedodržení doporuče-

ných pokynů ke zpracování nepochybně povede v případě sádrových omítek 

ke škodám, které mohou mít fatální dopady, ne na stavbu jako takovou, ale pře-

devším na samotnou realizační firmu. Náklady spojené se sanací případných 

škod mohou pro ni být likvidační!

Proto je zejména u sádrových omítek nezbytné věnovat stavu podkladu a tep-

lotám při zpracování stejnou pozornost jako rozpočtu a nabídce na dílo samé. 

Tam, kde si nebudete stoprocentně jisti, že podmínky pro aplikaci dodržíte, zvol-

te raději jiný systém, např. sádrokartonový podhled nebo předsazenou stěnu. 

I případné zvýšení materiálových nákladů se vám vrátí v podobě spolehlivosti 

realizovaného díla.

CO JE NUTNÉ ZABEZPEČIT PŘED OMÍTÁNÍM 
Zkontrolovat stav podkladu, jeho vlhkost, skladbu a únosnost. Zjistit plánované 

využívání místností se sádrovou omítkou. Měly by sloužit k běžnému interiéro-

vému provozu, kde relativní vzdušná vlhkost nepřekračuje 70 %. Opakované 

zatížení vzdušnou vlhkostí totiž snižuje pevnost a přídržnost aplikované omítky. 

Pozor! To platí i pro další pracovní a stavební činnosti v objektu po nanesení 

sádrových omítek.

Sádrové omítky jsou na bázi vody a tuhnou krystalizací. Vlivem vyso-
ké vlhkosti (nad 3 % hmotnostní vlhkosti) podkladu nebo jeho teplot 
pod +5 °C dochází k nedostatečné krystalizaci omítky, snížení její pev-
nosti a hlavně její přídržnosti. Následkem toho mohou vznikat trhliny 
v omítce, a dokonce může nastat její odpadávání. Růst krystalu sádro-
vé omítky je přímo úměrný teplotě (a vlhkosti) ve styku s podkladem. 
Zatímco při teplotách od 20 °C výše krystal při tuhnutí sádrové omítky 
narůstá i několikanásobně přes tloušťku lidského vlasu (80 µm), tak 
při teplotě okolo nuly se nepřibližuje ani velikosti bavlněného vlákna 
(10 µm). - viz obr. detailů krystalu sádrové omítky dole na stránce.

Omítaný podklad musí mít vždy provedenou funkční hydroizolaci proti vzlínající 

nebo jiné průsakové vlhkosti. Betonový podklad musí být vyschlý, vyzrálý a do-

statečně dotvarovaný. Jeho stáří musí být min. 2 měsíce (při dostatečné možnosti 

vysychání, např. léto) a 3 měsíce (při zhoršených podmínkách pro vysychání, 

např. vlhké počasí, vždy musí být zajištěno alespoň 60 dní, kdy nemrzne) a vlh-

kost pod 3 % hmotnosti (měřeno karbidovou zkouškou CM-přístrojem). 
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Vliv zimního počasí 
na sádrovou omítku

Doporučené maximální hmotnostní vlhkosti pro vybrané stavební materiály:

Beton:  <3 % (min. 3 měsíce vyzrálý)

Cihla, zdivo a omítka:  <3 %

Pórobeton: <4 %

VELIKOST KRYSTALU SÁDROVÉ OMÍTKY PŘI TEPLOTĚ 23 °C NEDOSTATEČNÁ VELIKOST KRYSTALU SÁDROVÉ OMÍTKY PŘI TEPLOTĚ 0°C

23 °C 0 °C



Obr. 1 Kondenzace vody na stropě

Obr. 2 Namrzlé kapky vody na stropě

Obr. 3 Detail zmrzlých krystalků námrazy na omítce

1
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Pozor! Dotvarování betonu probíhá po extrémně dlouhou dobu (po 2 měsících schází 

ještě 85 % celkového dotvarování betonu a po 6 měsících stále ještě 30 % celkového 

dotvarování, proto je vždy nutné tomuto podkladu věnovat zvýšenou pozornost.

CO JE TO SÁDROVÁ OMÍTKA?
Omítka, u níž se používá sádrové pojivo, které po smíchání s vodou spojí pevné 

částice do soudržné hmoty procesem tuhnutí.

CO JE TO SÁDROVÉ POJIVO?
Pojivo skládající se ze síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) v jeho různých hyd-

ratovaných fázích (např. hemihydrát CaSO4 . 0,5 H2O a anhydrit CaSO4), 

které jsou získány jeho kalcinací.

CASO4 ½ H2O + H2O –––> CASO4 X 2 H2O + H2O

CO JE TO SÁDROVÁ MALTA PRO VNITŘNÍ OMÍTKY?
Termín sádrová malta (předem namíchaná) je použit jako základní a nahrazuje 

všechny druhy sádrových, na bázi sádry založených a sádrovápenných malt. ●

Vladimír Váňa

Sádrová omítka a její složky podle zatřídění a plniva

B1 Sádrová stavební malta pro vnitřní omítky Obsahuje nejméně 50 % síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] 

B2 Stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry Obsahuje méně než 50 % síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2]

B3 Sádrovápenná malta pro vnitřní omítky Obsahuje více či méně než 50 % (CaSO4 . 2 H2O) a více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2]

B4 Lehká sádrová stavební malta pro vnitřní omítky 
Obsahuje nejméně 50 % síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] 
s přídavkem pórovitého kameniva

B5 Lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry
Obsahuje méně než 50 % síranu vápenatého (CaSO4 . 2 H2O) a ne více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] 
s přídavkem pórovitého kameniva

B6 Lehká sádrovápenná malta pro vnitřní omítky Obsahuje více či méně než 50 % (CaSO4 . 2 H2O) a více než 5 % vápna [hydroxidu vápenatého Ca(OH)2] s přídavkem pórovitého kameniva

Sádrové omítky KNAUF podle CE zatřídění:

MP 75 B5/50/2

MP 75 L B4/50/2

Rotband B4/20/2



Obr. 1 Domácí pohodu pomůže rychleji vytvořit i volba instalace suché podlahy.

Obr. 2 Produkty potřebné k položení suché podlahy

Obr. 3 Nanesení vyrovnávacího posypu

Obr. 4 Položení první vrstvy podlahy

Obr. 5 Nanesení sádrového lepidla – příprava pro pokládku druhé vrstvy desek

Obr. 6 Prosponkování obou vrstev podlahy pro jejich spolehlivé spojení

1 2 3
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Suchá podlaha. Proč suchá? A co je na ní tak zname-
nitého? Suchá proto, že při její instalaci do připravené 
stavby nevnášíme záměsovou vodu na rozdíl od podlah 
litých. Důsledky takové volby jsou dalekosáhlé, dokon-
ce tak, že si je nezasvěcený člověk zpočátku ani neu-
vědomí. A  jak už to tak bývá, všechny mají dopad na 
finanční stránku stavby. 

Berme příklad přestavby starého objektu: stropní konstrukce na dřevěných trámech, 

ne příliš rovný prkenný záklop a na něm prošlapaná podlaha. Pokud shledáme 

stávající konstrukci zdravou, nepoškozenou, můžeme novou podlahu položit na 

ni. To ovšem znamená eliminovat nerovnosti nosné konstrukce, učinit opatření pro 

dosažení co nejnižší hladiny kročejového hluku a vytvořit vhodnou plochu pro polo-

žení vybrané nášlapné vrstvy. Přitom novými zásahy samozřejmě chceme nezhoršit 

stav a vlastnosti původní konstrukce. Kombinace těchto požadavků výrazně limituje 

použití lité technologie především s ohledem na značné množství záměsové vody, 

kterou do stavby vneseme. Ve starých stavbách čeká často mnoho desítek let na 

svou příležitost věrná dřevomorka, která se při zlepšení životních podmínek čile pus-

tí do díla. Důsledky si umíme přestavit. Krom toho podlahy tohoto typu konstrukci 

zpravidla ještě více zatíží, takže může nastat problém se statikou. 

Nabízí se tedy volba tzv. suché podlahy. Po odstranění původní podlahy se nerov-

nosti nosné konstrukce vyrovnají vyrovnávacím podsypem – systémový vápencový 

nebo častěji Liapor. Práci na podsypu zahájíme položením vlnitého papíru k za-

mezení úniku zrn do mezer v nosné konstrukci. Papír je prodyšný, umožní konstrukci 

větrat. Po obvodu místnosti se osadí dilatační systémové pásky minerální vlny, kte-

ré zabrání přenosu akustické energie do navazujících konstrukcí. Na vyrovnávací 

podsyp se položí vlastní sádrokartonová podlaha F146. Pro snížení kročejového 

hluku je možno na podsyp pod sádrokartonové desky vložit ještě vrstvu kročejové 

izolace. Jako velmi vhodná se osvědčila dřevovláknitá deska tloušťky 10 mm. Pod-

laha F146 se skládá ze dvou vrstev podlahových sádrokartonových desek spojo-

vaných na stavbě. S deskami se dobře pracuje, neboť jejich šíře je 600 mm a délka 

2000 mm. Dělení desek se provádí stejně jako u ostatních sádrokartonových desek 

pomocí nože. Desky se kladou na vazbu s přesahem aspoň 200 mm. Na první 

vrstvu desek se zubovým hladítkem nanese sádrové lepidlo (doporučuje se Fugen-

füller leicht) a na ně se potom kladou desky druhé vrstvy. Je třeba dbát na dodržení 

vazby jak mezi deskami v této druhé vrstvě, tak i mezi oběma vrstvami. Pro spoleh-

livé slepení obou vrstev mezi sebou je nutno zajistit jejich maximální kontakt. Toho 

se dosahuje prosponkováním obou vrstev. Nakonec se spáry mezi deskami druhé 

vrstvy a sponky přetmelí Uniflottem. Zabrání se tím možnému propsání spojů desek 

a sponek do tenkovrstvé nášlapné vrstvy (např. PVC). Hustota a dimenze sponek, 

kladečská schémata a ostatní údaje jsou k nalezení v technickém listu Knauf F 14. 

Sádrokartonová podlaha F146 je vhodná do obytných i administrativních 

prostor, jak u rekonstrukcí, tak u novostaveb, kde bodové zatížení nepřesáhne 

1,5 kN, resp. plošné 1,5 kN/m². Lze na ni pokládat různé nášlapné vrstvy – po-

vlakové, textilní, dlažbu do rozměru 330 x 330, dřevěnou podlahu do tloušťky 

14 mm. Podlaha je snadno dostupná a vyrábí se v tuzemsku.  ●

 Hubert Siegl
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Suché podlahy – F 146



Obr. 1 Proložení podsypu podlahy tvrdou deskou

Obr. 2 Přišroubování spojů mezi deskami šrouby BRIO

Obr. 3 Desky Knauf BRIO mají po obvodu vyfrézovanou polodrážku

1 2
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BRIO je název sádrovláknité podlahy Knauf, která je 
moderní a má řadu výhod oproti dosud známým typům. 
Při jejím vývoji bylo pamatováno i na stránku montážní 
ve smyslu minimalizace nároků na montážní kapacitu. 
Jedná se o  jednovrstvou podlahu z  desek o  tloušťce 
18 nebo 23 mm. Zatížení podlahy bodové do 3 kN, ploš-
né do 3  kN/m2. BRIO lze použít nejen při rekonstruk-
cích, ale i v novostavbách. Smysl suché podlahy v no-
vostavbě spočívá především v rychlosti jejího provedení 
a v nulovém technologickém čase mezi položením pod-
lahy a aplikací nášlapné vrstvy. Tento luxus u litých pod-
lah musíme oželet, což zejména v případě komerčních 
staveb bývá finančně citelné. Stavbu taková pauza pro-
dlužuje a tím prodražuje. Zároveň oddaluje její komerč-
ní využití. 

V článku o podlaze F146 je popsáno použití při rekonstrukci starého objektu 

s dřevěnými konstrukcemi. Obě podlahy je pochopitelně možno použít pro oba 

případy. Na příkladu podlahy BRIO tedy popíšeme použití na konstrukci beto-

novou – čerstvou nebo letitou. Milimetrové nerovnosti podkladního betonu lze 

vyrovnat stěrkou. Větší výškové rozdíly pak opět suchým podsypem Liapor. Apli-

kaci suchého podsypu na beton předchází položení neprodyšné fólie k zabrá-

nění pronikání zbytkové vlhkosti z betonu do skladby podlahy. Obvod místnosti 

se olemuje dilatačními systémovými pásky z minerální vlny. Pro dokonalé vyrov-

nání suchého podsypu slouží sada speciálních vyrovnávacích latí. Jedna vrstva 

liaporu má mít tloušťku minimálně 20 mm, maximálně 60 mm. Poté je třeba 

podsyp proložit tvrdou deskou (stačí standardní sádrokarton) a lze pokračovat.

Sádrovláknité desky Knauf BRIO mají formát 600 x 1200 mm, po obvodu s vy-

frézovanou polodrážkou, která slouží k spojování desek mezi sebou. Desky se 

lepí systémovým polyuretanovým lepidlem nanášeným speciální tryskou. Pro za-

jištění styku mezi deskami se spoj přišroubuje šrouby BRIO. Díky této technologii 

je spoj mezi deskami dokonalý po všech stránkách: je přesný, nosný, po vytvrd-

nutí lepidla vznikne jednolitá deska. Polyuretanové lepidlo vytlačené ze spoje je 

nutno druhý den po nanesení odškrábnout hranou špachtle, dokud je ve stadiu 

gelu. Uspěchání tohoto kroku vede pouze k znečištění nářadí a okolí spoje. 

Jeho promeškání však znamená komplikaci pro tvrdost a houževnatost lepidla. 

Používání suchých podlah si získalo značnou oblibu ve většině prostor. Rozpaky 

někdy nastávají při potřebě provedení podlahy v místnostech se zvýšenou vlh-

kostí, zpravidla v koupelnách. Hygroskopickou sádru lze v takových případech 

ochránit stěrkovou hydroizolací Flächendicht provedenou na příslušnou penetraci.

Suchá podlaha BRIO je rovněž velmi vhodná pro kombinaci s podlahovým 

topením. Koeficient tepelné vodivosti této podlahy umožňuje jeho vysokou účin-

nost, a tedy i hospodárnost provozu. ●

 Hubert Siegl
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Suché podlahy – BRIO
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Obr. 1 Takový prostor by asi nikdo nečekal v budově, která se zvenku jeví jako přízemní.

Obr. 2  Dokud nejsou hotovy samonosné podhledy, musí být volně stojící příčky 

podepřeny, jinak si zemská přitažlivost vybere svou daň.

Obr. 3  Kancelářské „kóje“ na galerii stojí volně v prostoru a jejich stabilitu zajišťuje 

pouze nezavěšený podhled a společný průvlak – rovněž ze sádrokartonu.
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Karlín Hall 
aneb stavba očima technika

Budova Karlín Hall I. je stará karlínská továrna, býva-
lá kotlárna, která kolemjdoucí těžko něčím zaujala. 
Zvenku zaprášená ještě donedávna nevzhledná budova 
s velikými okny a světlíky ve střeše splývala s ostatní-
mi industriálními budovami v okolí v jeden šedivý celek. 
O tom, jak to vypadá uvnitř, měl představu asi jen málo-
kdo. V současné době je ale všechno jinak. 

Budova se rekonstruuje a investorem této stavby je český podnikatel Zdeněk 

Bakala.

Generálním dodavatelem stavby je Průmstav, a. s. Na projektu pracovali spo-

lečně španělský architekt Ricardo Bofill a firma AED project, a. s., kteří se v ně-

kterých detailech nebáli poprat se zemskou přitažlivostí. Na této budově, jejíž 

interiér je celý ze sádrokartonu, pracovaly současně 3 sádrokartonářské firmy. 

Částečným vítězem nad gravitací byla firma Pavel Pivný, která se nebojácně 

ujala role stavitele všech volně stojících konstrukcí. 

V současné době má vnější plášť budovy světlou barvu a září novotou, takže ne-

působí tak depresivně jako dříve. Interiér budovy ale doslova ohromí. Jeho uspo-

řádání v podobě jedné velké středové a dvou postranních lodí je zvláštní v tom, 

že zde nejsou žádné zdi navíc. Nic, co by zmenšovalo prostor a bránilo výhledu. 

Části budovy od sebe oddělují pouze bílé, u země se rozšiřující sloupy, které 

nesou galerie a ocelovou konstrukci střechy nad největší střední částí. Standardní 

divák si všimne vysokých bílých obvodových zdí s obloukovými špaletami nad vel-

kými okny fasády, kancelářských buněk v galeriích, které jsou po stranách a v čele 

hlavní haly, případně původní ocelové konstrukce opatřené bílým nátěrem.



Obr. 1  Podhledem prochází členitá ocelová konstrukce. 

Ten je kolem ní vyřezán s milimetrovou přesností. Precizněji už to nejde.

Obr. 2  Kancelářské „kóje“ na galerii stojí volně v prostoru a jejich stabilitu zajišťuje 

pouze nezavěšený podhled a společný průvlak – rovněž ze sádrokartonu.

Obr. 3  I v Karlíně působí zemská přitažlivost. Jsou ale místa, kde to tak nevypadá.

Dvě stěny v prostoru, nezavěšený podhled, a přece to stojí.

1
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Dá se to ale vidět i jinak. Ty bílé obvodové zdi nejsou vůbec zdmi, tak jak jsme 

zvyklí, ale jedná se o zateplenou obvodovou původní stěnu, před kterou stojí 

sádrokartonové předsazené stěny tyčící se do výše cca 10 m. Obloukové špa-

lety kolem oken jsou stejně jako parapety samozřejmě ze stejného materiálu. 

Kancelářské buňky na galeriích, byť působí stroze, jsou z technického hlediska 

velice unikátní. Stojí na zdvojené podlaze a jejich obvodové sádrokartonové 

stěny nekončí u stropu, jak bývá zvykem, ale volně v prostoru. Místy se buňka 

skládá pouze ze tří stěn volně v prostoru a zbývající stěnu pak tvoří průvlak, 

opět ze sádrokartonu, do kterého je v některých případech ukotvena skleněná 

stěna.

Přitom sádrokarton nenese v žádném případě nějaká nosná ocelová konstruk-

ce. Montážníci si museli vystačit s klasickými sádrokartonářskými profily tloušťky 

plechu 0,6 a 2 mm.

Podhledy v těchto buňkách jsou opět nestandardní. Tvoří je konstrukce D 131 

– nezavěšené podhledy, které z buněk dělají jakési samostatně stojící krabice 

s víkem, a přesně na tomto principu to funguje.

Místy lze v prostoru stavby narazit na sádrokartonovou konstrukci připomí-

nající telefonní budku. Pravděpodobně to bude tomuto účelu po dokončení 

i sloužit, ale zajímavé je, že je to místnůstka tvořená dvěma stěnami ze sádro-

kartonu a levitujícím podhledem. Obyčejný sádrokartonář by řekl, že to nejde 

zhotovit, ale ono to jde. Dalším z mnoha zajímavých detailů této stavby jsou 

průniky nosné ocelové konstrukce sádrokartonovými podhledy. Ač se to zdá 

být na první pohled nemožné – vyřezat do podhledu otvory odpovídající 

složitému tvaru prostupujících nosníků –, viditelné důkazy hovoří jasně: i toho 

lze dosáhnout.

Rekonstrukce staré karlínské továrny názorně ukázala, jak lze ze starého „bará-

ku“ udělat novodobý dům plný technicky stavebních fines. Multifunkční dům je 

plný překvapení a spojuje zajímavý přístup k architektuře s využitím moderních 

materiálů, a nás těší, že velká část byla z provenience firmy Knauf. Jde to prostě 

i jinak než obvykle. ●

 Milan Švůgr
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Název stavby: 

Adresa: Wolkerova 136/27 Olomouc 

TDI: KN PROJECT, Na Řádkách 2117/3

Stavebník: HOTEL U PARKU, s. r. o., Wolkerova 136/27 Olomouc

Generální dodavatel 
stavby: 

PRŮMSTAV, a. s., Boženy Němcové 1881/5, Praha 2

Prováděcí firma ETICS: 
Janíček stavební firma, s. r. o., tř. Kosmonautů 989/8, 
Olomouc-Hodolany

Dodavatel materiálu: TRADIX UH, a. s., Olomouc, Šlechtitelů 1, Olomouc 2

HOTEL IBIS U PARKU

Obr. 1 Celkový pohled na zateplený hotel

Obr. 2+3 Montáž ETICS KNAUF Energie Plus

1

2 3

Tříhvězdičkový hotel IBIS v  Olomouci, který patří do 
známého světového řetězce hotelů ACCOR Hotels, byl 
otevřen v  květnu tohoto roku. Jedná se o  zajímavou 
novostavbu, která nabízí návštěvníkům více než 80 mo-
derních pokojů odpovídající třídy. Stavba, která vyrostla 
v centru Olomouce, je zajímavá i z hlediska svého řešení. 

Novostavba hotelu byla kompletně opláštěna zateplovacím systémem KNAUF 

Energie Plus. Celková plocha zateplení tu přesahuje 2700 m2, přičemž velmi 

zajímavé je zateplení vrchní části budovy, která je předsazena přes líc fasády. 

Souvrství na minerální izolaci je provedeno ve skladbě Superritmo s armovací 

tkaninou a silikonovou pastózní omítkou v roztírané  zrnitosti 2 mm v barevnosti 

bílé a šedé. Obě omítky měly HBW v rozmezí 25–100. Pro možnost použití 

povrchové úpravy s nižší hodnotou HBW, než je doporučená minimální hodno-

ta HBW 25, bylo potřeba zvýšit schopnost skladby systému ETICS a eliminovat 

tepelné extrémy během dne v různých ročních obdobích. Tuto schopnost zvýšila 

větší tloušťka základní vrstvy, čímž došlo k vyšší tepelné akumulaci ve hmotě.

Doporučená tloušťka základní vrstvy dle ČSN 732901 je v rozmezí 2–6 mm. 

Tato tloušťka však není pro finální úpravy dostatečná (zejména v ČR je nejpou-

žívanější zrnitost pastózní omítky 1,5 mm), a proto KNAUF stanovuje ve svém 

prováděcím předpisu pro ETICS tloušťku základní vrstvy na 3 mm. Skleněná 

síťovina musí být umístěna přibližně v horní třetině základní vrstvy. Tyto podmínky 

byly při provádění ETICS na stavbě hotelu IBIS splněny. ●

 Jaroslav Vyčítal
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Hotel IBIS Olomouc zateplen 
systémem KNAUF Energie Plus



Název stavby: 

Investor: Deichmann-Logistik SK, s. r. o.

Místo stavby: Dunajská Streda

Architekt: Adif, s. r. o. – Ing. arch. Csaba Ambrus 

Projektant: Ing. Ladislav Almási

Dodavatel stavby: ZIPP Bratislava, spol. s  r. o.

Realizace sádrokartonových 
systémů:

IN-CORP, s. r. o.

DISTRIBUČNÍ CENTRUM – DEICHMANN 
– II. ETAPA
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Výrobní haly a  logistická centra vznikají na našem 
území poměrně rychlým tempem. Objekty tohoto typu 
se  vyznačují velkými půdorysnými rozměry a  velkou 
světlou výškou stropu (cca 8–12 m). Prakticky v každé 
takové hale musí vzniknout prostor pro kanceláře, malé 
sklady, hygienické místnosti, šatny pro zaměstnance 
apod. Tyto prostory se nejlépe realizují za pomoci su-
ché výstavby. Systémovým řešením je v tomto případě 
samonosný systém Knauf CUBO, který je velmi flexi-
bilní z pohledu půdorysných rozměrů a plní i potřebné 
stavebně-fyzikální požadavky, jako udržuje nízkou hla-
dinu hluku a samozřejmě příslušnou požární odolnost. 
Některá provedení systému Knauf CUBO je možné 
dokonce dodatečně shora zatížit (1,0 kN/m2), a přitom 
umožnit i  pochozí vlastnosti. Tím samozřejmě vzniká 
další úložná plocha na stropě tohoto systému. 

Příkladem použití systému Knauf Cubo je stavba, která se realizovala pro firmu 

DEICHMANN v Dunajské Stredě. Požadavkem bylo vybudovat tento samo-

nosný systém v distribučním centru firmy, kde bylo potřeba umístit kanceláře 

a další příslušenství. Samonosný systém měl délku cca 16 m, šířku 5 m a světlou 

výšku 3 m. Požární odolnost celého systému měla být EI 30. Požadavek na 

zvukovou izolaci byl D
nTw

 50 dB. Pro tuto stavbu se zvolil zmíněný samonosný 

systém KNAUF CUBO Basis, což je verze, která neumožňuje dodatečné zatí-

žení stropu. Konstrukce byla založena na nosných systémových sloupech. Tyto 

systémové sloupy jsou vlastně neviditelné, protože jsou následně opláštěné 

deskami. Svislé konstrukce a obvodové stěny byly postaveny z příček s dvoji-

tým opláštěním sádrokartonovými deskami 2 x 12,5 mm typu Knauf Diamant. 

Na podkonstrukci příček byly použity speciální akustické profily Knauf MW 

100. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny samonosným podhledem, který byl 

při rozpětí 5 metrů navržen s dvojitými profily Knauf UA 125. Desky Diamant 

jsou uchyceny přímo do UA profilů, ale pod těmito profily jsou navíc přimonto-

vány profily Knauf Federschiene, které zajišťují celkovou pružnost a tím zlepšují 

zvukově izolační vlastnosti a parametry. Ze spodní a vrchní části podkonstruk-

ce stropů jsou upevněné dvě vrstvy sádrokartonových desek KNAUF Diamant 

tloušťky 12,5 mm. V konstrukci stěny i stropu je vložená minerální izolace Knauf 

Insulation.  ●

 Juraj Slezák
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Samonosný systém Knauf CUBO 
v Dunajské Stredě



Obr. 1  Jednatel Knauf Bratislava, s. r. o., Ing. Tibor Puss 

předává cenu v kategorii Rekonstrukce a obnova budov

Obr. 2  Vyhlášení cen v kategorii Rekonstrukce a obnova budov

Obr. 3 Pohled na večerní Refinery Gallery

Obr. 4 Předávání cen CEZAAR 2012

1
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XI. ročník Ceny Slovenské komory architektů pro archi-
tekturu CE∙ZA∙AR vyvrcholil večer 11. 10. 2012 v brati-
slavské Refinery Gallery slavnostním předáním sošek 
vítězům za přítomnosti hostů z odborné, veřejné a spo-
lečenské sféry. Ceny se již tradičně předávaly v  šesti 
kategoriích – Rodinné domy, Bytové domy, Občanské 
a průmyslové budovy, Rekonstrukce a obnova budov, 
Interiér a Exteriér. O vítězích rozhodovala mezinárod-
ní odborná porota ve složení John B. W. Bosch (NL) 
– předseda poroty, Andrej Alexy (SK), Roman Brychta 
(CZ), Petr Čanecký (SK), Beny Meier (AT), Iľja Skoček 
(SK) a Jiří Suchomel (CZ).

Jedním z hlavních partnerů této akce byla již poněkolikáté firma KNAUF Brati-

slava, s. r. o., přičemž jednatel firmy pan Ing. Tibor Puss předával tradičně jednu 

z hlavních cen. Konkrétně se jednalo o kategorii Rekonstrukce a obnova budov.

ZDE JSOU VÍTĚZOVÉ A VÍTĚZNÉ PROJEKTY PODLE JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍ:

Rodinné domy: Chata 5xT, autoři: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter 

Jurkovič, Lukáš Kordík, Katarína Beladičová, Jana Benková, Ivan Príkopský 

Bytové domy: Casa Pueblo, autoři: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský, 

Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová 

Občanské a průmyslové budovy: Výstavba administrativní budovy GasOil 

Engineering, a. s., autor: Peter C. Abonyi 

Rekonstrukce a obnova budov: Zastřešení atria a rekonstrukce fasády 

Filozofické fakulty Univerzity Komenského, autoři: Igor Palčo, Barbara Boríková, 

Miroslav Egyed, Naďa Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava 

Interiér: KILOWATT, autoři: Marek Rudohradský, Peter Chaban, 

Martina Rudohradská 

Exteriér: Letní pavilón SNG, autoři: Martin Jančok, Alex Šedivec ●

 Juraj Slezák

KNAUF Bratislava, s. r. o., hlavním 
partnerem soutěže CEZAAR 2012
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Je možné na suchou sádrokartonovou a sádrovláknitou pod-
lahu pokládat tenkovrstvé krytiny? 
Ano, na suchou sádrokartonovou a sádrovláknitou podlahu je možné poklá-

dat i tenkovrstvé podlahové krytiny. Před pokládkou této krytiny doporučujeme 

suchou sádrokartonovou či sádrovláknitou podlahu přestěrkovat sádrovou nive-

lační stěrkou BP4 v tloušťce 2 mm. Tím bude zajištěno, že se nebudou na ten-

kovrstvé krytině prokreslovat spáry sádrokartonových či sádrovláknitých desek.

Jaké jsou výhody suchých sádrokartonových a sádrovlákni-
tých podlah?
Výhodou suchých sádrokartonových a sádrovláknitých podlah je jejich rych-

lá montáž, do stavby se nezavádí tzv. „mokrý proces“, nepřetěžují se stropní 

konstrukce jako u lité podlahy. Vhodné jsou především při rekonstrukcích, jak 

v bytových, tak administrativních budovách, vhodné jsou rovněž do novostaveb. 

Jaký materiál byste doporučili pro podlahu se systémovým 
podlahovým vytápěním?
Ve většině případů doporučujeme podlahové vytápění, které je vedené v systémo-

vé izolaci, zalít do sádrového anhydritu, aby byla zajištěna účinnost podlahového 

vytápění. Pokud není možné do stavby zanést mokrý proces, pak lze použít su-

chou sádrovláknitou podlahu, která se položí na systémovou izolaci s podlahovým 

vytápěním. Velmi důležité pro obě provedení je vyrovnání podkladu, neboť větší 

nerovnosti mohou způsobit prasknutí anhydritové či sádrovláknité podlahy.

Jaké lepidlo byste mi doporučili pro lepení obkladu na obklad 
a dlažby na dlažbu?
Obklad na obklad je možné lepit buď cementovým, nebo případně disperzním 

lepidlem. Co se týče lepení dlažby na dlažbu, pak je vhodné použít cementové 

lepidlo. Vhodné pro toto použití je tedy cementové lepidlo Knauf Flexkleber 

a případně disperzní lepidlo Knauf Superkleber. V obou případech je vhodné 

podklad natřít penetrací Knauf Spezialhaftgrund.

Jakou skladbu byste doporučili na vápenopískové cihelné 
zdivo z exteriéru?
Na vápenopískové cihelné zdivo v exteriéru doporučujeme skladbu uvedenou 

v tabulce. ●

 Martina Malá
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FAQ 
– vy se ptáte, my odpovídáme

Druh výrobku Název číslo spotřeba MJ Balení cena/MJ/Kč cena/m2/Kč
Omítkový systém na vápenopískové cihelné zdivo - vápenocementový
Přednástřik Cementový nástřik ŠPRIC 00083905 9,5 kg/5 mm 40 kg 3,95 37,5
Jádrová strojní omítka MVS 1 00060343 30 kg/20 mm VL 3,14 94,2
Jádrová ruční omitka MV 2 00083911 34 kg/20 mm 40 kg 2,86 97,2
Penetrační nátěr Silikonová penetrace 00084080 0,3 kg 20 kg 44,5 13,4
Penetrační nátěr Putzgrund Mineral 00005765 0,2 kg 5 kg 59,61 11,9
Silikonová omítka Roztíraná struktura 1,5 mm 00084102 3 kg/1,5 mm 30 kg 60,66 182,0
Dekorativní omítka Kbelorit Struktural 1,5 mm 00083937 3 kg/1,5 mm 25 kg 11,4 34,2
Fasádní nátěr Egalizační barva 00084120 0,35 kg 25 kg 192,0 67,2
Orientační celková cena systému m2 327,1

Vápenopískové cihelné
zdivo

Silikonová omítka 1,5 mm
Silikonová penetrace
MVS 1
Cementový nástřik

Alternativa
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V hledáčku zájmu čtenářů našeho čtvrtletníku jsou pra-
covní návody k jednotlivým produktům. V tomto čísle se 
věnujeme sádrovým omítkám, a to i z toho důvodu, že 
jejich obliba stále stoupá a prodeje sádrových produktů 
neustále rostou. To s sebou ovšem přináší i vyšší náro-
ky na technologickou kázeň, ať už v podobě přípravy 
podkladu, zohlednění vlivu počasí při zpracování sádro-
vé omítky (podrobně na str. 12–13 „Vliv zimního počasí 
na sádrovou omítku“), nebo technologické odlišnosti 
a drobné rozdíly při zpracovávání těchto typů omítek. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
•  Prověřte účel následného využití prostorů se sádrovou omítkou (pokoje, kou-

pelny – pro jednotlivé využití je nutná rozdílná úprava povrchu). 

•  Vždy zkontrolujte vlhkost, savost, rovinnost a stav podkladu

•  Veškeré kovové části, které přijdou do styku se sádrovou omítkou, opatřete 

antikorozním nátěrem.

•  Podle stavu a vlastností podkladu zvolte vhodnou penetraci, zamezíte tím 

rychlému odsátí vody a nerovnoměrnému schnutí omítky. Vždy zkontrolujte 

savost podkladu a penetraci podle toho nařeďte, v souladu s návodem 

a technickým listem produktu, a důkladně rozmíchejte. Nikdy nepoužívejte 

nesystémové nátěry nebo penetrace v ředění, které není vhodné pro daný 

podklad. Nátěr provádějte 24 hodin předem, zajistěte jeho rovnoměrné roz-

prostření na podklad nástřikem nebo válečkem. Při aplikaci válečkem je nutné 

dbát na to, aby na podkladu ulpívala rovnoměrná vrstva nátěru. Penetrační 

nátěr v nádobě během aplikace vždy míchejte. 

•  S předstihem osaďte rohové profily (obr. 1), okenní profily a upevněte prvky 

elektroinstalace (vždy nejlépe pomocí KNAUF Bau- und Elektrikergips). Dbej-

te na to, aby tyto prvky byly osazeny do pravých úhlů (obr. 2) a s povrchem 

finální roviny aplikované omítky. Elektroinstalační krabice zakryjte ochranným 

plastovým terčíkem a na lištu okenního profilu nalepte fólii pro zakrytí okna. 

Zamezíte tím nerovnostem a poškození rámu okna. 

•  Označte si místa, která budete muset armovat (např. přechody materiálů, 

překlady a místa, kde bude nutné aplikovat větší tloušťku omítky). Standardně 

používejte tkaninu typu R 85 s okem 10 x 10 mm. Hustější rastr ok tkaniny 

může působit jako separační vrstva. Vždy počítejte s přesahem a krytím napo-

jovaných armovacích pásů. Přesah je doporučeno provádět v šířce 20 cm na 

každou stranu od začátku armovaného místa. To samé platí o krytí průběžně 

napojovaných pásů tkaniny. 

•  Pro prostor, který má být omítnut a kde není možné použít pouze armovací tka-

ninu (např. vedení rozvodů, dřevěný trámový nosník, nesoudržný a nezpevněný 

podklad), použijte síť pro výztuž omítek – nosič omítky. Je nutné ho s předstihem 

pevně přikotvit do podkladu a veškeré dřevěné konstrukční prvky opatřit sepa-

rační vrstvou (např. voskovým papírem). Provedení sádrové omítky na dřevěné 

podklady může způsobit jejich zkroucení a následné popraskání omítky.

•  Před omítáním zkontrolujte, zda je podklad všude opatřen penetrací, teplota 

podkladu a prostoru je nad +5 °C a zda jste schopni tuto teplotu udržet 

následujících 24 hodin po aplikaci omítky. Prostor uzavřete tak, aby nedo-

cházelo k cirkulaci vzduchu (zavřená okna a dveře, případně zakryté vstupní 

dveřní otvory). Sádrová omítka tak nebude povrchově osychat a nerovno-

měrně tuhnout.
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Sádrové omítky KNAUF



Obr. 1  Přichycení rohového profilu

Obr. 2  Kontrola rovinnosti ostění

Obr. 3  Stříkání omítky

Obr. 4 Stažení omítky

Obr. 5 Uhlazení rohů
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OMÍTÁNÍ STROPU A STĚN
•  Při omítání je vhodné začít nejprve stropem, aby nedocházelo k nalepování 

sádry na hotové stěny. Omítku tedy aplikujte v tenké vrstvě cca 5 mm nejpr-

ve na místa stropu, která budete armovat (např. spoje panelů, vyfrézované 

drážky). Do takto natažené omítky ihned vložte – vmáčkněte připravenou 

armovací tkaninu. Armovací tkanina nesmí být položena na suchý podklad – 

výrazně by se snížila přídržnost aplikované vrstvy. Povrch srovnejte tak, aby 

celá tkanina byla vtlačena do omítky, nebyly na ní volné záhyby, vlny a místa 

s přehyby. Vložená tkanina musí být v celé ploše rovná a zlehka napnutá. 

Celý prostor stropu ihned omítněte. Sádrovou omítku aplikujte vždy čerstvou 

do čerstvé. Dbejte na to, aby celková tloušťka omítky na stropě byla max. 

15 mm (lokálně je možné mít větší tloušťky pouze v místech přechodů panelů, 

vypadlých kaveren v betonu apod.). Armování neprovádějte průběžně v mís-

tě styku stěny a stropu. 

•  Pokračujte v omítání stěn (obr. 3) stejným způsobem, tzn. proarmujte dříve 

označená místa (přechody materiálů, překlady, vyfrézované a nerovné plo-

chy) a ihned aplikujte sádrovou omítku, nejlépe od stropu dolů. Do styčné 

plochy mezi stropem a stěnou nevkládejte žádný profil ani armovací tkaninu. 

V případě potřeby vyztužení (např. dopěněná příčka nebo vyzdívka) vložte 

tkaninu v potřebné šířce a ukončete ji kolmo ve spoji strop a stěna. Před roz-

filcováním sádrové omítky tento spoj vždy proškrábněte lžící v celé tloušťce 

aplikované omítky. Vytvoříte tak pracovní spáru aplikované sádrové omítky ve 

spoji strop a stěna. Zamezíte tím vzniku trhlin v prostoru spoje stěny a stropu.

•  Dále postupujte ve zpracování omítky, i v tomto prostoru omítku rozpěňte, 

rozfilcujte a vyhlaďte, dle postupu viz níže (obr. 4, 5).

Doporučený postup pro zpracování 
sádrové omítky MP 75, MP 75 L a Rotband:

nanesení aplikace omítky – strojní nastříkání nebo ruční nanesení

1. lať – h-lať stažení latí a srovnání do roviny, kontrola povrchu křížem

lať – trapéz stržení trapézem – seškrábnutí, výrazné vyrovnání povrchu omítky

uhlazení motýlem dokonalé vyrovnání, nevytvoří se prohlubně s měkkým šlemem

filcování rozšlemování povrchu středním filcem (oranžová houba)

1. hlazení na hladítku-motýlu dochází k ulpívání šlemu pro dokonalé vyhlazení povrchu 

voda – 2. hlazení jemné rozprášení vody na povrch omítky oživí šlem a pomůže uzavřít povrch

Orientační časová osa pro zpracování 
sádrové omítky MP 75, MP 75 L a Rotband:

Omítka KNAUF  KNAUF MP 75L

nanesení 0 min 0 min

1. lať – h-lať 0–10 min 0–10 min

2. lať – trapéz 20–40 min 60–100 min

uhlazení motýlem 50–60 min 120–160 min

filcování 70–80 min 160–170 min

1. hlazení 90–100 min 175–180 min

voda – 2. hlazení není potřebné 200–260 min

Časová osa je pouze orientační – může se lišit vlivem počasí, teplot, proudění 

vzduchu nebo stáří použitých materiálů.

•  V místech, která budete obkládat, ukončete omítání u postupu stržení trapé-

zem (3. pracovní krok), omítku nevyhlazujte ani nefilcujte. V těchto prostorách 

je vhodné pro zajištění dokonalé rovinnosti a pravoúhlosti použít a předem 

osadit vodicí omítníky.

•  V případě, že se v průběhu omítání tvoří na povrchu omítky drobné vzdu-

chové bubliny, je vhodné toto místo strhnout a srovnat kolmým tahem hladít-

ka nebo trapézou. Po lehkém zatuhnutí omítky toto místo rozfilcujte a znovu 

uhlaďte. Vznik vzduchových bublinek může být způsoben brzkou snahou 

o uhlazení omítky nebo zvýšenou cirkulací vzduchu a oschnutí povrchu. 

DŮLEŽITÉ RADY NA ZÁVĚR
•  Po provedení omítek zajistěte dokonalé větrání omítnutého prostoru, vždy tak, 

aby nedošlo k případnému promrznutí hotových omítek (min. 24 hodin). Na 

povrchu může docházet ke kondenzaci vodních par. Vždy zajistěte dokonalé 

vyschnutí aplikovaných omítek před jejich následnou povrchovou úpravou. 

•  Vysychání omítek je přímo úměrné způsobu, četnosti a intenzitě větrání daného 

prostoru. Obecně platí, že sádrové omítky aplikované v doporučených mini-

málních tloušťkách za standardních podmínek vyschnou za 14 dní a je možné 

je opatřit finálním nátěrem KNAUF Fine. Místa, která budou obkládána, je nut-

né vždy proměřit vlhkoměrem a zajistit zbytkovou hmotnostní vlhkost pod 1%. Je 

to důležité s ohledem na to, že budou opatřeny hloubkovou penetrací KNAUF, 

hydroizolačním nátěrem a rohovou bandáží KNAUF Flächendicht a obkládá-

ny lepidlem KNAUF Flexkleber. Tím dojde k jejich dokonalému uzavření.

•  Veškeré opravné omítání a stěrkování a případné dvouvrstvé omítání pro-

vádějte vždy po dokonalém vyschnutí aplikovaných podkladních omítek. Ty 

vždy opatřete vhodnou penetrací zajišťující snížení savosti a zvýšení adheze 

k podkladní vyhlazené omítce. 

•  Sádrové omítky je nutné provádět v souladu s ČSN EN 13914-2 Navrhová-

ní, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu 

a základní postupy pro vnitřní omítky a ČSN 73 3714 Navrhování, příprava 

a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů. 

Doporučujeme také postupovat podle informací vydaných Svazem výrobců 

SOMS: http://www.svsoms.cz/files/rovinnost.pdf a http://www.svsoms.cz/

files/posuzovani_povrchu.pdf ●

 Vladimír Váňa
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Obr. 1  Karel Komers

Obr. 2  Jedna z posledních realizovaných staveb – rodinný dům 

u Mladé Boleslavi

Obr. 3  Detail francouzského okna a stěny s aplikovanou sádrovou omítkou

Obr. 4  V interiéru bylo využity sádrokartonové desky a sádrové omítky.
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Mezi naše tradiční partnery patří i firma RESKOM z Mla-
dé Boleslavi. Vývoj této firmy byl docela zajímavý a proto 
jsme zajeli za jejím majitelem, panem Karlem Komersem.

Jaké byly počátky činnosti vaší fi rmy?
Firma vznikla v roce 1998 a její hlavní činností podnikání bylo zámečnictví. Po 

rozšíření odbornosti se zaměřila na přípravné a dokončovací práce pro stavby. 

Jak jste se stali partnery fi rmy Knauf?
Již v začátcích jsme používali výrobky Knauf, ale pouze v malém množství. 

Během pár let jsme uskutečnili několik menších staveb, které byly realizovány 

jen v rámci starých technologií. V roce 2007 jsme dostali nabídku proškolení se 

na sádrové omítky a lité potěry Knauf. Tento popud vznikl na základě spoluprá-

ce se stavebninami KLZ, s. r. o., a nabídky regionálního obchodního zástupce 

Knauf p. Novotného. Tato moderní technologie nás velmi zaujala a rozhodli 

jsme se, že podnikání ve stavebnictví povedeme směrem k sádrovým produk-

tům. Po zrealizování několika staveb jsme zjistili, že tato technologie nemá kon-

kurenci, a podnikáme v ní již pátým rokem. 

Popularita sádrových omítek roste, vnímáte rovněž tento 
trend?
Musím říci, že je s podivem, když se na některých stavbách ještě setkáváme 

s tím, že někteří stavebníci stále dnes nevědí, co je anhydrit nebo sádrová omít-

ka a neznají jejich výhody. Ale máte pravdu, poptávka roste.

Čím jste své zákazníky přesvědčili?
Naše renomé stojí hlavně na kvalitně provedené práci a spokojenosti zákaz-

níků. Musím říci, že za posledních 5 let jsme v oblasti sádrových omítek ještě 

nezaznamenali žádnou reklamaci nebo nespokojenost zákazníka, materiál je 

kvalitní a dobře zpracovatelný. Nutno dodat, že jsme v dnešní době v regionu 

Mladá Boleslav považováni za odborníky ve svém oboru. V prvopočátku jsme 

odebírali pouze materiál na pár staveb, ale nyní se pohybujeme řádově ve 

stovkách tun ročně. 

To ale není všechno, že?
Ano, máte pravdu. Naše podnikání jsme rovněž rozšířili o realizace zateplova-

cích systémů Knauf, montáž sádrokartonů a protihlukových systémů. Vzhledem 

k tomu, že se snažíme svou práci odvádět co nejkvalitněji, většinou se stává, 

že se s objednatelem domluvíme na dokončení celé stavby. V závěru bychom 

chtěli firmě Knauf popřát ještě mnoho let úspěšného podnikání. ● 

Děkujeme za rozhovor. 

 Stanislav Novotný, David Majling
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V dnešním čísle bychom vám rádi představili fi rmu JOK, a. s., 
která se společností Knauf dlouhodobě spolupracuje v rámci 
suché výstavby i zateplování.  
Při založení v roce 1998 se firma zabývala montováním ocelových konstrukcí, 

převážně čerpacích stanic. V roce 2001 ke své činnosti přibrala sádrokartonové 

a obkladačské práce, které se v dalších letech rozšířily o kontaktní zateplování, lití 

podlah a stavební truhlářské práce. V roce 2003 přichází do firmy současný před-

seda představenstva pan Jaroslav Přichystal, který dnes odpovídá na naše dotazy.

Co je v dnešní době hlavní činností fi rmy JOK a kde všude 
působíte?
V současné době se firma s padesáti zaměstnanci věnuje převážně revitalizaci 

bytového fondu a zateplování novostaveb. I když se naše činnost soustřeďuje 

na  Brno a okolí, najdete naše stavby po celé republice. Například Okresní soud 

ve Zlíně či Hotel Slunný dvůr v Jeseníku. V letošním roce naše firma úspěšně zvládla 

zakázku ve Vídni, čímž jsme dokázali, že obstojíme i na mezinárodním poli.

Jak na vaši fi rmu dopadá současná krize ve stavebnictví? 
Nejlépe je její dopad vidět v číslech. Firma byla nucena snížit počet zaměstnan-

ců ze 76 na 50 a obrat firmy byl ze 140 milionů snížen asi o třetinu.

Jaké jsou největší překážky ve vaší práci?
Samozřejmě se na nás valí ze všech stran špatná platební morálka a dále pře-

sun činnosti některých firem. Ten, kdo v minulosti prováděl výstavbu infrastruktury, 

dnes například montuje sádrokarton. Tím se velmi ovlivňuje cena a následně 

kvalita provádění zakázek.

Každá fi rma se ráda pochlubí výsledky své práce. Na kterou 
z vašich staveb jste obzvláště pyšní?
Samozřejmě jsou to stavby jako například Brněnská hvězdárna, Maximus Re-

sort Hotel Brno či brněnské divadlo Radost s muzeem loutek ve tvaru lodě. 

To jsou stavby, které nepřehlédnete. Ale jsou stavby, na kterých na první po-

hled nepoznáte, že jsou zajímavé. Takovou stavbou jsou například koleje 

VUT v Brně, kde jsme po dobu prázdnin v jednom roce stihli přebudovat 177 

a v následujícím roce 175 bytových jader. Dále na brněnských sídlištích, jako 

jsou Vinohrady nebo Líšeň, najdete mnoho domů, které rozkvetly pod rukama 

našich fasádníků.

Jak hodnotíte spolupráci s fi rmou Knauf?
Velmi oceňuji spolupráci s vašimi techniky, ať s panem Bártlem nebo jeho ná-

sledníkem panem Nippertem. Technické problémy nám pomáhají řešit nejen ve 

fázi přípravy, ale i přímo na stavbě.

A jak vidíte budoucnost fi rmy JOK, a. s.? 
V dnešní době, kdy člověk neví, co bude zítra, jsem rád, že přislíbené zakázky 

nám z větší části pokryjí příští rok a začátek roku 2014. 

Jak se po náročné práci nejlépe odreagujete?
Pro mě je nejlepším odpočinkem sport. Ať už je to jízda na kole, tenis nebo lyže. 

Mezi největší uvolnění ovšem patří potápění. Pod vodou totiž na rozdíl od jiných 

sportů nelze zvednout zvonící mobil. Dole musíte úplně vypnout a soustředit se 

jen na ponor. ●

 Petr Valeš
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Nápad pozvat do vily Tugendhat na tradiční podzimní 
degustaci novinek Knauf paní Prof. Ing. arch. Evu Ji-
řičnou se zdál být na začátku jako nesplnitelný sen, ale 
vše se podařilo, a my jsme měli možnost tuto noblesní 
dámu poslouchat nejen při její poutavé přednášce, ale 
i při našem krátkém rozhovoru.  

Vaše stavby jsou známé především svojí lehkostí, ráda pracujete 
s ocelí, sklem a světlem. Jak tento vřelý vztah vlastně vznikl? 
Bylo to poznání, že v architektuře je základním elementem světlo. Světlo vytváří atmo-

sféru a umožňuje věci vidět tak, jak jsou, což znamená nejen hmatem. Tím se do hry 

dostává pochopitelně sklo, protože sklo si se světlem hraje, propouští jej a současně 

umožňuje vybudovat určitou ochranu proti vnějšímu prostředí. Jakmile začnete praco-

vat se sklem, tak chcete toho skla vidět co nejvíce. Dneska slouží sklo i jako konstrukční 

materiál, ale dříve jsme hledali materiál, který by byl co nejméně viditelný, ale velice 

funkční, a tím byl kov. Takže takovou základní logikou jsme dospěli k tomu, co děláme.  

Měla jste vždy ráda matematiku a fyziku, zajímalo by nás, 
když navrhujete nějakou stavbu nebo interiér, do jaké míry 
používáte tyto celkem exaktní obory při vymýšlení koncepce? 
Neustále. To je součást mého myšlení. Takže i když třeba vařím, nebo se oblékám, 

přemýšlím o fyzice a matematice, o proporcionalitě, rovnováze. Tyto vědy jsem 

sice nestudovala, ale vždy jsem je velice 

obdivovala. Fyzika a matematika jsou 

pro mne takovou hůlčičkou, o kterou se 

opírám ve chvílích, kdy nestačí jen talent. 

Pravidelně se setkáváte s mla-
dými budoucími architekty 
různě po světě, zejména však 
v Londýně a u nás. Roste mezi 
nimi dostatečné množství ta-
lentů a máme se na co těšit? 

Talentů je rozhodně hodně a to mě velice těší. Učila jsem 13 let na UMPRUM 

a musím říci, že jsem na své studenty pyšná. Myslím si, že díky tomu, že česká 

architektura byla dlouho jak se říká pod pokličkou, tak teď se rodí nová mladá 

generace, která má touhu zvítězit a něco dokázat, a to je faktor, který je trochu 

odděluje od studentů například v Anglii. Opravdu dobrých talentů je čím dál více 

a mám v ně naprostou důvěru.

Máte pocit, že je o architekturu mezi mladými lidmi a dětmi 
v současné době vlastně zájem? 
Zcela určitě je zájem o architekturu dnes daleko větší, a to je dobře. A nejen 

mezi mladými lidmi. Architektura se stala daleko víc součástí našeho života. 

Například v Itálii architekta berou jako takového pána Boha. Není zde velký 

rozdíl mezi architektem a designérem. Proto také může pracovat jednou na 

návrhu mostu a podruhé na designu nějakého butiku. Je to rozdíl oproti takové 

té německé přísně rozškatulkované hierarchii. A já se s tímto ztotožňuji. Architek-

tura je tvořivý proces a ten se týká všeho, co člověk, který má nějaké estetické 

vnímání, dělá rukama a myslí. 

Když začínáte navrhovat 
nějaký konkrétní projekt, co 
je v prvním momentě pro vás 
nejdůležitější? 
Prostor. A světlo samozřejmě. Detail. 

Všechno ostatní není až tak důležité.

Kreslíte raději ručně, nebo 
dáváte přednost počítači?
Všechno skicuji rukou. Návrhy poté 

předám mým spolupracovníkům, kteří 

je překreslí v počítači.

Jednou jste uvedla, že schvalovací procesy jsou stejně obtížné 
všude na světě, nejen u nás. Máte nějaký kuriózní příklad, na 
který ráda vzpomínáte a který nakonec dopadl dobře a pro-
jekt se realizoval?
Kuriózní případ snad ani ne. Ty boje jsou obvykle strašné, zdlouhavé a člověk 

se prostě nesmí vzdát. Bylo jich hodně. Tak například Pražská křižovatka nebo-

li kostel Svaté Anny v Praze, kterou jsme nakonec úspěšně předali veřejnosti, 

nebo všechny naše projekty ve Victoria and Albert Museum či Somerset House 

v Londýně. Počet odmítnutých projektů určitě převažuje. 

Prozradíte nám, na jakém projektu vaše architektonické 
studio nyní pracuje?
V Plzni například děláme na dvoupatrové nástavbě hematologicko-onkologické-

ho oddělení, které vzniká vedle docela ošklivé staré budovy. Nedávno zemřelý 

primář Vladimír Koza, který zde vedl ústav na transplantaci kostní dřeně, nás před 

časem požádal, jestli bychom tu stavbu nenavrhli my, a já pevně doufám, že se 

nám to celé zdárně podaří. Připravujeme také bytovku na Rohanském ostrově, ve 

Zlíně dostavujeme univerzitní komplex, navrhujeme rovněž privátní domy a v Lon-

dýně nyní pracujeme na projektu muzea v New Yorku, který by měl být zaměřený 

na newyorskou historii, děláme také nějaké obchody pro Harrods.  ●

Děkujeme za rozhovor.

Ivan Sklenář / Jana Tulachová
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Člověk se 
nesmí vzdát

Obr. 1 Paní architektka Jiřičná zodpovídala dotazy do našeho Knaufstylu

Obr. 2 Eva Jiřičná v interiéru vily

Obr. 3 Eva Jiřičná s jednatelem, panem Bedrnou
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Obr. 1 Přednáška Miroslava Nyče na téma protipožární ochrany

Obr. 2 Přeplněná přednášková místnost v suterénu vily

Obr. 3 Prohlídku vily si nenechala ujít ani paní Jiřičná

Obr. 4 Eva Jiřičná při své úvodní přednášce

1 3

2 4

Již druhým rokem pořádá firma Knauf seminář určený 
architektům a projektantům nazvaný Podzimní degus-
tace novinek Knauf. Letošní seminář se konal 21. listo-
padu v Brně ve vile Tugendhat.

Nejen atraktivní prostředí tohoto architektonického skvostu třicátých let dvacá-

tého století, ale i účast vzácného hosta paní Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné přilákaly 

na seminář přes sto účastníků. 

Paní profesorka Jiřičná zahajovala celý program přednáškou na téma Architek-

tura protkaná sklem a ocelí. Její výklad byl velice poutavý a zájem posluchačů 

byl tak velký, že původně naplánovaný čas nestačil a protáhl se o několik de-

sítek minut. Protože kdy se vám podaří účastnit se přednášky tak významného 

světového architekta, navíc českého původu?

Po skončení vystoupení paní architektky si hosté vyslechli ještě přednášky odborníků 

firmy Knauf. Na téma provětrávané a montované fasády promluvil Ing. Hubert Siegl, 

Ing. Jan Juhás svou přednášku věnoval bezpečnostním konstrukcím v suché výstavbě 

a společně s panem Petrem Pimkem ze společnosti MINIDOMY.CZ, s. r. o., se věno-

vali i tématu dřevostaveb, konkrétně systémům s použitím alternativních stavebních tech-

nologií kombinujících prvky suché výstavby pro dosažení akustické pohody a zajištění 

požární odolnosti. Novinky v ochraně stavebních konstrukcí před požárem systémy 

Knauf představil ve své přednášce Ing. Miroslav Nyč (více na str. 4–5). 

Po skončení dopoledního programu bylo hostům nabídnuto několik lahůdek. Tou 

první byla možnost osobního rozhovoru s paní Jiřičnou, která všem zájemcům 

velmi ochotně zodpovídala položené dotazy. Druhým bonbónkem byla možnost 

prohlídky vily Tugendhat, kterou všichni hosté rádi využili, jelikož vzhledem ke 

kapacitě počtu návštěvníků při jedné prohlídce a velkému zájmu veřejnosti o tuto 

architektonickou památku jsou exkurze na několik měsíců dopředu obsazeny. 

Aby slovo degustace bylo naplněno beze zbytku, byla hostům nabídnuta i ochut-

návka vín z českých i francouzských vinic. 

Podle ohlasu účastníků můžeme usuzovat, že druhý ročník Podzimní degustace 

novinek Knauf byl úspěšnou akcí díky zajímavým přednáškám a velmi dobře 

zvoleným místem konání.  ●

 Romana Lásková

Podzimní degustace novinek 
KNAUF ve vile Tugendhat
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V italské provincii Emilia-Romagna leží historické měs-
tečko Modena, které proslulo zejména jako středisko 
strojírenství a  výroby sportovních automobilů Ferrari 
a  Lamborghini. Od letošního roku je s  tímto městem 
také spjato jméno významného českého architekta 
Jana Kaplického. Kaplický, který žil od roku 1968 ve 
Velké Británii, založil společně s  Davidem Nixonem 
architektonické studio Future Systems a  za stavbu 

Lord´s  Media Centra získal nejprestižnější britskou 
cenu za architekturu – Stirling Prize. Právě zmíněné 
studio je autorem návrhu nové budovy Museo Casa 
Enzo Ferrari. Kaplický jej navrhl již v  roce 2003, ale 
stavba byla dokončena až po jeho smrti. 

Na stavbě muzea se v plné kráse projevila Kaplického vášeň pro organické 

tvary a nadčasový design. Futuristicky pojatá budova muzea je typickým pří-

kladem spojení historie, novodobých materiálů a vize budoucnosti. Na první 

pohled je patrné, že se Jan Kaplický nechal také inspirovat vozy Enza Ferrariho, 

který byl známý svou posedlostí detailem a perfekcionalismem. Byl tvrdý na 

sebe i na své podřízené, ale byl to také vizionář, který dotáhl svá díla k téměř 

absolutní dokonalosti. O čemž svědčí dlouhá a slavná historie vozů Ferrari. 

Budova připomíná z dálky kapotu vozu se vzpomínajícím se hřebcem ve znaku. 

Její barva je jasně žlutá, což také byla původní barva vozů Ferrari, a rovněž 

i barva města Modena. Podobně jako Enzo Ferrari hleděl Kaplický do budouc-

nosti a zanechal za sebou nesmazatelnou stopu, kterou budou obdivovat nejen 

návštěvníci muzea, ale i odborná veřejnost. Za stavbou muzea, která stála 18 

milionů eur, stál syn slavného Enza Ferrariho – Pierro. Není bez zajímavosti, 

že součástí muzea, které se rozkládá na ploše kolem 6000 m2, je zrekonstruo-

vaný rodný dům starého pána. Při pohledu na nový komplex je obdivuhodné, 

jakým způsobem se podařilo citlivě propojit historii se současností. Kdo muzeum 

navštíví, bude jistě na rozpacích, zda obdivovat ojedinělou architekturu, nebo 

významné historické stroje, které jsou vystaveny uvnitř budovy. I to je příklad 

dokonalého spojení historie s moderním uměním. 

Moderní architektura 
made in Kaplický
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Zatímco stará budova slouží k multimediálním prezentacím a projekcím obrázků 

a filmů připomínajícím život a dílo významného konstruktéra a zakladatele jedné 

z nejprestižnějších značek na světě, tak nová budova budí dojem, jakoby chránila 

cenné kulturní a historické dědictví. Pohledem z moderní expozice vidíme starý 

dům, čímž dochází k unikátní konfrontaci dvou odlišných historických momentů. 

Členitá střecha je zhotovena z hliníku. Její dominantou je deset oblých výstupů, 

které připomínají typické průduchy pro chlazení motoru, jež obvykle najdeme na 

kapotách sportovních vozidel, Ferrari nevyjímaje. Futuristická stavba je nejen vzhle-

dově atypická, ale také progresivní z hlediska použitých technologií. Při výstavbě 

areálu muzea byly dodržovány bioklimatické zásady a užity inovativní materiály.

Výstava v útrobách nové budovy nese název Původ mýtu. V expozici se kro-

mě slavných modelů Ferrari, jako například 166 MM Coupé Touring z roku 

1949, nachází i modely Maserati (slavný A6GCS Berlinetta Pinin Farina) nebo 

kupé De Tomaso Vallelunga.  ●

 Ivan Sklenář

Zdroj: Publikace Future Systems, Shiro Studio, MUSEO CASA ENZO FERRARI, 

fotografie Gabriele Melloni a Stefano Paolini
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V  září 2012 proběhl ve Vysokém Mýtu druhý ročník 
soutěže učňů odborných škol v oboru zedník, montér 
sádrokartonových konstrukcí, instalatér a  malíř. Sou-
těž byla organizována ve spolupráci se Svazem podni-
katelů ve stavebnictví v ČR, Cechem suché výstavby, 
Cechem malířů a  lakýrníků ČR, Hospodářskou komo-
rou a sponzory. Zúčastnilo se 58 soutěžících z 19 škol 
z  celé ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a  Němec-
ka. Společnost Knauf Praha, spol. s r. o., byla jedním 
z partnerů soutěže. 

Žádná profese není na stavbě izolována, řemesla na sebe navazují, lépe řeče-

no se prolínají. To klade nároky nejen na odbornou kvalitu pracovníků v zúčast-

něných profesích, ale v neposlední řadě i na osobní kvality a předpoklady na 

díle spolupracovat s ostatními, respektovat je, počítat s nimi při své vlastní práci. 

Soutěž Řemeslo/Skill uspořádaná odbornou školou ve Vysokém Mýtu, která 

provázaností čtyř profesí simuluje reálnou situaci na stavbě, je velmi dobrým 

počinem v tomto směru. Učni, vedení dost často k značné zahleděnosti do své 

profese, jsou najednou postaveni do situace, že musí ze svého omezeného snu 

procitnout, že se musí chovat profesionálně, musí respektovat potřeby ostatních 

profesí. Jsou nuceni přijmout nevyhnutelnou skutečnost, že zákazník očekává 

dílo jako celek a často osobní pohnutky jednotlivých „mistrů svého oboru“ jej 

vůbec nezajímají.

Během přípravy i v průběhu soutěže nastaly několikrát chvíle, kdy jsme si uvě-

domili, co jsme měli udělat lépe, co domyslet, domluvit, zkoordinovat. Vzhle-

dem k „mládí“ soutěže a k ambicióznímu rozsahu však nebyly tyto drobné 

nedostatky nikterak podstatné. Každopádně myšlenka je velmi dobrá a stojí 

za to na přípravě příštího ročníku zapracovat koordinovaněji a odstranit drob-

né nedostatky. Je to cenný zdroj poučení pro všechny zúčastněné. Pro učně je 

to poznání nového, pro ostatní zejména získání zpětných vazeb ke zlepšení 

jejich práce.  ●

 Hubert Siegl

Řemeslo / Skill Vysoké Mýto 2012



Obr. 1 Business Park Milanofiori  

Obr. 2  Společné foto

Obr. 3  Detail moderní fasády

Obr. 4  Maserati 166 MM v muzeu Enzo Ferrari

1 3

2 4

31KNAUFSTYL A
K

TU
A

LI
T
Y

Počátkem října jsme ve spolupráci s německou poboč-
kou Knauf USG uspořádali třídenní exkurzi do Milána. 
Cílem této exkurze bylo ukázat našim partnerům použi-
tí systému Aquapanel při mnoha realizacích. Akce byla 
připravována pro zákazníky, kteří v letošním roce pou-
žívali Aquapanel systém na svých stavbách. 

Odlet byl naplánován na úterý 9. října z Letiště Václava Havla (dříve Letiště 

Ruzyně). Po příletu jsme navštívili několik staveb v Miláně, kde byl Aquapanel 

použit. Prohlédli jsme si muzeum Lamborghini, Business park Milanofiori a pod-

zemní stanici metra ROH Fiera.

BUSINESS PARK MILANOFIORI
Projekt s podlahovou plochou 90 000 m2, kde bylo použito cca 35 000 m2 

desek Aquapanel, slouží jako administrativní budova k přilehlému obchodnímu 

centru. V projektu je použito několik typů skladeb obvodového pláště, od kla-

sického kontaktního zateplovacího systému až po ocelové pozinkované provět-

rávané fasády. Realizace proběhla v roce 2008. Architekt se v tomto projektu 

oprostil od standardních konfekčních tvarů zejména u okenních otvorů. Právě 

proto byl zvolen systém Aquapanel jako obvodový plášť – sendvič.

MARANELLO – SRDCE SPORTOVNÍCH VOZŮ A MOTORŮ
Druhý den exkurze jsme využili k návštěvě muzeí v Maranellu. V první části 

dne jsme navštívili muzeum vozů Ferrari. Mezi exponáty, které jsme mohli vidět, 

byly všechny modely závodních vozů Formule 1. Všechny tyto skvosty jsme měli 

možnost si zblízka prohlédnout a alespoň na chvíli si představit atmosféru auto-

mobilového sportu číslo 1. Dále jsme nahlédli i do zákulisí vývoje jednotlivých 

typů vozů. Je téměř neuvěřitelné, za jak krátkou dobu se automobily, které jsme 

viděli na závodních okruzích, dostaly do sériové výroby. 

V odpoledních hodinách jsme se zastavili v nově otevřeném muzeu Enzo Ferra-

ri. Toto muzeum je věnováno vzpomínce na tohoto legendárního konstruktéra. 

Budova je postavena na pozemku, na kterém stál původní rozpadlý dům, ve 

kterém se Enzo Ferrari 2. února 1898 narodil. Architektonický návrh připravil 

český architekt Jan Kaplický v roce 2004. V tomto interaktivním muzeu jsme si 

prohlédli vozy především značky Maserati. 

Rádi bychom poděkovali kolegům ze společnosti Knauf USG, kteří nám tuto 

exkurzi připravili a zajistili veškerý program. ●

 Jiří Gina

AQUAPANEL® Tour 2012
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Cyklistický ultramaraton DOS RAS EXTREM, nebo-li Závod 
kolem Slovinska, je jednou z nejprestižnějších akcí svého 
druhu v Evropě. Nejlepší amatérští cyklisté se každým ro-
kem sjíždějí do slovinské Postojné, kde pro ně organizátoři 
závodu připravují nejen náročnou trať, ale také skvělé zá-
zemí. Závod je ve Slovinsku velice populární, což dokazuje 
nejen atmosféra samotného startu závodu, ale především 
divácká podpora závodníků na trati, a to i v nočních hodi-
nách. Není divu, vždyť ze Slovinska pocházel nejlepší cyk-
listický ultramaratonec všech dob, fenomenální Jure Robič.
České barvy letos v  premiéře hájil Stanislav Prokeš za 
podpory firmy Knauf.

Trať závodu měří obvykle 1200 km a závodníci během něj zdolají kolem 

12 000 m převýšení. Nejvyšším bodem byl tentokrát průsmyk Vršič v Julských 

Alpách s nadmořskou výškou 1611 m. Závod se jede individuálně, bez pře-

rušení, po předem dané trati, kterou závodníkovi předepisuje tzv. road book. 

Přestávky volí závodník a jeho doprovodný tým samostatně, přičemž čas běží 

všem závodníkům stejně. Úkolem doprovodného vozidla, které se musí celý 

závod pohybovat se závodníkem, je kromě navigace po trati také zabezpečení 

veškerých potřeb závodníka. 

Stanislav Prokeš se tohoto závodu zúčastnil letos poprvé a o to více se musel na 

závod připravit. Podporoval ho pětičlenný doprovodný tým, ve kterém většina 

účastníků měla nějaké osobní zkušenosti z podobných závodů. Role vedoucí 

doprovodného týmu se ujala Hana Ebertová, která tento závod několikrát ab-

solvovala jako přímý účastník. Právě její zásluhou byla letošní účast korunována 

dojetím do cíle ve velmi dobrém čase. 

Na start se v kategorii individuálního závodu mužů do 50 let postavilo 51 zá-

vodníků, do cíle dorazilo v limitu 35 z nich.

Začátek května, kdy se závod tradičně koná, všechny překvapil nezvykle teplým 

počasím. Prakticky celý závod bylo jasno, odpolední teploty se pohybovaly okolo 

Účast v cyklistickém 
ultramaratonu mi umožnil Knauf
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jet beze spánku, jsem musel překonat těžkou krizi. To se mi s podporou týmu 

podařilo, ale zpomalil jsem, a to byl zřejmě klíčový moment, který mi zabránil, 

abych závod dokončil v čase pod padesát hodin. Do cíle jsem dorazil v sobotu 

večer a závod dokončil v čase 2 dny 2 hodiny a 41 minut (50:41 hod.). Ve 

výsledkové listině mé kategorie jsem se umístil na 13. místě. Děkuji firmě KNAUF 

za podporu, bez které by moje účast na tomto závodě nebyla možná.“ ●

 Stanislav Prokeš

30 °C, v noci pak klesala k 10–15 °C. Ostrý zlom povětrnostních podmínek přišel 

v noci ze soboty na neděli, kdy studená fronta přinesla déšť a prudké ochlazení. 

Osobní zkušenosti ze závodu Stanislav Prokeš shrnul slovy: „I když jsem byl pře-

dem informován o náročnosti závodu, s osobní zkušeností se to nedá srovnávat. 

Musel jsem si sáhnout hodně hluboko a vydat se ze všech fyzických i morálních 

sil, abych závod dokončil. Především po druhé noci, kterou se mi podařilo pro-

Knauf podporuje talentované děti ze sociálně slabších 
rodin prostřednictvím Nadace Hanuše Goldscheidera

Základní myšlenkou Nadace je podporovat golf a napo-
máhat jeho rozvoji, zejména se zaměřením na dětský 
a mládežnický golf.

Velkou pozornost věnuje 

Nadace programu, který 

podporuje sociálně slabší 

zájemce o golf s cílem 

zpřístupnit a přiblížit tento 

sport co nejširší veřejnos-

ti. Důkaz, že své poslání 

bere vážně, nadace po-

dala v neděli 4. listopadu 

v pražském Erpet Golf 

Centru. Proběhlo zde slav-

nostní předání 100 setů nových dětských golfových holí zástupcům 35 tréninko-

vých center mládeže a klubů 

pracujících s mládeží z celé 

České republiky. Přítomni byli 

členové správní rady Nadace 

Hanuše Goldscheidera pro 

český golf profesor RNDr. 
Václav Pačes, JUDr. Ladi-

slav Vostárek, René Machová, Ondřej Hejma, Miroslav Holub a další, 

prezident ČGF Jan Jenčovský a další členové výboru ČGF, Marco Anderegg, 

majitel společnosti Golf USA, která dětské sety dodala, sponzoři a významní do-

nátoři nadace v čele s Vladimírem Dlouhým či Karlem Laubem, včetně 
jednatele firmy Knauf, ing. Radka Bedrny. Z události byl natočen televizní 

záznam, který v listopadu odvysílala ČT Sport. ●

 Jana Tulachová, 

www.nhg.cz, www.cgf.cz
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Vánoce jsou za dveřmi a s nimi je spojena celá řada rituá-
lů, tradic a nejrůznějších oslav. Mezi ně patří pečení slad-
kých pochutin, které se samozřejmě v různých koutech 
Evropy liší. To, co pro Italy znamená Panettone, Fran-
couze Bûche de Noel, pro Brity Plumpudding a pro nás 
vánočka, je pro Němce Drážďanská vánoční štola. Co to 
vlastně je? Štola je druh pečeného vánočního moučníku 
nejčastěji z kynutého těsta, ve kterém jsou zapečené su-
šené ovoce, mandle, ořechy a celé je to bohatě potřené 
máslem a  posypané moučkovým cukrem. Štola má už 
podle ingrediencí vynikající chuť, ale rozhodně není pro 
ty, co se snaží držet dietu. Ostatně jako celý kulinářský 
mumraj kolem Vánoc. Přestože štol je několik variant, 
tak ta nejznámější je Drážďanská, už proto, že právě zde 
byla podle historických pramenů poprvé upečena. Što-
la, kterou je potřeba péci alespoň 3 týdny dopředu, aby 
měla výraznější chuť, má tvar bochníku, který má připo-
mínat malého Ježíška zabaleného v plenkách. Není tedy 
pletená, jako naše česká vánočka.

První zmínka o štole jako o vánočním pečivu se datuje z roku 1329, kdy byla 

věnována jako dárek Jindřichu I., biskupu v Naumburgu nad Sálou. Naopak 

v Drážďanech se objevuje v roce 1474, kdy byla uvedena na účtech křesťan-

ské nemocnice sv. Bartoloměje. Dlouhou dobu se štola pekla jen jako církevní 

postní jídlo, a proto se do ní nesmělo přidávat máslo ani mléko. Až saský kurfiřt 

vévoda Albrecht III. požádal tehdejšího papeže Inocence VIII. o zrušení zá-

kazu používání másla při výrobě Drážďanské štoly a on jeho žádosti v roce 

1491 vyhověl. Na druhou stranu však zatížil drážďanské pekaře poplatky, ze 

kterých se hradila výstavba církevních chrámů. Inu, něco za něco. Na přelomu 

15. a 16. století se začala štola nazývaná tehdy Christbrote uff Weihnachten 

prodávat na nejstarším vánočním trhu v Německu – na Striezelmarktu. 

Od roku 1730 se štola stala kultovním objektem. V tomto roce totiž uspořádal 

kurfiřt August Silný společně s pruským králem a vyslanci mnoha evropských 

panovnických rodů v Zeithainu vzdáleném 50 kilometrů severně od Drážďan 

ohromnou vojenskou oslavu, která je dodnes kvůli svému přepychu považová-

na za symbol barokního stylu života. August Silný, který byl zároveň i polským 

králem, nechal zvláště pro tuto slavnost nazývanou „Zeithainer Lustlager“ upéct 

obrovskou štolu o váze 1,8 tuny a zhotovit speciální obrovský nůž na krájení 

štoly. Současná podoba a základní recept Drážďanské štoly byl ustálen na 

začátku 20. století. V Drážďanech a okolí najdete více než 150 pekařů, kteří 

pečou tuto štolu podle vlastních rodinných receptů. V roce 1991 založili tito 

pekaři ochranný svaz pekařů Drážďanské štoly Schutzverband Dresdner Stol-

len na podporu ochranné známky Dresdner Stollen®. Na popud ochranného 

svazu bylo vydáno rozhodnutí, že pod názvem Echter Dresdner Christstollen 

a Original Dresdner Christstollen smějí být vyráběny a distribuovány pouze štoly 

pocházející z Drážďan a jejich okolí.

Výroční oslavy „Zeithainer Lustlager” vychází každoročně na sobotu před dru-

hou adventní nedělí, kdy se jako vzpomínka na tuto příležitost pořádají od roku 

1994 Slavnosti Drážďanské vánoční štoly. Slavnostní průvod prochází drážďan-

ským Altstadtem přes náměstí Schlossplatz, kde se vyzdobená obrovská štola 

na povoze taženém koňmi slavnostně odhalí. Poté je samozřejmě rozkrájena 

a rozdána mezi návštěvníky. Součástí slavnosti je volba patronky, která se vybí-

rá z mladých pekařek a cukrářek, a ta pak reprezentuje Drážďanskou štolu při 

významných a propagačních událostech.  ●

 Ivan Sklenář
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Drážďanská vánoční štola

o 
ý 
, 

e 

 

Budete potřebovat: 

500 g polohrubé mouky ! �petka soli ! 100 g moučkového cukru 

+ na poprá�ení ! 40 g (i kostka) dro�dí ! 200 ml mléka 

! 50 g marcipánu ! 150 g másla + 10 g na potření ! 2 �loutky 

! mletá skořice ! 100 g mandlí ! oloupaných ! 100 g kandova-

ného ovoce

1.  Připravte kvásek

Do zadělávací mísy prosijte mouku se �petkou soli. Promíchejte ji 

s 80 g cukru a uprostřed udělejte důlek. V hrnečku rozdrobte dro�dí, 

přidejte zbylý cukr, tři l�íce vla�ného mléka a umíchejte ka�ičku. 

Nalijte ji do důlku a nechte vzejít kvásek; dopřejte mu aspoň čtvrt 

hodiny. Mezitím pokrájejte marcipán.

2. Zadělejte těsto

Rozehřejte máslo a nechte ho trochu zchladnout, aby bylo vlahé, ale 

ne horké. Pak ho spolu se �loutky a skořicí přidejte do důlku v mou-

ce. Podle potřeby přilévejte mléko a důkladně vypracujte vláčné těsto 

(nejdřív v míse, pak na vále, dobře to jde i v robotu). Vraťte do mísy, 

zakryjte utěrkou a nechte v teple kynout.

3. Zapracujte suché plody

Mandle nahrubo nasekejte. Spolu s kandovaným ovocem a nakrá-

jeným marcipánem je vmíchejte do vykynutého těsta a je�tě jednou 

ho prohněťte. Na pomoučněném válu z něj vyválejte placku silnou 

asi tři centimetry. Del�í strany přehněte do středu a mírně přitlačte. 

�tolu přeneste na plech a nechte je�tě asi čtvrt hodiny kynout.

4. Krásně ji upečte

Troubu rozpalte na 200 °C a pečte �tolu asi deset minut. Pak sni�te 

teplotu na 160 °C a dopékejte dozlatova. Je-li opravdu upečená, zjis-

títe pomocí �pejle: kdy� zůstane po vyta�ení suchá, máte hotovo. 

Aby se �tola nepřipálila, přikryjte ji asi v polovině pečení alobalem. 

Hotovou, je�tě horkou �tolu potřete máslem a vychladlou pak bohatě 

pocukrujte. 

Nechte ji dva a� tři týdny odle�et pevně zabalenou v alobalu, 

ale dá se samozřejmě jíst ihned.

Recept: Doba přípravy 25 minut, doba kynutí 180 a� 240 minut 
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Správné řešení tajenky zasílejte do 30. ledna 2013 na známou adresu: Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, Praha 9 nebo na e-mailovou adresu 

soutez@knauf.cz pod společným heslem Soutěž Knaufstylu. Výherce naší křížovky se může těšit, jak fotografie napovídá, na hodnotný poukaz na nákup 

zimního sportovního zboží ve vybraných prodejnách. 

Vítězem soutěže z minulého čísla je Jan Vojta, Borská stavební , s. r. o.
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POMŮCKA: 
OKU, TOR, 

TOT

ŠPERKOVÝ 
KÁMEN ZPITÁ

ALBÁNSKÁ 
MĚNOVÁ 

JEDNOTKA
EVROPAN TYKEV 

LAHVOVITÁ ČÁST NOHY LETADLO 
(obecně)

CHEM. ZN. 
RADIA KOLEM SVAZEK 

ROŠTÍ ZÁPAS
INICIÁLY 
HEREČKY 
MUTIOVÉ

MILENKA 
SAMSONA

TRUMF 
V BRIDŽI

LÁTKA 
Z LÝKA

DO TÉ 
MÍRY PRUŽINA OPÍCHAT

ZPĚVOHRA

INDICKÁ 
PÁLENKA

RAJSKÁ 
JABLÍČKA

OBDĚLÁVAT 
PŮDU

AMERICKÝ 
HEREC

BAVLNĚNÁ 
TKANINA

STOLNÍ HRA VAZKÁ 
KAPALINA KOŘIST

LESNÍ 
KALAMITA

MYTICKÝ 
KRASAVEC

CHOVNÁ 
LAMA

CHEM. ZN. 
HLINÍKU

JUVIOVÉ 
OŘECHY DRAVEC VLÁKNO 

Z LISTŮ AGÁVE

3. DÍL 
TAJENKY

MĚNOVÁ 
JEDNOTKA 

MACAA
SPĚCH

REZERVA

ČÁST 
MOLEKULY USAZENINA

PRŮVODCE 
POŘADEM

KORÁLOVÝ 
OSTROVOSOBNÍ 

ZÁJMENO
MLÁDĚ 
SKOTU

VŮNĚ 
(knižně)

ČESKÉ 
MĚSTO CHILSKÁ 

POUŠŤPTAČÍ 
PERA

ČÁSTKA ČIDLO 
ČICHU

RUSKÁ 
VES

TÁTA 
(knižně)

EVROPAN

DIVADELNÍ 
HRA

CHEM. ZN. 
LUTECIA

UMĚLÝ 
JAZYK

MODLA

JAPONSKÉ 
SÍDLO

ŠPERKOVÝ 
KÁMEN

ZAHRAZOVAT 
(knižně) VÝSTELKA

CHŇAPAT VYZVĚDAČ
PREZENT

ČESKÝ 
ZÁMEK

TMEL

ZPĚVNÍ 
PTÁCI

OZVĚNY
ŽÁK

PCHÁČ

BODAVÝ 
HMYZ

KVĚTNÍ 
PRÁŠEK TADY

POŘÁDEK SILNÝ 
PROVAZ

CHEM. ZN. 
OSMIA

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO INICIÁLY 

HERCE 
KOHOUTA

ZNIČENÍ 
NAJETÍM POPELNICE

POHYB 
VZDUCHEM DOUŠEK

UČINIT 
TVRDÝM PROUD POHŘEBNÍ 

NOSÍTKA

VIDINA
SADA

ČLENSKÝ 
STÁT USA

PLANETA

CHUTNÉ 
RYBY POVODEŇ

KURZIVA
POKOLENÍ MUŽ

1. DÍL 
TAJENKY SMALT

NÁVĚŠTÍ ÚDER 
NOHOU

JMÉNO 
PROZAIKA 
HONČARA

MRTVÝ 
(německy)

SLUŽEBNÍ 
POŘADÍ REZIVĚNÍ

LALOŠKA RUČNÍ 
VOZÍK

ŘECKÉ 
PÍSMENO

OHRYZ

POLYNÉSKÝ 
NÁPOJ OBUV ŘÍMSKÝCH 

999

VŘENÍ VĚNOVAT INDONÉSKÁ 
ŘEKA

2. DÍL 
TAJENKY

SKLAD 
UHLÍ TEMNOTA

POBÍDKA
INSPEKČNÍ 
PROHLÍDKA 

(zkratka)

TAJNÝ 
VYSLANEC UMĚT ŠACHOVÍ 

PĚŠCI

POSMĚCH VOZIDLA DUBEN 
(hovorově)

Poukaz na sportovní potřeby 

v hodnotě 3000 Kč



Letošní rok byl pro nás všechny výjimečný, zejména proto, že byl jubilejní. 
Nebyl to však jen rok oslav, ale také velmi úspěšné spolupráce s vámi, 
našimi zákazníky. Chceme vám proto na závěr roku srdečně popřát krásné 
svátky, vše nejlepší do nového roku, mnoho pracovních úspěchů a osobní 
radosti, a budeme se těšit na začátek nové dekády, která, jak pevně 
věříme, bude stejně úspěšná, jako ty poslední dvě.

Redakce Knaufstylu

PF 2013


