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Barvy si podmaňují fasádu
Fasáda roku
Výsledky 12. ročníku prestižní soutěže

Skutečná fata morgana
Emirát Katar: obnova města
ve znamení trvale udržitelného rozvoje
a tradičního arabského stavebnictví

editorial
Milníky dneška

Vážení čtenáři,
nadešel konečně čas a vy držíte v rukou Baumit – první číslo nového magazínu určeného našim příznivcům
a partnerům. Důvod, proč jsme zvolili právě tento název, je nasnadě. Baumit vám totiž přináší příběhy ze zemí, kde naše společnost působí, a najdete v něm informace o partnerech a aktérech Baumitu.
Od tohoto okamžiku vám bude milou společnost dělat široké spektrum témat – od zajímavostí z oblasti stavebnictví a nemovitostí přes informace
o inovativních počinech a výrobcích až po aktuality z dění na trhu.
V prvním vydání vám bude představen náš momentálně největší projekt
– Baumit Life, novátorské řešení v oblasti povrchové úpravy fasád. Jak s tím
vším souvisí číslo 888 a jaké trendy v sobě Baumit Life ukrývá, se dozvíte
v hlavním článku tohoto čísla. Vaší pozornosti doporučuji také stranu 10
a následující. Eng. Issa M. Al Mohannadi představuje v rozhovoru ojedinělý
projekt Musheireb, který katarskému hlavnímu městu Dauhá propůjčí zcela
novou tvář, a přesto zachová tradice. A když už jsme u toho, nezapomeňte
se také na chvilku zastavit v Sarajevu – stačí jen nalistovat stranu 14 a budete, stejně jako já v rámci setkání jednatelů Baumit v květnu 2011, svědky
jedinečného zážitku.
Objevte spolu s námi tato a spoustu dalších lákavých témat v historicky prvním vydání magazínu Baumit. Přejeme vám příjemný čtenářský zážitek!
Váš Alfred Gsandtner, Baumit Beteiligungen GmbH
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Evropské fasády
přiznávají barvu
Evropou hýbe nepřehlédnutelný trend – architekti využívají ve své tvorbě
výrazných prvků a Baumit Life, nejrozsáhlejší systém fasádních barev, jim
podává pomocnou ruku v podobě 888 barevných odstínů.

P

rojevy individuality se ve stavebnictví dlou

dému, kdo se úpravami fasád zabývá v rámci

ho omezovaly jen na interiéry. Situace se

své profese či soukromě, ať už jsou to zpraco

však výrazně změnila a charakter se nyní – a to

vatelé, architekti, obchodníci, poradci, vlastníci

s daleko větším účinkem – projevuje na fasádě

nemovitostí, či přímo stavitelé. Barevnou pa

domu. Tomuto trendu vychází vstříc také nej

letu Baumit Life tvoří 888 barev, které naplní

čerstvější inovace z laboratoří naší společ

veškerá vaše očekávání – od nejjemnějších

nosti: Baumit Life. Tento nový rozsáhlý systém

pastelových odstínů až po syté a výrazné ba

barev nabízí téměř neomezené možnosti kaž

revné tóny.
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Big Life
V elegantním aluminiovém pouzdře se světel
ným logem Baumit a integrovaným USB flash
diskem se skrývá vzorník určený architektům.

„Nápady s budoucností – tak zní naše motto.

covní skupiny se zcela jasnou pracovní náplní:

lením. Při tom všem mu sekundoval také Mi

Rozšíření dosavadní kolekce barev Baumit

vytvořit jedinečný barevný systém budouc

chael Groier z Baumit Wietersdorf a oba dva

a vytvoření nejširší barevné palety na trhu tak

nosti. Východiskem byla barevná paleta Co

vlastními silami umíchali něco mezi čtyřmi až

byly logickým krokem na cestě k cíli. Tím je

lours of more emotion se dvěma sty odstíny.

pěti tisíci různých základních barevných od

samozřejmě pozice jedničky na evropském

Ta tvoří spolu s barvami ArtLine základ nové

stínů.

trhu,“ říká Alfred Gsandtner, ředitel Baumit

řady Life. Nejprve bylo třeba vyjasnit si celou

Beteiligungen. V tomto ohledu Baumit roz

řadu otázek: Jaké nové pigmenty jsou na tr

Věštění z křišťálové koule

hodně netrpí nedostatkem nápadů, know

hu dostupné? Kam sahají současné technic

„Systém barev musí vyhovět jakémukoli přání

-how či zkušeností: Výrobky značky Baumit

ké možnosti? Teprve poté přišla řada na jed

a měl by vydržet řadu let,“ vysvětluje Span

byly použity za dobu své existence na fasá

notlivé barevné definice, na fixaci barevných

ring. A jaká byla hlavní výzva tohoto projektu?

dách o celkové ploše tři sta milionů metrů

odstínů a na vývoj základních hmot a směsí.

Speciálně barvy jsou extrémně závislé na

čtverečních, což by vystačilo na vybudování
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měnících se společenských trendech, kultur

metr široké cesty z planety Země až na Mě

Od samého počátku se na vývoji systému ba

ních proudech a dalších vlivech. Proto Baumit

síc.

rev podílel i Wilfried Spanring, specialista spo

již roky spolupracuje se specialisty v oblasti

lečnosti Baumit v oblasti barev. Účastnil se

barev a trendů, se skupinou Color Marketing

Zrození systému

rozhodování o obecném směřování systému,

Group (CMG), která sdružuje více než 1600

Odborníci z laboratoří a specialisté na barev

podílel se na návrzích jednotlivých barevných

designérů z celého světa napříč průmyslový

né poradenství, marketing a produktový ma

tónů a souvisejících nástrojů, které byly reali

mi odvětvími. Na pravidelných setkáních se ti

nagement vytvořili v dubnu 2008 čtyři pra

zovány ve spolupráci s marketingovým oddě

to odborníci snaží předpovědět nadcházející
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Důraz na úpravu fasády
Je libo mechově zelenou, královsky modrou, čokoládově hnědou či snad
antracitovou? Pokud chtěl někdo doposud dodat své fasádě na důrazu,
byl většinou zklamán. Hrozilo totiž příliš velké riziko, že pod vlivem
tepelného ohřevu dojde k poškození fasády, a kontaktní zateplovací
systémy toto nebezpečí ještě umocňovaly.
„Největší výzvu představovaly tmavé barevné odstíny. Díky novým
pigmentům s odlišnými fyzikálními vlastnostmi, které nyní trh nabízí, se
nám poprvé podařilo vyvinout výrobky pro fasádu, které skvěle fungují
i ve spojení s kontaktními tepelně-izolačními systémy,“ říká
dr. Jürgen Lorenz, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje v sekci
International společnosti Baumit Wopfinger.
Tmavé povrchy, na kterých byla použita tato speciální pigmentace, se vlivem slunečního
záření ani zdaleka tolik nezahřívají jako při užití běžných pigmentů. V infračervené oblasti,
která je pro zahřívání relevantní, jsou nové barvy schopné velkou část slunečního záření
odrazit. Nezahřívají se tedy tolik a zanechávají dojem syté barvy.

Easy Life

Mosaik Life

Taste of Life

Skladný, lehký a ohebný – ideální pomocník na
každé stavbě nabízí ucelené barevné spek
trum v praktickém formátu.

Přehledně uspořádané a věrné ztvárnění
všech mozaikových omítek a struktur jistě vy
užijí profesionálové v rámci konzultací.

Módní výběr barev včetně příkladů aplikací
v barevných kombinacích, který koncovému
zákazníkovi usnadní rozhodování.

barevné trendy – a jejich předpovědi se pak

veny jednotlivé barevné řady. Ty byly poté zá

je celkem 104 odstínů, které jsou dostupné

velmi často shodují se skutečností. Wilfried

vazně stanoveny vedením společnosti.

jako Baumit GranoporTop a GranoporColor.
„Každý výrobek má určité pozitivní vlastnos

Spanring, který se setkání také pravidelně
účastní, aplikoval poznatky získané v CMG na

Současný produkt: systém barev Life

ti, které však za jistých okolností mohou ome

nový barevný systém Baumit. Tyto globální

Baumit Life v současné době představuje

zit možnosti barev,“ vysvětluje inženýr Ro

barevné trendy byly dále rozšířeny o výsledky

nejnovější a nejrozsáhlejší systém fasádních

bert Schmied, vedoucí oddělení výzkumu

výzkumu v jednotlivých dceřiných společ

barev v Evropě, který v sobě skrývá neuvěři

a vývoje ve společnosti Baumit Wietersdorf.

nostech Baumit, na jehož základě bylo stano

telných 888 barevných tónů tak rozmanitých,

Všech ostatních 81 barevných řad, tedy cel

veno 50 nejžádanějších barevných odstínů.

individuálních a krásných jako život sám. Zá

kem 648 odstínů, je dostupných pro všechny

klad tvoří 94 moderních sytých základních

výrobky – jak organické, tak i anorganické.

Vyhodnocení výzkumu se neobešlo bez pře

odstínů, ze kterých vycházejí jednotlivé ba

V obou těchto formách je k dostání také šest

kvapení – ve všech zemích jsou totiž nejoblí

revné řady, s následnými osmi zesvětlujícími

bílých tónů.

benější fasádní barvy téměř shodné. Jedná

odstíny. Kolekci završuje šest bílých tónů

se o odstíny okrové, pískové a šedé barvy. Ve

a 36 mozaikových omítek. Oněch 94 základ

Nový systém tak zaujme zákazníky nejen ob

výsledcích se projevila i zvláštní přání zákaz

ních odstínů je exkluzivně k dostání jako

rovským výběrem, ale také vstřícnou orien

níků, v posledních letech především oranžo

Baumit StyleTop a StyleColor. Třináct z cel

tací na jednotlivé cílové skupiny. Různé dru

vá a pastelové barvy, ale také tmavé odstíny,

kem 94 barevných řad, obsahujících vždy po

hy barevných vzorníků uspokojí potřeby roz-

které dodají na důrazu. V rámci interních jed

8 zesvětlujících odstínech, se vyrábí výhradně

ličných obchodních partnerů. Praktickou ra

nání byly pak barvy vybrány a přesně nasta

v organické podobě – nabídka tedy obsahu

du v nich najdou také sami koncoví zákazníci.
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Ve znamení ušlechtilosti: Big Life

covým zákazníkům a jeho cílem je povzbudit chuť na vlast

Big Life je nejkvalitnější vzorník celého systému barev Life. Ví

ní barevné kreace. Stylový výběr barev Taste of Life se

taný pomocník pro architekty, velké realizační firmy či ob

skládá z 88 vysoce módních barev pečlivě vybraných z ce

chodníky obsahuje funkce, které doposud v tomto odvětví

lého systému Baumit Life. Nabízí také 20 barevných kombi

nebyly dostupné. Na vysoce kvalitním aluminiovém pouzdře

nací na různých typech domů pro snadnější výběr.

je umístěno světelné logo Baumit, které se aktivuje při ote
vření vzorníku. Základní barvy jsou zobrazeny celoplošně na

Naprostá věrnost originálu: Mosaik Life

jednom listu, za ním následují zesvětlující odstíny. Vzorky

Praktický vzorník Mosaik Life nahrazuje všechny doposud

mozaikových omítek a jednotlivých struktur naleznete v tiště

užívané vzorníky barev tohoto typu. Mozaikové omítky a na

né podobě v zadní části vzorníku. Všechna podstatná data

bízené struktury omítek jsou v něm zobrazeny přehledně,

včetně softwarového propojení s nejdůležitějšími programy

věrně a způsobem, který osloví. Mosaik Life – 36 barev

pro architekty a projektanty jsou dostupná také v elektronic

ných odstínů MosaikTop, 3 škrábané struktury omítek, 2

ké verzi na integrovaném USB flash disku.

rýhované struktury, 1 jemná a 1 vyhlazovací struktura – při
jde vhod profesionálům, kteří chtějí svým klientům nabíd

Ve znamení lehkosti: Easy Life

nout odpovídající předvýběr.

Vzorník Easy Life poskytuje na zhruba 100 stranách stejný ob
sah jako Big Life, proti němu je ale skladnější, lehčí a ohebný.

Nástroje Life Tools zaujmou technické nadšence

Každý list tohoto barevníku nabízí přehled o základních barev

Při práci s inovativními nástroji šitými na míru pro Baumit Li

ných a zesvětlujících odstínech. Vzorky mozaikových omítek

fe si přijdou na své především techničtí nadšenci, ale samo

a jednotlivých struktur naleznete otištěné v zadní části vzorní

zřejmě nejen oni.

ku. Easy Life byl vyvinut především pro užití na stavbě. Ucelené

Nový systém barev má svou vlastní webovou stránku – ce

barevné spektrum v praktickém formátu včetně přehledu o zá

lé spektrum barev Life naleznete na nové adrese www.

kladních a zesvětlujících odstínech vždy na jednom listu z něj

baumitlife.com. Svět barev Baumit Life se návštěvníkům

dělají oblíbeného pomocníka pro každodenní použití.

stránek představuje hravou formou. Prostřednictvím online
poradenství je možno interaktivně zrealizovat individuální

Ve znamení praxe: Taste of Life

barevná přání. Dále jsou zde ke stažení šikovné nástroje,

Více než polovina fasád využívajících výrobky Baumit připa

jako například Life ColorDesigner nebo různé mobilní apli

dá na soukromé osoby. Vzorník Taste of Life je určen kon

kace.

„Barvy jsou poznávacím znamením.“
Axel Venn, profesor barvného designu a trendscoutingu, se těší
světovému uznání v oblasti barevného a estetického poradenství.
Baumit Jaké trendy pozorujete v oblasti fasád?

tuto roli zastávaly závěsy a záclo

Axel Venn Hlavním odstínem stále ještě zůstává bílá. Ne

ny, v současnosti je to právě fasá

bývá však již používána ve své klinické podobě, ale spíš tó

da. Například výběrem zelené ja

novaně. Tyto světlé plochy bývají oživovány důraznějšími

ko by člověk o sobě prohlašoval,

barvami, většinou červenou, méně často pak i zelenou. Pro

že je více ekologického smýšlení.

sazuje se také další výrazný trend: záliba v šedých odstínech

V naší společnosti panuje podvě

až po antracitovou, které budově propůjčí určitý status, po

domá shoda v tom, že právě eko

dobně jako u automobilů. Pozorovat lze i další trend – stále

logický postoj je vnímán pozitivně.

více fasád sází na strukturu. Obecně tedy mohu říci, že

A tento postoj lze sdělit i prostřed

trend směrem k barvám nadále pokračuje. Bílá je stále ještě

nictvím fasády, která tak získá určitý charakter.

favoritem, ale v tónovaném provedení. Vymizely všechny
středomořské rysy, což znamená, že jsme již přestali napo

Jak důležitá je tedy barva budovy?

dobovat a začínáme si utvářet naši vlastní identitu.

Axel Venn Pro vyjádření statusu a image má barevnost
zcela zásadní význam. Barvy jsou prvním poznávacím zna

6

O čem vypovídá barva fasády?

mením – při pohledu na budovu je vnímáme ze všeho nej

Axel Venn Fasáda je tváří našich domů. Jejím ztvárněním

dříve, ještě před samotnou formou a všemi ostatními vlast

naznačujeme, jak bychom chtěli vnímat sami sebe. Dříve

nostmi.
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Řadu sofistikovaných
nástrojů naleznete na
baumitlife.com

Jaká barva to bude?
– radí Wilfried
Spanring

1. Vylučovací metoda
Jakou barvu si na svém objektu
vůbec nedovedete představit? Žlutou,
modrou, červenou nebo zelenou?
Zodpovězením této základní otázky
snížíte počet možností. Barevný
odstín dokážeme nejlépe vnímat
u nejtmavšího odstínu dané barevné
řady. Čím světlejší je odstín, tím
obtížněji lze rozlišit jednotlivé
barevné řady. Výběru zesvětlujících
odstínů se tedy věnujte až poté, co si
stanovíte základní barevný odstín.

Ztvárnění v reálných barvách
Life Colordesigner je k dispozici ve dvou pro
vedeních: Light a Profi. Za pomoci nástroje
Life DesignerLight mohou soukromí uživatelé
barevně ztvárnit různé typy domků a budov.

2. S ohledem na architekturu

Vzorové domy jsou již k dispozici jako šablony
– snadno, rychle a zábavnou formou tak mů
že vzniknout nový dům snů plný vašich oblí
bených barev.
Life DesignerPro patří do rukou profesionálů.

zdarma a budou fungovat ve všech běžných

Architekti díky němu mohou ve svých plánech

operačních systémech, jako je iPhone či An

pracovat s věrnými odstíny barev, lze dokon

droid. V přípravě jsou také aplikace pro uživa

ce online spravovat celé projekty a vytvářet

tele Blackberry. Jako mobilní aplikaci lze stáh

k nim variace.

nout i vzorníky Life či Life Vyhledávač barev.

Dále jsou k dispozici nástroje pro výpočet sou
činitele prostupu tepla a pro výpočet množství

Kompletní barevná paleta Life je uzpůsobena

materiálu. Vyhotovené modely je možno ulo

také k využití ve všech běžných grafických pro

žit a rozeslat emailem či prostřednictvím plat

gramech a v programech CAD – odstíny lze

formy Flickr.

jednoduše stáhnout z webových stránek. Pro
potřeby architektů jsou barvy k dispozici také

Hledáte? Najděte!

Určitý barevný odstín se nemusí hodit
ke každé stavbě, rozhodující je zde
architektonický styl budovy. Moderní
architektura většinou snese pestřejší
a výraznější barvy než stavby
v klasickém stylu. To, co je v moderní
architektuře vnímáno jako stylové,
může v případě klasických budov
působit kýčovitě a vyumělkovaně.

3. S ohledem na okolí
Další důležitá otázka: Kde se budova
nachází? Zvláště v uzavřených
strukturách je vždy třeba zohlednit
celek, výrazně vybočující barevné
odstíny by působily rušivým dojmem.
V případě samostatně stojících
staveb je pole působnosti mnohem
volnější.

na USB flash disku obsaženém v sadě Big Life.

Life ColorSearch – vyhledávač barev je volně
ke stažení na stránkách www.baumitlife.com

Nechte se inspirovat třeba tričkem

také jako mobilní aplikace. Pomocí tohoto ino

Přejete si fasádu přesně v barvě trička vaší

vativního nástroje lze vyhledat barvy Baumit

dcery? Kýžený odstín snadno zjistíte pomocí

včetně tónů COME, ale i produkty jiných vý

nástroje Life ColorFinder, který barvu určí

robců. Program poté navrhne nejbližší barvu

a vzápětí porovná s barevnou paletou Life.

z palety Life a stanoví i stupeň odchylky.

Stačí přístroj přidržet před vybranou plochou

U každého barevného odstínu je navíc možno

a naskenovat barvu. LCD displej následně

zobrazit i různé omítkové struktury.

zobrazí nejbližší barevný odstín z řady Life.

Ani ránu bez mobilních aplikací

Integrován je i NCS (Natural Color

Pozornost nelze upřít ani mobilním aplikacím

System), standardizovaný a ce

Baumit Life. Vyfotíte-li například fotoaparátem

losvětově užívaný systém

v chytrém telefonu určitý barevný odstín, apli

barev, který se v sou

kace barvu porovná se vzorníkem Life a zobra

časnosti skládá už

zí kód odpovídající barvy. Aplikace budou

z 1950 odstínů. ///
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4. Do středu pozornosti
Výraznější barva dokáže obydlí zkrášlit
a odlišit ho od většiny. V současnosti
jsou součástí módního diktátu přírodní
zemité tóny, v módě jsou také ostřejší
nuance zelené barvy. Jen je třeba
dávat pozor na rozsah
použití barvy, méně totiž
bývá často více. Zároveň
platí, že čím je
křiklavější odstín, tím
skromnější by měl být
rozsah jeho užití.

ColorFinder snadno
určí barevný odstín
a porovná ho s barevnou
paletou Life.
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Renesance fasády
Inovativní systém barev a omítek probouzí vnější zdi k novému životu a nabízí téměř neomezené
možnosti pro moderní, estetický a umělecký vzhled fasád. Zvláště vedle kreativních kombinací
strukturální omítky a barevných tónů budou skleněné a kovové fasády působit poněkud bledě…

F

asáda jako vývěsní štít budovy nevytváří

materiálům, chtějí-li zamezit monotónnosti.

Možnosti pojetí vzhledu fasády, které s tím

z architektonického hlediska jen její op

Další výhodou je, že řemeslně strukturovaný

souvisí, ještě zdaleka nebyly vyčerpány. Navíc

tickou podobu; atraktivní prvky fasády, zbar

povrch nemusí být dražší než konvenční struk

nelze opomíjet především estetické přednos

vení a nejrůznější nátěry rovněž reprezentují

turální omítka.

ti. Zatímco ocelové a skleněné fasády potře
bují po několika desetiletích opravu nebo do

individualitu stavebníka.
Fasádě dodávají efekt především povrchová

Možnosti jsou neomezené

konce výměnu, strukturální fasády po pouhém

struktura, použité materiály a barvy. Doby,

Na podzim roku 2010 nabídl Baumit v Němec

jednom – mnohem levnějším – nátěru zazáří

kdy omítka plnila čistě praktickou funkci jako

ku vybraným štukatérům a malířům příležitost,

opět v novém lesku. Právě hrubší struktura

podklad pro nátěry, jsou dávno pryč. Fanta

aby dali prostor své kreativitě. Během několi

a větší šířka fasády navíc zaručují maximální

zii se meze nekladou. Základem pro vytváře

kadenního workshopu vznikla velice zajímavá

míru jistoty a stability. Z tohoto vývoje nejvíce

ní různorodého vzhledu moderních omítko

díla z minerálních i organických omítek. Tradič

profitují právě majitelé domů. Podle průzkumu

vých fasád totiž nejsou jen inovace a novinky

ní a řemeslně skvěle zvládnuté podoby fasád

si přes 80 % z nich přeje více barev a vyšší

v oblasti barev a omítek. Stále více vzrůstá vý

vytvořené na workshopu působivě dokazují,

stupeň začlenění budovy do okolní architektu

znam hry světla a stínu, překvapivých barev

že každá stěna se dá proměnit v nezaměnitel

ry. Tato přání bere Baumit vážně a při vývoji

ných kombinací, a dokonce třpytivého efektu

ný unikát, pokud použijeme neotřelé nápady,

svých produktů je zohledňuje. Ať se stavba sa

na jedné straně a kontrastu materiálů na stra

řemeslnou zkušenost a vhodné materiály. To

nuje, nebo nově staví, lze dnes mnohem jed

ně druhé. Pozorovatelé trhu a výrobci se sho

nejzajímavější, co během workshopu vzniklo,

nodušeji než kdykoliv v minulosti dosáhnout

dují v tom, že vědomé využívání těchto prvků

bylo v lednu minulého roku prezentováno na

individuálního přístupu. Rozšířenou možnost

se již stalo celosvětovým trendem.

mnichovském veletrhu BAU.

různorodých úprav a moderních omítkových
systémů by měli využít zejména architekti a za

Souhra intenzivních struktur spojených s vý
raznými barevnými odstíny a v kombinaci

Fasády na vzestupu

davatelé. Nejlepším přístupem k současné fa

s tmavými barvami představuje nejlepší mož

Doby, kdy byly především skleněné fasády

sádě je perfektní propojení kvality tradičního

nost, jak členit fasádu a prezentovat části stav

symbolem moderního a atraktivního vzhledu,

řemesla s neomezenými možnostmi úprav

by v tom správném světle. Stavebníci tak mo

jsou nenávratně pryč. Vývoj strukturální omít

v oblasti barev a omítek, které produkty Bau

hou vybírat atraktivní varianty ke konvenčním

ky totiž výhledově nabízí zcela nová řešení.

mit nabízejí. ///

Omítky a barvy hrají
při výraznějších povr
chových úpravách zdí
důležitou roli.
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Díky řemeslné technologii zpracování lze vytvořit
individuální povrchové struktury omítky.

Autorka:
Stephanie Werf,
produktová manažerka ETICS
a barev Baumit Deutschland
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Skutečná
fata morgana
V srdci hlavního města katarského emirátu Dauhá se rozprostírá 35hektarový areál, který má brzy získat
novou podobu. Používat se budou nejen importované materiály jako sklo a ocel, ale také tradiční
stavební technologie z této oblasti, které se částečně uplatňovaly už před 2000 lety. O projektu
Musheireb vypráví Eng. Issa M. Al Mohannadi, generální ředitel firmy Dohaland.

V průběhu příštích šesti let má centrum katar

Bude zde také řada veřejných budov a ote

Tepelná izolace v pouštním klimatu

ského hlavního města Dauhá získat zcela no

vřená prostranství, která se mají stát centry

Klima v místnosti je v létě nejvíce ovlivňováno

vý vzhled. Firma Dohaland, která je dceřinou

společenského života. Své sídlo zde získá ta

slunečním zářením. Do interiérů proniká jednak

společností Qatar Foundation, investuje cel

ké renomované muzeum národního archivu.

přímo oknem, jednak tepelným vedením přes

kem 4,18 miliardy eur, aby mohl vzniknout

10

plášť budovy (stěna, popř. střecha) a ohřívá

jeden z celosvětově prvních trvale udržitel

Tradiční katarská architektura

vzduch v místnosti. Tepelná kapacita vnitřních

ných projektů na obnovu města. V Musheire

Projekt ovlivněný tradiční katarskou architek

prostor (stěny, střecha, podlahy, stropy) a před

bu vznikne jedna z největších koncentrací bu

turou v sobě spojuje množství tradičních prv

měty nacházející se v místnosti (např. náby

dov s certifikátem LEED na světě. Tento

ků a estetických hodnot. Pozornost byla za

tek) absorbují část tepla ze slunečního záření.

projekt vstřícný k chodcům má starému ob

měřena na proporce, jednoduchost, prostor

V zemích jižní Evropy se proto při stavbě bytů

chodnímu centru města vdechnout skrze je

a světlo, na respektování klimatu a také na

upřednostňují zpravidla tzv. masivní materiály;

dinečnou řeč architektury nový život a změnit

použití nejmodernějších a trvale udržitelných

platí to především pro zdi a podlahy. Se vzrůs

jej v pulzující, soudržné a kulturní centrum.

technologií. Důležitou součást celého projek

tající velikostí stavebních dílů – především vnitř

Projekt se rozprostírá na ploše 35 hektarů

tu tvoří i optimalizace spotřeby vody a elek

ních – se totiž oteplování místností zpomaluje,

a zahrnuje obytné i průmyslové stavby, gas

trické energie, redukce emisí CO2 a samo

nebo dokonce snižuje.

tronomické provozovny, místa pro volnoča

zřejmě také trvale udržitelná likvidace všech

Zatímco dříve se tepelně-izolační systémy po

sové aktivity, maloobchody i sociální zařízení.

odpadů.

užívaly především tam, kde byly spíše vlhké
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Tepelná izolace v pouštním klimatu
Klima v místnosti je v létě nejvíce
ovlivňováno slunečním zářením. Do
interiérů proniká jednak přímo oknem,
jednak tepelným vedením přes plášť
budovy (stěna, popř. střecha) a ohřívá
vzduch v místnosti. Tepelná kapacita
vnitřních prostor (stěny, střecha, podlahy,
stropy) a předměty nacházející se
v místnosti (např. nábytek) absorbují část
tepla ze slunečního záření. V zemích jižní
Evropy se proto při stavbě bytů
upřednostňují zpravidla tzv. masivní
materiály; platí to především pro zdi
a podlahy. Se vzrůstající velikostí
stavebních dílů – především vnitřních – se
totiž oteplování místností zpomaluje, nebo
dokonce snižuje.
Zatímco dříve se tepelně-izolační systémy
(ETICS) používaly především tam, kde byly
spíše vlhké a studené zimy, dnes jsou tímto
moderním systémem stále častěji
vybavovány také budovy v suchých
oblastech s horkými léty. Velké objekty
jako kancelářské budovy nebo vícepatrové
obytné domy totiž téměř nelze při
konvenčním způsobu stavby realizovat se
silnými zdmi. Cílem systémů ETICS je
stejně jako v našich zeměpisných šířkách
vylepšit energetickou bilanci budovy,
ušetřit energie a snížit spotřebitelské
výdaje.

a studené zimy, dnes jsou tímto moderním sys
témem stále častěji vybavovány budovy v su
chých oblastech s horkými léty. Velké objekty
jako kancelářské budovy nebo vícepatrové
obytné domy totiž téměř nelze při konvenčním
způsobu stavby realizovat se silnými zdmi. Cí
lem systémů ETICS je stejně jako v našich ze
měpisných šířkách vylepšit energetickou bilanci
budovy, ušetřit energie a snížit výdaje.
Rozhovor v poušti
V případě tak úchvatného stavebního záměru
si Baumit nenechal ujít příležitost a požádal
o rozhovor generálního ředitele firmy Doha
land, kterým je Eng. Issa M. Al Mohannadi.
Položili jsme mu pár otázek týkajících se to
hoto výjimečného miliardového projektu:

„Musíme se ohlédnout do minulosti,
abychom se poučili pro budoucnost.“

Eng. Issa M. Al Mohannadi, generální ředitel podniku Dohaland
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Baumit Katar a jeho hlavní město Dauhá procházejí v po
sledních letech intenzivním stavebním vývojem. Ubírá se
nyní projekt Musheireb jinou cestou?
Al Mohannadi Musheireb je založen na pěti pilířích Dohalandu: tradice
a kultura, inovace, udržitelnost, bohatství a životní prostředí. Strategic
kým cílem projektu Musheireb je obrátit struktury vývoje a růstu, které
jsme v posledních desetiletích pozorovali v Dauhá. Pro tyto struktury je
charakteristické nedostatečné využívání plochy, což vedlo k velké závis
losti na autech jako dopravním prostředku a k energeticky náročným
stavebním strukturám. Některé starší objekty a kulturní zařízení této
čtvrti zůstanou zachovány a v rámci projektu dojde k jejich renovaci.
Znamená to tedy návrat ke kořenům?
Al Mohannadi Ano. Projekt posouvá do popředí společenský život,
propojuje tradiční katarskou kulturu a estetiku s moderními technolo
giemi, staví na trvalé udržitelnosti a na šetrném přístupu k životnímu
prostředí. Základní myšlenkou projektu je přivést lidi opět k jejich koře
nům, proměnit Dauhá v jedinečné místo a znovu probudit smysl pro
komunitu a sounáležitost. Vize Její Výsosti Mozah Bint Nasser Al-Mi
ssned byla, aby vzniklo takové stavební prostředí, které bude odrá
žet kulturu a přání lidí v Kataru.
Týká se to také architektury?
Al Mohannadi Inspirujeme se starou architekturou a tyto staré staveb
ní technologie dále rozvíjíme. Jako základ částečně používáme 2000 let

staré postupy a stavební technologie – například v oblasti proporcí,
jednoduchosti, prostoru, světla, uspořádání, ornamentů a respektu
vůči klimatu. Využíváme ale také nejmodernější technologie a dbáme
na dodržování nejnovějších standardů pro ekologické stavby. Musíme
se ohlédnout do minulosti, abychom se poučili pro budoucnost.
Skleněné paláce a vysoké věže vás nezajímají?
Al Mohannadi Ne. Když postavíme nejvyšší věž, přijde pak někdo ji
© T. Sauer

ný a postaví ještě vyšší a to pak přestává být zajímavé. Tyto věže ne
mají žádnou původní identitu, všechny jsou bez výjimky kopiemi z ji
ných zemí. Chceme architektuře vtisknout naši vlastní identitu. Zdejší
lidé sice chtějí žít v moderních budovách, ty mají ale zároveň odpoví
dat jejich původu. Vyžaduje to něco jedinečného a tím je kultura dané

Autor:
Walter Senk,
šéfredaktor časopisu
IMMOBILIENFOKUS

země. Proto nás také navštěvují i lidé z ciziny.
Můžete nám říci něco o rozsahu projektu?
Al Mohannadi Plánovaná plocha stavebního projektu je 35 hektarů
a zahrnuje více než 100 budov – od obchodních a obytných nemovi

12
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Eng. Issa M. Al Mohannadi
je generálním ředitelem Dohalandu.
Dohaland byl založen 3. března 2009 a je
znamením vizí, které Její Výsost Mozah
Bint Nasser Al-Missned směřuje do
budoucna. Dohaland má za úkol vyvinout
moderní urbánní koncepty bydlení, které se
budou opírat o tradiční katarskou
architekturu a tradiční design a zároveň
navrátí Kataru jeho ztracenou
architektonickou identitu.

tostí přes maloobchody až po všelijaká kulturní a zábavná zařízení.

vlastní výzkumné centrum, které se dennodenně zabývá právě vývo

Výška budov bude sahat od tří po maximálně třicet pater. Dohaland

jem dalších inovativních energetických zařízení.

chce v souladu s trendem udržitelného rozvoje vylepšit centrum Dau
há. Proto dbáme na to, aby všechny budovy projektu Musheireb spl

Jak dlouho budou trvat stavební práce?

ňovaly požadavky k získání zlatého certifikátu Average LEEDTM

Al Mohannadi Stavební práce byly zahájeny v roce 2010, jednotlivé

(Leadership in Energy and Environmental Design – pozn. red.). Tím

součásti projektu budou otevírány a zpřístupňovány postupně v letech

můžeme prokázat garanci „udržitelnosti“ budov. Musheireb tak do

2012 až 2016.

sáhne největší koncentrace budov s certifikátem LEED na světě a sta
ne se světově prvním udržitelným projektem vývoje městského centra.

Považujete projekt za vzor pro ostatní?
Al Mohannadi Myslím si, že s projektem Musheireb vzniklo něco

Počítáte také s alternativními energiemi?

zcela jedinečného v celosvětovém měřítku. Obnova měst představuje

Al Mohannadi Samozřejmě. Katar se sice řadí k zemím s největšími

globální a důležitý aspekt modernizace metropolí. Musí být ale prová

zásobami ropy a zemního plynu, ale musíme přejít k jiným nositelům

děna tak, aby se zlepšila kvalita života a aby se zároveň redukovalo

energie, a to co nejrychleji. Nejen naše země, ale i celý svět. V našem

poškozování životního prostředí. Klíč k tomu leží v minulosti, kdy lidé

projektu se spoléháme na solární energii a fotovoltaiku. V současnosti

žili v souladu s životním prostředím a byli na něm závislí. Moderní tech

sice nemůžeme vyrábět veškerou energii pouze z alternativních zdro

nologie by neměly za každou cenu ignorovat vědomosti nashromáž

jů, ale chceme pro to udělat maximum a jiné formy výroby energie za

děné v průběhu tisíciletí, a to platí především pro stavební a realitní

pojit do procesu co nejintenzivněji. Kromě toho má Qatar Foundation

průmysl. ///
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13

Srdce budovy – šestihranný sál
zastřešený skleněnou kopulí –
byl věrně opraven.

Historický skvost v novém lesku
Národní knihovna Bosny a Hercegoviny v Sarajevu je jednou z nejvýznamnějších ukázek
pseudomaurského stavebního stylu. Tento klenot, který byl v roce 1992 během občanské války velmi
poškozen, byl v posledních letech věrně restaurován.

14
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udova, která byla navržena rakouským

B

Restaurování & sanace

Na základě doporučení projektantů firmy

architektem Alexandrem Wittekem podle

Za pomoci rakouské vlády v roce 1996 moh

URBING byl Baumit požádán, aby provedl

předlohy mešity Kemal II v Káhiře jako vládní

la začít očekávaná a tolik potřebná obnova

výzkum a analýzu vhodných materiálů pro

budova K. & K. monarchie, patří k nejkrásněj

a kompletní restaurování domu. Během prv

opravu fasádních prvků stejně jako vnitř

ším historických skvostům rakousko-uherské

ní fáze proběhla statická stabilizace budovy

ních a vnějších omítek. V dubnu 2011 začaly

epochy. Do roku 1949 sloužilo toto stavební

stejně jako obnovení celkové střešní kon

práce na fasádě. Pro sanaci celkem 3300

dílo v osmanském stylu jako radnice Saraje

strukce, sanace ocelové konstrukce nad ko

čtverečních metrů fasády byl použit Baumit

va, poté tu byla zřízena Národní knihovna

pulí a vestavba skleněných výplní kopule,

System Sanova TrassitPutz typ 2. Už v říjnu

Bosny a Hercegoviny. Během občanské vál

aby se zabránilo dalšímu poškození. V roce

byly všechny vrstvy úspěšně dokončeny.

ky, přesněji v noci z 25. na 26. srpen 1992,

1999 poskytla Evropská komise peníze na

Vrchní vrstva s ušlechtilou omítkou se nanáší

byla budova po silném bombardování značně

obnovu horizontálních stavebních prvků a re

letošní jaro, poté začnou dokončovací práce

poškozena obrovským požárem. Střecha kni

konstrukci sálu. Zvláště vážně poškozený pi

na celkové dvoubarevné fasádě, které bu

hovny, šestihranný hlavní sál se skleněnou

líř v přízemí a v prvním patře byl nově rekon

dou ukončeny během nadcházejícího podzi

kopulí, všechny vnitřní zdi, stejně jako dřevě

struován stejně jako nosný oblouk pod

mu. Jinými slovy: Obyvatelé Sarajeva uvidí

né schody mezi poschodími byly zcela zniče

hlavním sálem. Po dokončení těchto stabili

konečně znovu zazářit jeden ze svých nejvý

ny. Také většina dekorativních maleb ve vnitř

začních prací v únoru 2004 mohlo být ko

znamnějších skvostů a mnozí milovníci archi

ních prostorách, značná část nádherného

nečně započato s přípravou na opravy fasád

tektury z celého světa jsou opět bohatší o je

interiéru a knihoven padly za oběť plamenům.

a vnitřních stěn.

den cíl svých cest.

///

Na podzim tohoto roku budou do
končeny nákladné sanační práce na
dvoubarevné fasádě. Pak zazáří
„Stará radnice“ v novém lesku.

V prostoru schodiště mezi po
schodími byly škody obrovské.
Dnes se předvádí sanovaný
vstup na schodiště v plné kráse
jako před válkou.
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Foto: Explorerhotel

Pro ředitele Baumitu
bylo napínavé vidět,
jak probíhají jednotli
vé fáze obnovy.

Nátěry a barvy pro vnitřní a vnější prostory
byly zhotoveny na přání.

Kongres ředitelů Baumit 2011
V květnu roku 2011 poctila Národní knihovnu
Sarajeva mimořádná návštěva. Všech 29 ře
ditelů Baumitu z jednotlivých zemí se na mís
tě přesvědčilo o pokračujících opravných pra
cích, které se staly i dlouho poté bohatým
tématem rozhovorů. Příležitost k tomu se na
skytla na jejich meetingu. Hostitelskou zemí
byla Bosna & Hercegovina, jejíž štědrý a přá
telský přístup měl velký podíl na úspěchu ak
ce. Cílem konference bylo analyzovat vývoj
produktů a tržní tendence a zároveň nabíd
nout pohled do regionálních aktivit dceřiných
společností. Ředitel místní pobočky Baumitu
založené v roce 1998 Ismet Zubčević prová
děl zajímavým a poutavým programem. Jeho
pobočka s 21 spolupracovníky vytváří roční
obrat v celkové hodnotě 10 milionů eur.  ///
Autor:
Zlata Ramčević,
Marketing Baumit
Bosna & Hercegovina
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Tradiční alpská architektura vytváří
harmonickou jednotu s moderními
hladkými plochami a intenzivními
barevnými tóny.

V harmonii
s životním prostředím

Při plánování novostavby
byl barevný koncept
hlavním aspektem
zvoleného systému.

Vzhledem k barevnosti a stálosti barev byl velmi novátorský projekt
realizován v roce 2010 při stavbě prvního certifikovaného pasivního
hotelu Evropy. Zelená není jen fasáda hotelu v Oberstdorfu v Allgau
jménem Explorer Hotel Fischen, ale i celá budova je od základu
koncipována s ohledem na životní prostředí.

V

nejryzejším slova smyslu „Green Building“,

vyzařovanému hotelovými hosty a různými

sádní typy byly dodatečně opatřeny dvojitým

to je Explorer Hotel Fischen. Byl projekto

spotřebiči využit maximálně. V létě naopak

ná
těrem silikonovou barvou nebo Puracyl

ván a realizován podle přísně ekonomického

napomáhá zastínění na oknech, balkony

barvou. Coby základ pro volbu barvy použili

principu. Minimalizace energetických ztrát

a žaluzie příjemně ochlazují vzduch ve vnitř

architekti nejnovější vzorník Baumit Life. Z cel

a maximalizace energetických přínosů stano

ních prostorách. Spotřeba energie na tope

kových 888 barev aktuální nabídky byly se

vených na základě standardu pasivního do

ní, ohřev vody a větrání je dokonce o 70 pro

staveny požadované zelené odstíny. Také

mu se staly základním předpokladem celého

cent nižší než ve srovnatelných hotelích.

základní nátěry a vnitřní barvy byly koncipo

projektu. Hrubá stavba byla zhotovena z ma

vány na základě tohoto barevného návrhu.

sivního betonu. Zdi měly funkci vzduchotěsné

Sladěný barevný koncept

Ten se zjemnil matnými latexovými barvami

vrstvy, takže nebyla použita žádná vnitřní

V souvislosti se způsobem stavby hotelu jako

v intenzivních barevných odstínech, které do

omítka. Okna a dveře byly instalovány těsně

pasivního domu byla rovněž projektována fa

daly čerstvý nádech pokojům pro hosty a zá

na betonových zdech. Na všech stěnách bu

sáda a vzata v úvahu i volba systému, neboť

roveň přispěly k dlouhodobé stabilitě nátěru

dovy byl použit tepelně-izolační systém Bau

fasáda je tu vystavena kolísavým povětrnost

velmi odolného vůči otěru. Není někdy doce

mit Star (tepelně-izolační vrstva o tloušťce

ním vlivům. Pro vchodovou oblast musela být

la hezké, když jsou inovativní nápady jako ty

24 cm).

zvolena jiná struktura fasády než pro zbývají

to prosazeny bez kompormisů a použity

cí fasádu. Zelená fasáda byla opatřena mine

v celé šíři svých schopností?

Vzhledem ke zvolenému způsobu výstavby

rální armovací sítí vtlačenou do stěrky, dále

tohoto typu pasivního domu produkuje Ex

základním nátěrem a probarvenou silikono

plorer Hotel Fischen jen 10 % CO2 ve srovná

vou omítkou, černá vchodová oblast zase ar

ní s obvyklým hotelem stejné velikosti. Tepel

movací vrstvou bez cementu se základním

ný přínos je díky speciálním oknům a teplu

nátěrem a omítkou Baumit StyleTop. Oba fa
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Autor:
Walter Bader,
poradce
Baumit Deutschland
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„Královna kánoe“
Katalin Kovács by mohla být v Londýně znovu korunována

V

zhledem k počtu národních a meziná

a již čtyři roky ji podporuje. Ve způsobu myš

rodních úspěchů a rekordů je Kati Ko

lení této výjimečné sportovkyně a podniku

vács v Maďarsku považována už po mnoho

Baumit existuje paralela, a sice, že vynikající

let za královnu kánoe. Ale to ještě není všech

výkony se dosahují opravdu pouze tvrdou

no, dvojnásobná olympijská vítězka a jedena

pílí. Takový postoj napomohl tomu, že Kati

třicetinásobná mistryně světa se intenzivně

se stala vzorem nejen pro maďarské spor

připravuje na letošní Olympijské hry v Londý

tovce.

ně. Sportovní dráhu nastoupila už ve věku 11
let. Několik medailí během mistrovství Evropy

„Královna kánoe“ není ve své zemi jen ukáz

v kategorii dorostenců záhy prokázalo, že její

kovou sportovkyní, nýbrž také populární osob

rozhodnutí je hodno zlaté medaile.

ností, jejíž jméno je známé po celém světě.
Její četná vystoupení v médiích to pouze do

Tower Bridge: symbol Londýna – místo konání
Olympijských her 2012

Katalin Kovács – kariéra v číslech
Maďarská kanoistka roku
(1999–2003, 2005–2009)
Řád Za zásluhy Maďarské republiky (2000)
Maďarská sportovkyně roku (2002, 2003)
Olympijské hry
2000 Sydney: 2x stříbro
2004 Athény: 2x stříbro
2008 Peking: 1x zlato, 1x stříbro
Mistrovství světa
2009 Dartmouth: 1x zlato
2010 Poznaň: 1x zlato a stříbro
2011 Szeged: 1x zlato
Mistrovství Evropy
2009 Brandenburg: 2x zlato
2010 Trasona: 2x zlato
2011 Bělehrad: 3x zlato
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Silné partnerství

kazují. Jako velmi oblíbený host propůjčila už

Za své úspěchy a uznání vděčí Kati Kovács

mnoha akcím firmy Baumit opravdový jas

mimo jiné i tomu, že si jí všimla firma Baumit

a prestiž.

Spáry v barevném
opojení
Společně na cestě vzhůru
Baumit podporuje sportovkyni, jak je to jen
možné. Značka Kovács je ve sportovním

Vzhledem k rozšíření barevného spektra nabízí
Baumit spárovací hmoty Baumacol Premium
Fuge ve dvojnásobném množství barevných
odstínů než dosud. Tyto hmoty jsou
vodoodpudivé, elastické a antibakteriální

světě symbolem pro tytéž ideály jako Baumit
v oblasti stavebního průmyslu: spolehlivost
a maximální výkon.
Toto partnerství vyvrcholilo v roce 2008 při
Olympijských hrách v Pekingu, když Kati – na
nejvyšším stupni vítězů – zvedla do výše vlaj
ku s poděkováním řediteli Baumitu Maďarsko
Gáboru Illymu. Tento trend bude pokračovat
s největší pravděpodobností i letos v Londý
ně. Věříme, že Kati prokáže opět své mimo
řádné schopnosti. „Jsem velmi vděčná Bau
mitu, že už čtvrtý rok spolufinancuje moje
přípravy na světová mistrovství a olympiády.

Keramické obklady, dlažby a mozaiky na stěnách a podlaze hrají

Abych mohla mít výsledky, musím opravdu

důležitou roli, pokud jde o optiku prostoru. Rozhodující efekt ob-

tvrdě pracovat. Moje úsilí je Baumitem jako

kladů není vytvářen jen vhodnou šířkou spár, nýbrž především je-

sponzorem velkolepě podporováno. Při Olym-

jich barevným odstínem. Světlejší či tmavší barvy spár zdůrazní

pijjských hrách v Londýně bych chtěla samo

rozměr obkladů. Čím větší je rozdíl, tím výraznější je kontrast.

zřejmě také vyhrát – ne kvůli další zlaté me

Barevná spárovací malta vytváří pak estetický „rámec“ obkladů:

daili, nýbrž pro nepopsatelný pocit vítězství.

Harmonická souhra odstínu spáry a obkladu zvětšuje plochu

Není nic krásnějšího než si stanovit cíl, praco

prostoru a působí rovnoměrně. Jakmile se odstín spáry a obkla-

vat tvrdě na jeho dosažení, a když se to po

dů výrazněji liší, pak je rozměr obkladu viditelnější. Zdvojnásobe-

daří, užít si tu chvíli,“ prohlásila olympijská ví

ním barevné škály z 12 na 24 odstínů poskytuje Baumit opravdu

tězka.

širokou nabídku barevných spárovacích hmot a vytváří nové možnosti výtvarného ztvárnění, aniž se musí vzdát vysoké pružnosti

Jedno je jisté: Také rok 2012 bude v životě

a poddajnosti materiálu. K tomu přistupuje i stálost barevného tó-

Kati velmi důležitým milníkem. A nejen celý

nu a antibakteriální účinnost, která je zárukou čistoty a dobrého

maďarský národ, nýbrž také tým Baumitu po
celém světě jí drží palce.

///

pocitu z prostoru.
POS vzorníky jsou: tabule s ukázkami všech 24 odstínů spárovací hmoty a silikonu, dále krabička
s týmž obsahem ukázek barevného spektra Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon
a rovněž vzorník Baumit Baumacol ve
vějíři s 24 odstíny. Zpracovatelnost
Baumacol PremiumFuge je vzhledem
k pružnosti materiálu rychlejší a snazší.
K dispozici je balení 2 kg a 5 kg. Obalové nádoby jsou dobře skladovatelné.///

Autor:
Balazs Kadar,
Marketing
Baumit Maďarsko
Baumacol spárovací hmota PremiumFuge:
• práškovitá spárovací malta pro interiér a exteriér v praktických
2kg a 5kg nádobách
• vodoodpudivá a mrazuvzdorná
• nezávadná ve styku s potravinami
• antibakteriální
• nanejvýš flexibilní
• 24 odstínů

1_12 časopis pro obchodní partnery a přátele
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Baumit World
Německo

Jubilejní kongres:
Absolutní úspěch

David Lafata
nastřílel během 25 zápasů
23 branek a je aktuálně
nejlepším střelcem
české ligy.

B

aumit Německo uspořádal letos v lednu v Oberstdorfu již 10. stavební kongres „All

gauer Baufachkongress 2012“. Více než 1300 účastníků a 55 přednášejících

přijalo pozvání na třídenní akci, která byla zájmem posluchačů kapacitně naplně
na už koncem listopadu 2011. Kongres zahájil ředitel Baumit Německo Ludwig
A. Soukup (foto nahoře vlevo). S příspěvkem ze světa sociálních sítí vystoupil

prof. dr. Skibicki. Jedním z vrcholů kongresu byla přednáška renomovaného vědce prof. dr.
Redemachera, který hovořil o tématu Energetické revoluce – šance pro Německo a svět?!
Šedesát dalších témat semináře shrnulo možnosti trhu, které přinese budoucnost, proble
matiku energeticky optimalizovaných domů a zajištění kvality, stejně jako praktická téma
ta, jako je ETICS, řasy a plísně, vývojové tendence a právo. Zábavným ukončením akce
se stala přednáška Reinera Calmunda (foto nahoře vpravo). Bývalý ředitel Bayer Leverku
sen udělal paralelu mezi fotbalovým klubem a podnikem a referoval o tom, jak se dostat
„s kompetencí a vášní k úspěchu“. Letošní setkání dostálo požadavkům zprostředkovat vědecké
poznatky i požadavkům přímé výměny zkušeností v oboru. Přípravy na další Stavební kongres,
který se bude konat v lednu 2014, již začaly.

Rakousko

Wopfinger: Nejlepší rodinný podnik 2011
Rodinné podniky jsou označovány za páteř ekonomiky a samy jsou toho důkazem, protože často rychleji
a flexibilněji reagují na nové požadavky než nadnárodní koncerny. Síla rodinných podniků však leží v tom, že
etika a zodpovědnost v nich hrají mimořádnou roli. Spojení zájmů mezi majiteli, zákazníky, dodavateli
a zaměstnanci tu neprobíhá u zeleného stolu, nýbrž v každodenní praxi, zvláště poté, když je rodinný podnik ve
svém regionu hlavním zaměstnavatelem a zásadním ekonomickým faktorem. Aby byly nejlepší z nejlepších firem
uvedeny ve známost, volí hospodářské noviny Wirtschaftsblatt už jedenáct let nejúspěšnější rodinný podnik
v Rakousku – oceněn je pokaždé nejlepší rodinný
podnik z každé spolkové země. Jako jasný vítěz pro
Dolní Rakousko byl zvolen v roce 2011 Baumit
Wopfinger. Toto ocenění je úspěchem pro několik
generací. Friedrich Schmid vytvářel svou rodinnou
firmu dlouhých 50 let a vybudoval ji do dnešní
velikosti. Už tři roky je vedení podniku v rukou jeho
syna Roberta. Friedrich Schmid však působí ve
firmě nadále, a to jako poradce.
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Novinky ze světa
Baumitu

Česká republika

Silní hráči na trhu i na hřišti
Ukrajina

Baumit v ČR se před čtyřmi roky rozhodl pro strategii posilování
značky formou sportovního sponzoringu a stal se generálním
partnerem prvoligového fotbalového klubu FK Baumit Jablonec.
Toto strategické partnerství bylo vyústěním mnohaleté spolupráce
společnosti Baumit s kopanou v Jablonci, která sahá do počátku
devadesátých let. V té době Jablonec postoupil do nejvyšší fotbalové
soutěže a jeho hlavním sponzorem byla světoznámá společnost
Swarovski. FK Baumit Jablonec se v posledních dvou letech umístil
v první lize na druhém, resp. třetím místě a zajistil si tak účast v Evropské
lize. Spojení Baumitu a jabloneckého fotbalu naplňují strategická očekávání.

První továrna
Baumit na
hotové omítkové
směsi

V

srpnu loňského roku zahájil Baumit
Ukrajina ve městě Brovary stavbu

první továrny na výrobu omítkových směsí.
Výrobní areál leží pouhých 25 kilometrů od

Baumit zve pravidelně své obchodní partnery na utkání, která jsou pro
zákazníky nejen sportovním zážitkem, ale i příležitostí k obchodním jednáním
a neformálním setkáním. Zápasy „Baumitu“, jak dnes běžně fotbaloví fanoušci nazývají
FK Jablonec, jsou pravidelně živě přenášeny televizí. Hráči v dresech s logem Baumit
na prsou se často objevují na titulních stránkách sportovního tisku. O Baumitu se mluví
i píše. Baumit je vidět – a to byl a je náš cíl.

Bulharsko

Life Workshop:
Most mezi teorií a praxí

Z

hlavního města Kyjeva. Byl postaven právě
v regionu, v němž je soustředěno 40 %

inciativy studentské organizace AIESEC byl v Bulharsku na konci roku 2011 uspořádán

národních stavebních projektů. Provoz má

workshop společnosti Baumit. Akce probíhala na Technické univerzitě v Sofii. Jejím

být zahájen již letos. S plánovanou roční

cílem bylo konfrontovat studenty s reálnými problémy podnikání a dát jim možnost řešit

kapacitou kolem 120 000 tun bude mít to

praktické úkoly. Bulharský tým Baumitu poprvé představil zúčastněným studentům Vysoké

várna v Brovarech do budoucna velký po

školy architektury, stavebnictví a geodézie (UASG) nový systém fasádních barev Baumit Life.

díl na ukrajinské produkci suchých omít

Během kreativního workshopu byli budoucí architekti, inženýři a geodeti rozděleni do

kových a maltových směsí. Zahájením

pracovních skupin, aby v duchu motta S Baumitem je každá barva možná vytvořili různé

vlastní výroby na Ukrajině zvětší Baumit

strategie, jak seznámit zákazníky s možnostmi nového systému fasádních barev. Studenti na

Ukrajina svůj podíl na trhu se suchými mal

závěr praktického fóra prezentovali své koncepty a nadchli organizační tým společnosti

tovými směsmi a posílí tak své vedoucí po

Baumit novými, originálními nápady a inovativními přístupy k řešení problémů, pro něž lze

stavení dodavatele tepelně-izolačních

najít zcela reálná uplatnění. Baumit Bulharsko každoročně sponzoruje 16 stipendií pro

systémů, omítek a lepidel na obklady

studenty Vysoké školy architektury, stavebnictví a geodézie. Ředitel společnosti Baumit

a dlažby. Nový závod navíc otevírá mož

Bulharsko Nikolay Bachvarov k tomu uvedl: „Naším cílem je zvyšovat povědomí o Baumitu

nost rozšířit nabídku sortimentu, uspořá

mezi budoucími stavaři.“

dat flexibilněji logistiku a zvýšit rentabilitu.
V roce 2013 má být v Brovarech zřízena
další výrobní linka na pastózní omítky a fa
sádní barvy.
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Novinky ze světa
Baumitu

Rumunsko

1. místo pro nejlepší
firmu v Bukurešti

B

aumit Rumunsko získal prestižní ocenění jako jedna z nejdy
namičtějších a nejsilnějších obchodních společností rumun

ského hlavního města. V silné konkurenci se Baumit stal vítězem
v kategorii „Středně velké podniky“. Cena udělená Rumunskou
obchodní komorou oceňuje výkony těch firem, které se prosadily
především díky flexibilnímu a výkonnému managementu.

Rusko

První závod Baumitu otevřen

U

ž od roku 1998 působí Baumit na ruském trhu, v roce 2004
byl založen Baumit Rusko s prodejními místy

v St. Petersburgu, v Moskvě, v Ufě na Uralu a v Krasnodaru.
Dynamická míra růstu bytové výstavby a především zateplených
fasád způsobily, že Baumit konečně zažívá opravdový vstup na
ruský trh se stavebními hmotami. Sedmdesát kilometrů jižně od
St. Petersburgu bylo investováno kolem deseti milionů eur do
založení vlastního výrobního podniku, s nímž je možné dále
budovat pozici na trhu v tomto regionu a získat vedoucí místo.
V třísměnném provozu vyrábí 29 zaměstnanců omítky o objemu
50 000 tun. „Pro náš nástup na ruský trh jsme si zvolili správný
moment,“ sdělil dr. Anton Peternel, ředitel Baumit Wietersdorfer
International. „V současnosti je Rusko zvláště dynamický trh pro

Personální změny

Čerstvý vítr

P

stavební hmoty. Také tady sílí tlak na úsporu energií – a tak
budíme zaslouženou pozornost se zateplovacími
systémy Baumit.“

o více než 40 letech úspěšného působení v Baumitu odešel
do penze ke konci roku 2011 dr. Anton Peternel. V jeho čin

nosti u wietersdorferské skupiny Baumit pokračuje od ledna 2012
dr. Hubert Mattersdorfer. Tento 46letý manažer přináší do firmy
mezinárodní řídící zkušenosti z koncernu
značkového zboží a ponese zodpověd
nost za oblast stavebních hmot. „Obno
vený trh se rozvíjí velmi pozitivně,“ říká
Hubert Mattersdorfer, „a s naší silnou
značkou Baumit jsme číslo jedna v ob
lasti fasádních systémů v mnoha evrop
ských zemích. Jsem si jist, že se oblast stavebních hmot s pláno
vanými inovacemi a expanzí výroby do Ruska bude nadále
dynamicky rozvíjet,“ dodává. Sedm výrobních závodů Baumit už
ve východní Evropě existuje, ale první továrna v Rusku je něčím,
na co lze být doopravdy pyšný. Výstavba dalších výrobních zaříze
ní je plánována v příštích letech v okolí Moskvy a na Uralu.
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Dr. Anton Peternel
(ředitel Baumit
Wietersdorfer), Denis
Azarenkov (ředitel
Baumit Rusko)
a Sergej Kuklin
(viceprezident
Hospodářské komory
oblast Leningrad)
zahájili výrobu.
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Baumit World
Nový produkt

Nový produkt

Univerzální lepicí kotva:
Baumit StarTrack Orange

Disperzní stěrková
hmota s kevlarovými
vlákny

Výhoda použití lepicích kotev Baumit StarTrack

K

místo dodatečného hmoždinkování při kotvení

evlarová vlákna se vyznačují vysokou pevností

zateplovacích systémů Baumit je zřejmá.

a nízkou hmotností. Tyto vlastnosti spolu

Prokreslování hmoždinek a tepelné mosty jsou

s tepelnou odolností vedou k používání kevlaru

minulostí. Lepicí kotva Baumit StarTarck

v letecké dopravě, při stavbě raketoplánů, ve

Orange se osadí přímo do

formuli 1 nebo při výrobě neprůstřelných vest.

nosného zdiva a pokryje se

Kevlar, který je méně křehký a má vyšší odolnost

lepidlem, na které se pak nalepí tepelně
izolační desky. Baumit StarTrack Orange
je vhodná na zdivo z plných cihel
a děrovaných cihel s omítkou, na
pórobeton stejně tak jako na
kritické podklady s omítkou
o tloušťce až 40 milimetrů
– je to specialista mezi
Baumit lepicími
kotvami.

v tahu a pevnost o 30% větší než karbonová
vlákna, poskytuje výjimečnou ochranu proti
mechanickému a tepelnému zatížení. Disperzní
stěrka Baumit SilverFlex je dalším vývojovým
stupnAěm v oblasti stěrkových hmot bez cementu.
Baumit SilverFlex je disperzní stěrka s kevlarovými
vlákny, vhodná zejména jako vyztužená stěrková
vrstva zateplovacích systémů s tmavšími
a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých
tepelně-izolačních systémů. Je to snadno
zpracovatelná a elastická stěrková hmota.
Poskytuje nejlepší odolnost proti nárazům
a minimalizuje riziko vzniku trhlin fasádních systémů
s tmavšími odstíny.

Rakousko/Maďarsko

Baumit a Wienerberger
pro velké rodiny
Už podruhé se podílí Baumit na programu Maďarského spolku pro velké rodiny
(NOE): V rámci iniciativy „Dům pro velkou rodinu“ daroval Baumit a další čtyři
firmy z oblasti stavebního průmyslu v minulém roce stavební hmoty v celkové
hodnotě 35 000 eur. Na základě toho byly realizovány stavby dvou domů pro
velké rodiny. Protože byl program v roce 2011 velmi úspěšný, bude iniciativa
„Dům pro velkou rodinu“ pokračovat i letos. „Díky obnovenému angažování
výrobců stavebních hmot jako Baumit si bude moci několik rodin se třemi nebo
více dětmi v tomto roce také postavit dům,“ prohlásil Hajnalka Székely, předseda
Maďarského spolku pro velké rodiny.
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Nová pozice týmového hráče
V souvislosti s vydáním rakousko-českého Baumit magazínu jsme požádali
Radovana Dolbu, aby nám po půlročním působení v centrále v Brandýse
nad Labem poskytl krátký rozhovor.

Baumit Jak byste shrnul svoji dosavadní kariéru a působení

Radovan Dolba Mým úkolem, jak jsem již naznačil, je práce se vše

na trhu se stavebninami?

mi regionálními zástupci. Jako hlavní úkol vidím zvýšit odbyt výrobků

Radovan Dolba U společnosti Baumit pracuji od počátku jejího pů

s vyšší přidanou hodnotou. To v praxi znamená rozšířit prodej prémio

sobení v ČR, tedy od roku 1994 na pozici vedoucího prodeje pro se

vých výrobků, zvýšit prodej výrobků s vyšší, nejen přidanou, ale hlavně

verní a dříve i střední Moravu. Jsem absolvent Pedagogické fakulty

užitnou hodnotou, jako jsou strojně zpracovatelné sádrové omítky, lité

Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na němčinu. Nejprve

potěry a hlavně kompletní sotiment našich prémiových tepelně izolač

jsem působil ve státním školství, pak u firmy ISORA Ostrava, která se

ních systémů včetně povrchových úprav nejvyšší kvality. Od začátku

věnuje průmyslovým izolacím. V souvislosti s touto činností jsem pů

letošního roku představujeme široké stavební veřejnosti nový, nejroz

sobil také na německém trhu, především v Norimberku. Jsem šťastně

sáhlejší systém barev pro fasádu Baumit Life 2012. Prostřednictvím

ženatý a s manželkou Petrou, která to se mnou nyní nemá vůbec jed

Baumit Akademií napříč celou republikou jsme s tímto projektem se

noduché, vychováváme 22letého syna a téměř 13letou dceru.

známili odbornou veřejnost – od projektantů, investorů přes architekty
až k majitelům stavebních firem. 852 odstínů barev, 36 odstínů mozai

Jaké byly vaše začátky u firmy Baumit?

kových omítek je prezentováno nejenom barevnými vzorníky, ale i pro

Radovan Dolba Začínali jsme v době, kdy naše firma ještě neměla

střednictvím nejnovějších high-tech nástrojů a užitečných aplikací

výrobní kapacity. První roky byly opravdu složité, navíc jsme byli

v počítačovém a internetovém prostředí. Jsem přesvědčen, že tento

400 km od prvního logistického areálu v Praze, i 400 km od mateřské

produkt naše kompetence v oblasti povrchových úprav rozšíří a do

ho výrobního závodu v rakouském Wopfingu. Postupně jsme budova

sáhne na každého partnera či zákazníka. Další konkrétní ukázkou trva

li a rozšiřovali prodejní a distribuční síť, postavili centrálu v Brandýse

lého zájmu o technický a technologický vývoj v oblasti zateplování fa

nad Labem, logistické centrum v Brně, zahájili výrobu v Čakovicích

sád je nový zateplovací systém Baumit TWINNER. I tento produkt

a naposledy slavnostně otevřeli nejmodernější výrobnu suchých omít

zapadá do našeho portfolia a zároveň nás odlišuje od masového trhu.

kových směsí v Dětmarovicích, která zásobuje podstatnou část Mora

Zavazuje nás a patří bezesporu mezi ty, které zvyšují úroveň v oblasti

vy, ale i část Polska. První velká stavba, která se v ČR s použitím ma

tepelně izolačních systémů.

teriálů Baumit historicky realizovala, byla Jodová sanatoria Klimkovice,
nedaleko Ostravy. Rovněž jsme na severní Moravě jako jedni z prvních

Před několika dny jste navštívil Baumit v Rakousku. Jaké

realizovali dodávky volně ložených materiálů – strojních omítek, litých

poznatky jste z „mateřské základny“ přivezl?

potěrů a zdicích malt přes sila. Vidíte, že jsem pamětníkem nelehkých

Radovan Dolba Mítink obchodních ředitelů v Rakousku řešil kromě

začátků firmy. Stál jsem také u jejího dynamického růstu a úspěšného

jiného téma architektonického ztvárnění fasád. V budoucnosti vidíme

vývoje do pozice lídra na českém trhu.

naši šanci v oblasti vývoje nových povrchových úprav, větší variability
struktur, např. vzhledu pohledového betonu. V souvislosti s naší Bau

Co pro vás znamená nová pozice obchodního ředitele?

mit Life řadou barev, která je v současné době nejširší nabídkou ba

Radovan Dolba Ani půl roku není moc dlouhá doba, ale svou před

revných řešení pro fasádu, je celá tato oblast velkým tématem pro bu

stavu o úkolech i cílech ve své roli mám. Vzhledem k dlouholeté práci

doucnost.

znám praxi a tzv. terén, ve kterém se každodenní práce všech kolegů
napříč republikou odehrává. Sleduji pečlivě vývoj. Jsme zavedená fir

Jaká budou závěrečná slova pro kolegy, kteří podobně jako

ma, máme své pozice, které si chceme udržet a dále se rozvíjet. Udr

vy mají svou práci rádi?

žení a rozšíření tržního podílu na našem stavebním trhu je nejdůležitěj

Radovan Dolba Jsem spokojený s tím, že jsou kolem mě lidé, kteří

ším úkolem dneška a blízké budoucnosti. Určitě budu také trvat na

práci vnímají stejně. Není pro ně pouhou existenční nutností. Chci, aby

tom, aby vybudované vztahy s našimi partnery byly stále otevřené

si uvědomili, že jsem s nimi stále v terénu, sleduji, co se v regionech

a korektní.

děje. Jejich snaha o výsledky mi není lhostejná, vážím si jí. Rovněž chci
připomenout, že bez jejich každodenního nasazení a „tahu na bránu“
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Zkusme být konkrétní, je zde základní výrobní program

nelze dobrých a ještě lepších výsledků dosáhnout. A jsem přesvěd

a nové projekty. Jaké jsou vaše úkoly a cíle?

čen, že na to naši pracovníci mají.

///
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Mgr. Radovan Dolba, nar. 20. 10. 1966
Pracuje ve společnosti Baumit od roku
1994, tedy téměř od počátku jejího
působení v ČR.
Dosud působil vždy na pozici vedoucího
prodeje pro severní nebo střední
Moravu. Věnoval se rozšiřování prodejní
a distribuční sítě a podílel se na
budování dobrého jména značky Baumit
na Moravě.
Svými aktivitami významně přispěl mj.
k výstavbě centrály Baumit v Brandýse
nad Labem, otevření logistického centra
v Brně, zahájení výroby suchých směsí
v Praze 9-Čakovicích nebo k loňskému
slavnostnímu otevření nejmodernější
výrobny suchých směsí ve střední
Evropě – v severomoravských
Dětmarovicích, která zásobuje kromě
Moravy a Slezska také významnou část
Polska.

„Z pozice pravého záložníka jsem se stal
hrajícím kapitánem celého našeho obchodního
‚Baumit týmu‘. Nerad jsem prohrával, ať už byla
situace na hřišti nebo v týmu jakákoliv.“
Obchodní ředitel Baumit Česká republika Mgr. Radovan Dolba

1_12 časopis pro obchodní partnery a přátele
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Vítězové soutěže Fasáda roku 2011

Fasáda roku 2011
Dne 19. dubna 2012 proběhlo v Praze v Hudebním divadle Karlín slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
Fasáda roku 2011. Toto prestižní klání, pořádané předním evropským výrobcem komplexních
fasádních systémů, společností Baumit, se letos dočkalo již 12. ročníku. Organizátoři rozšířili počet
soutěžních kategorií, kterých bylo tentokrát deset, přičemž se v každé z nich určoval pouze vítěz.
Základními kritérii soutěže byly již tradičně inovativnost fasády, architektonické ztvárnění a kvalita
realizace.
Libor Zapletal, majitel realizační
firmy, si přebírá ocenění z rukou
Prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc.
Zbygniew Czendlik předává
ocenění Ing. Jiřímu Šmídovi,
jednatli ATELIER 4, s. r. o.
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Galavečer otevřel Ing. Pavel
Med, ředitel společnosti Baumit
(vpravo), předávání ocenění
moderoval Vladimír Hron (vlevo).

Součástí večera bylo
muzikálové představení
Vražda za oponou.
Vítěz kategorie Rodinný dům
– rekonstrukce, Ladislav Žítek,
majitel realizační firmy.

D

o 12. ročníku Fasády roku bylo přihláše
no rekordních 256 prací z celé České re

publiky. Struktura oceňování prošla letos zá
sadními změnami. Zatímco loňská soutěž
měla pouze dvě hlavní kategorie a dvě zvlášt
ní ocenění, letos byly práce posuzovány v ka
tegoriích Rodinný dům – novostavba, Rodin
ný dům – rekonstrukce, Bytový dům – novostavba, Bytový dům – rekonstrukce, Panelový
dům, Veřejně prospěšná stavba, Komerční
stavba a Historický objekt. Dvě speciální ka
tegorie, tedy Cena mediální poroty a Cena ře
ditele společnosti Baumit, zůstaly zachovány.
Soutěžní práce v osmi základních kategoriích
hodnotila odborná porota ve složení prof. Ing.
Miloslav Pavlík, CSc. (předseda poroty, ČVUT
Praha), doc. Pavel Svoboda, CSc. (ČVUT
Praha), Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (VUT
Brno), Ing. Tomáš Chromý (ČKAIT), Ing. Pavel
Štěpán (ČSSI), doc. Ing. arch. Václav Aulický
(ČVUT Praha) a Ing. Pavel Med, jednatel spo
lečnosti Baumit, spol. s r. o., který zároveň
udělil také Cenu ředitele společnosti Baumit.
O Ceně mediální poroty rozhodovali Mgr. Jit
ka Korčeková (Economia), Mgr. Antonín Gott
wald (BusinessMedia), Mgr. Jan Táborský
(Expo Data), Ing. arch. Věra Konečná (iq-byd
leni.cz) a PhDr. Matěj Šišolák (Jaga Media).
Slavnostního vyhlášení výsledků Fasády roku
2011 v Karlínském divadle se zúčastnilo bez
mála 1000 hostů. Galavečerem ve znamení la
serové show provázel hosty Vladimír Hron.
Ve druhé polovině večera pozval Baumit pří
tomné na muzikál Vražda za oponou.

///

Dort „Life“ rozkrojili
slavnostně (zleva) Ondřej
Brzobohatý, Ivana
Chýlková a Pavel Med.
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Novostavba rodinného domu

Nadčasový
funkcionalismus
ve Zlíně

Zlínská městská část Kudlov zaznamenala během několika
desítek let intenzivní zástavbu, jejímž výsledkem je poměrně
rozmanitá směs různých stylů. Součástí kudlovského areálu je
však také vizuálně sjednocená čtvrť několika domků, jejichž
architektura odkazuje k funkcionalistickému stylu.

K

valita fasády i celkového řešení jednoho

Zateplená a difuzně otevřená fasáda

z objektů zaujala porotce soutěže Fasá

V březnu 2011 se začalo s hrubou stavbou.

da roku 2011. Ocenila hmotové řešení pod

Do podzimu vyrostl v prudce se svažující strá

pořené barevností fasády a celkovou jedno

ni moderní dům s integrovanou garáží. Celý

duchostí, která citlivě ladí s unikátní morfologií

objekt byl pojat tak, aby se jednoduchá ele

kopcovité krajiny. Rodinný dům získal v sou

gance a praktická účelnost snoubily s ener

těži cenu v kategorii Novostavba rodinného

getickou efektivitou. Dům disponuje přiroze

domu.

ným větráním, stylová dřevěná okna mají
trojitá skla a na střeše je solární ohřev vody.
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S výhledem na Vizovické vrchy

Patřičnou pozornost věnoval investor také

Investor se rozhodl postavit stylový přízemní

otázce zateplení a jeho difuzních parametrů.

dům pro pohodové bydlení. Jeho záměrem

Realizátor stavby použil po dohodě s fundo

bylo získat komfortní domek. Preferoval mini

vaným investorem silikonovou omítku. Inves

malisticky jednoduchou jednopodlažní stavbu

tor zvolil pro vybrané plochy tmavou omítku,

s plochou střechou, kterou by bylo možné

nejtmavší odstín, který výrobce Baumit pro

provozovat v nízkoenergetickém standardu.

systém ETICS připouští. 

///

Realizátor: Libor Zapletal, Zlín
Architekt/projektant: EUROPROJEKTA, s. r. o.,
Brno, Ing. arch. Martin Kareš
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Rekonstrukce rodinného domu

Rekonstrukce selského stavení
Jiřetín je malebné městečko uprostřed Lužických hor. Blízko něj se vypíná hora Tolštejn, na jejímž
vrcholku stojí zřícenina stejnojmenného hradu. Na východním úpatí kopce, ve výšce 600 metrů nad
mořem, stojí bývalé selské stavení, které jeho majitel přestavěl na velký rodinný dům.
Realizátor: Ladislav Žítek, Varnsdorf
Architekt/projektant: Ing. Petr Dlouhý

O

ceněním investorových snah i práce sta
vební společnosti je prvenství v soutěži

Fasáda roku, v níž jiřetínská přestavba zvítězi
la v kategorii Rekonstrukce rodinného domu.
Odhodlání majitele a dobrá práce regionální
firmy. Realizaci ovlivnila projekční firma CO
RRECT BC, s. r. o. z Ústí nad Labem. Byla
důležitým konzultantem v otázkách vzhledu,
stylu a funkčnosti všech detailů náročné revi
talizace objektu a našla realizátora s perfekt
ním výstupem.
Komfortní interiéry s řemeslnými detaily
Dvoupodlažní budova bývalé zemědělské
usedlosti se měla stát pohodovým místem
pro harmonický život v souladu s přírodou
a krajinou. Respekt k tradici je na objektu vidi
telný na první pohled, stejně tak je v interié
rech patrná snaha o co největší pohodlí uživa
telů a kvalitu řemeslného zpracování.
Pokora k místní tradici
Jelikož jsou Lužické hory jednou z tradičních
lokalit historických hrázděných staveb, roz
hodl se investor pro použití imitace hrázděné
ho zdiva. Preferoval specifické řešení na úkor
jednoduché realizace. V přízemí byl použit
kontaktní fasádní systém Baumit Pro, který
majiteli vyhovoval vzhledem k vysoké paro
propustnosti tenkovrstvé omítky NanoporTop
a její odolnosti vůči znečištění. Investor je
spokojený, výsledek je perfektní a zaslouženě
oceněný. 

///
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Novostavba bytového domu

Unikátní komplex
bytových domů
Pasivní a nízkoenergetické bydlení zažívá v posledních letech velký boom. Mezi prvními vlaštovkami
na poli bytových domů s nenáročným energetickým provozem je i komplex bytových domů
Miličovský háj, jehož 1. etapa byla dokončena v loňském roce.

N

adčasová architektura s elegantní fasá

v plenkách. Obytný soubor budov Milíčovský

vací systém – Baumit XS 022. Kromě spl

dou, spousta zeleně v okolí a k tomu by

háj byl již od svého počátku projektován tak,

nění nároků na komfortní a zdravé prostře

dlení v bytě, který je energeticky úsporný či

aby průkaz energetické náročnosti vybraných

dí se společnost Skanska Reality zaměřila

přímo pasivní, to jsou jen některé z důvodů,

budov byl v kategorii B, čili energeticky úspor

i na otestování svých vývojových poznatků

proč tento bytový komplex získal cenu v sou

né stavby.

v praxi.

těži Fasáda roku 2011 v kategorii Novostavba
bytového domu.

30

Komfortní bydlení nedaleko přírodní pa
Inspirace pro pasivní bydlení

mátky zajistí svým obyvatelům příjemné

Zelená úsporám, program, jehož posláním

prostředí pro spokojený rodinný život. ///

Minimální náklady za vytápění

je pomoci snížit energetickou spotřebu

Nápad postavit v Praze bytové domy v nízko

českých domácností, přispěl i k výběru

energetickém standardu se ve společnosti

kvalitních a prvotřídních stavebních mate

Skanska Reality zrodil již v roce 2006, kdy

riálů. V případě pasivního bytového domu

nízkoenergetická a pasivní výstavba byla ještě

se jednalo o zcela nový revoluční zateplo

Realizátor: Skanska, a. s., divize Pozemní
stavitelství, závod Rezidenční výstavba
Architekt: QUARTA ARCHITEKTURA, s. r. o.,
Ing. arch. Jakub Wyderka a kolektiv
Investor: Skanska, a. s., divize Skanska Reality
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Rekonstrukce bytového domu

Nový kabát po čtyřiceti letech
Rekonstrukce po velmi dlouhé době dopřála budově nové fasádní prvky, které jsou přínosem pro
ukončení uliční fronty. Zdařilou proměnu tohoto domu, která respektuje jeho původní vzhled
a zároveň přináší jeho obyvatelům i komfort moderního bydlení, odměnila i odborná porota cenou
v kategorii Rekonstrukce bytového domu.

D

oc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš je s tímto
bytovým domem velmi úzce spjat jak po

profesní, tak i soukromé stránce, a proto se
i jeho přístup k renovaci domu vymyká klasic
kému klientskému přístupu projektantů. Sa
motná stavba byla zkolaudována v roce 1972,
kdy se do půdního bytu nastěhoval i autor.
Přede dvěma lety započala první etapa revitali
zace, která bytovému domu dopřála nový za
teplený plášť a střechu. Na původní cihlovou
stavbu bylo použito systémové kontaktní řeše
ní od společnosti Baumit. Konkrétně byl objekt
tepelně izolován systémem Baumit Pro s poly
styrenovým izolantem o tloušťce 10 cm a po
vrchovou úpravou Baumit SilikonTop.
Když fasáda září
Není divu, že tento dům láká k bydlení i slavné
osobnosti, které hledají klidnou lokalitu v blíz
kosti pražských památek a zároveň kladou
důraz na kvalitní architekturu. Bílá silikonová
probarvená omítka Baumit dokazuje silné es
tetické cítění autora, který touto umírněnou
barevností podtrhl nápadné architektonické
detaily, jež dům od ostatních odlišují, ale zá
roveň jej ponechávají v jednotné koncepci
ulice. 

///

Realizátor: IPOT, s. r. o., Praha 4
Architekt/projektant:
Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš
Investor: SBD Kladenská 43, Praha 6
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Rekonstrukce panelového domu

Žižkovský panelák
Žižkov je někdy označován jako pražský Montmartre. V současné
době prochází tato pražská oblast mnoha rekonstrukcemi
a postupně se renovují i panelové domy ze sedmdesátých let,
mezi které patří i dům v Sudoměřské ulici.

N

a revitalizaci tohoto domu vyhlásil jeho

vy bylo řešeno kontaktním fasádním systé

zavěšenou zateplenou fasádou s obložením

vlastník, Městská část Praha 3, v loň

mem Baumit, Po demontáži zábradlových

z titanzinkových pásů, Vzhledem k tomu, že

ském roce výběrové řízení, jehož výherce

lodžiových panelů byly na čela lodžií osazeny

se omítka tahá v jednom kroku, je zapotřebí

a také zkušený realizátor, společnost AR

prosklené hliníkové stěny. S proměnou krytu

použít opravdu kvalitní fasádní materiály –

CUS – Růžička, získal ocenění v kategorii Re

lodžie byla všude v těchto lodžiích položena

Baumit GranoporTop, který je paropropustný

konstrukce panelového domu v soutěži Fasá

i nová dlažba, která spolu s izolačním sklem

a vodoodpudivý. Současně se zateplením

da roku 2011 a zároveň se stala absolutním

na prosklených stěnách lodžie podporují te

pláště dostal panelový dům také novou za

vítězem.

pelnou pohodu a útulnost nových prostor –

teplenou živičnou krytinu střechy. Součástí

zimní zahrady.

celé rekonstrukce bylo vybudování plynové
blokové kotelny v suterénu objektu. 

Revitalizace po čtyřiceti letech
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Rekonstrukce probíhala za plného provozu.

Komplexní změna

Na panelovém domě byla provedena nová

Součástí rekonstrukce tohoto domu bylo

zateplená fasáda včetně výměny otvorových

i dozdění posledního patra. Tím došlo k od

prvků – okna v bytech byla vyměněna za no

stranění zkosení a sejmutí fealového obložení,

vá dřevěná eurookna. Zateplení pláště budo

které bylo nahrazeno zděnou konstrukcí se

///

Realizátor: ARCUS – Růžička, spol. s r. o., Praha
Architekt: A plus, spol. s r.o., Praha
Investor: Investiční a rozvojová Praha 3, a. s.
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Veřejně prospěšná stavba

Školka s červenou fasádou
Odvážná kombinace barev na jednoduchém a elegantním objektu, mezi nimiž vyniká dominantní
odstín červené, a „sibiřského“ stylu dřevěných částí opláštění působily na některé Jablonecké příliš
netradičně a vyvolávaly diskuse na všech úrovních města. Nakonec se však nová mateřská škola
v areálu městské nemocnice stala oblíbenou stavbou nejen dětí, ale i většiny obyvatel.

Š

ťastnou tečku za příběhem jablonecké

zvětšuje prostor. Od Jizerských hor to pořád

mateřinky napsala soutěž Fasáda roku

ně fouká, tudíž je potřeba kvalitní zateplení.

2011 – novostavba získala první cenu v kate

Proto byl použit certifikovaný systém Baumit

gorii Veřejně prospěšná stavba.

Pro s izolací z 16centimetrové minerální vaty
a pastovou omítku Silikon Top. Při povrcho

Unimo buňky

vých úpravách byla použita tenkovrstvá omít

Na místě moderního objektu měly původně

ka Baumit Silikon Top, která je omyvatelná,

stát buňky na bázi montovaných plechových

vodoodpudivá a paropropustná. Samozřejmě

kontejnerů. Investor – město Jablonec – se

odolává účinkům povětrnostních vlivů, což je

však nakonec nechal přesvědčit k výstavbě

v lokalitě Jizerských hor zapotřebí.

ambicióznějšího objektu. Stavbu navrhovala
a projektovala jablonecká společnost Atelier 4,

Netradiční barva slavila úspěch

realizace stavebních prací se ujala firma Astra

Vizuálně dominantním prvkem objektu školky

Mont, sídlící taktéž v Jablonci.

a jeslí je červená fasáda. Ta nakonec v kom
binaci s šedými plochami a dřevěnými prvky

Vítr od Jizerských hor

učinila ze školky nejzajímavější objekt v areálu

Školka je koncipována jako dvoupodlažní bu

nemocnice. To se povedlo poměrně rychle ve

dova s terasou a plochou střechou. Jihový

vzorníku řady Baumit Artline. Baumit dále při

chodní fasáda obsahuje velké prosklené plo

chází s novinkami ve sféře fasádních barev,

chy, což přináší budově pasivní energetické

jak potvrzuje nový vzorník Baumit Life s nej

zisky, interiéry naplňuje světlem a opticky

bohatším výběrem odstínů v Evropě. 
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Realizátor: ASTRA Mont, spol. s r. o.,
Jablonec nad Nisou
Architekt: ATELIER 4, s. r. o., Jablonec n. N.,
Ing. arch. Pavel Tauš, HIP: Ing. Jan Červenka
Investor: město Jablonec nad Nisou
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Komerční stavba

Elegance
administrativní
budovy
Stále většímu počtu majitelů či provozovatelů administrativních
budov záleží kromě funkčnosti objektů také na jejich
reprezentativním vzhledu. Snahou získat jednoduše elegantní
a nadčasovou stavbu, v níž se bude zaměstnancům příjemně
pracovat, se řídili také autoři rekonstrukce administrativní budovy
EGÚ Brno, a. s., v Brně-Medlánkách.

Realizátor: PSK Group, spol. s r. o.
Architekt: KNESL+KYNČL, s. r. o., Brno
Investor: EGÚ Brno, a. s.

P

ůvodní železobetonový monolitický skelet
s řadou pásových oken a šedivou fasádou

se změnil na sebevědomě elegantní objekt,
který nenápadně vyčnívá z komplexu adminis
trativních a komerčních budov. Jednoduché
linie a tvary, rigidní bílé plochy zdí v kombinaci
s nízkým černým parterem, okna osazená
v pravidelném rastru i dominantní vstupní por
tál s markýzou a jezdeckými schody, to vše
tvoří nadčasový a harmonický celek, který
přesvědčil i porotce soutěže, kteří mu udělili
cenu v kategorii Komerční stavba.
Start rekonstrukce
Prvotním impulzem k rekonstrukci fasády ne
bylo zateplení a úspora energií, jak bývá
u dnešních přestaveb obvyklé, ale požadavek
na zatemnění interiérů a snížení přehřívání
v letních měsících.
Trendem dneška je šetření ve všech oblas
tech a pro stavebnictví to platí snad ještě více
než pro jiné obory. Osvícený investor však
obvykle volí jiný přístup a vedle bazírování na
nízké ceně zohledňuje také kvalitu projektu
a celkového provedení
Na budovu EGÚ byl použit zateplovací sys
tém Baumit se silikonovou omítkovou směsí
zrnitosti 1,5 mm. Na systémová řešení zatep
lení a fasád, které Baumit nabízí, se totiž sta
vební firma PSK Group dlouhodobě spoléhá.
Design a spokojenost uživatelů
Barevná kombinace „lomené bílé“ omítky s an
tracitově šedým zapuštěným parterem a rámy
oken vhodně podporují celkový solidní vzhled
objektu. Úsporná administrativní budova pů
sobí uměřeně a prostě, ale její minimalistickou
eleganci ocení každý, kdo preferuje jednodu
chou a účelnou krásu. 
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Historický objekt

Rekonstruovaná historie
– Rohlovský mlýn žije

Součástí Prokopského údolí jsou kromě přírodních památek
i budovy, které mají svou pestrou historii. Jednou z nich je
Rohlovský (Nový) mlýn, který zde stával od počátku 17. století.

V

Realizátor: Rohlovský mlýn, s. r. o., Praha
Architekt/projektant: Ing. arch. Michal Ibl,
Ing. Petr Sukdolák
Investor: Rohlovský mlýn, s. r. o., Praha

roce 2006 ho koupil v havarijním stavu

vodní objekt mlýna s přístavky a hospodář-

tuje původní podobu stavení. Záměrem celé

jeho nynější majitel. Zchátralou stavbu

skými budovami. Bylo důležité, aby dům byl

ho revitalizačního procesu bylo vytvoření co

spolu s dalšími vedlejšími hospodářskými bu

energeticky nenáročný. Cílem bylo budovu

nejvěrnější iluze původní dobové fasády. Zmí

dovami se mu podařilo zrekonstruovat. V ně

dostatečně zateplit takovým způsobem, aby

něné nerovnosti povrchu se dorovnávaly za

kolika případech se autoři pustili do originál

to na výsledné klasicistní fasádě nebylo patr

pomocí zateplovacího fasádního systému

ních technických řešení. A to byl jeden

né. Fasáda objektu byla zateplena systémem

Baumit ETICS, který byl aplikován přímo na

z důvodů, proč získala proměna Rohlovského

ETICS s užitím zcela unikátního postupu apli

obvodový plášť domu. Aby i povrchová úpra

mlýna ocenění v kategorii Historický objekt

kace finální tenkovrstvé stěrky. Budova si tak

va domu byla stylově co nejvěrohodnější, by

soutěže Fasáda roku 2011.

zachovala svůj historický ráz i přes aplikaci

lo třeba napodobit štukové omítky. Vhodné

vnějšího zateplení.

řešení nabídla společnost Baumit. Za její
technické spolupráce a díky inovativnímu

Příroda na dotek
Myšlence souladu bydlení s přírodou zůstal

S úctou k tradicím

technologickému postupu se podařilo dosáh

majitel věrný při obnově zahrad, exteriérů i in

Výraz a struktura komplexu si zachovávají

nout rovnováhy mezi požadavky na současné

teriérů stavení. Investor nechal zbourat pro

svůj historický ráz převážně díky zvoleným

bydlení a estetickou stránkou tradiční archi

padlé chlévy, stodolu a začal přestavovat pů

materiálům a barevnosti fasády, která respek

tektury. 
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Realizátor: SALVETE spol. s r.o., Strakonice
Architekt/projektant: PK-projekt, s. r. o.,
Ing. Pavel Kouba
Cena mediálních partnerů

Jednoduchá elegance,
vysoká kvalita
Novostavba rodinného domu v Písku splňuje na první pohled kritéria pro vyšší standard rodinného
bydlení. Elegantní stavba odkazující k neofunkcionalistickému stylu odráží snahu investora,
projektanta i realizační firmy o vytvoření krásného a komfortního místa pro aktivní rodinný život...

C

elkové řešení objektu je natolik zdařilé,

vete, která se specializuje především na re

a silikonová omítka. Tu pracovníci společnos

že rodinný domek obdržel Cenu mediál

gion Písek, Strakonice a Volyně. Přestože

ti Salvete tradičně preferují z důvodu vyšší pa

společnost Salvete se prakticky neúčastní ve

ropropustnosti, trvanlivosti a snadné omyva

řejných výběrových řízení v regionu, nemá ani

telnosti. S výrobky Baumit učinili za dvacet let

v současné době nouzi o zákazníky.

své existence řadu dobrých zkušeností.

ních partnerů.
Kvalitní materiály i realizace

Výsledkem stavebních prací je jednoduchý,

Zadání investora bylo jasné: vytvořit tradiční
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masivní dům bez okázalých specifik a experi

Silikonová omítka – jednolitá a čistá

elegantní rodinný dům, ve kterém se jeho

mentů, krásný ve své jednoduchosti, s důra

Při realizaci novostavby rodinného domu

obyvatelům pohodlně žije. Nadstandardnímu

zem na provozní a energetickou úspornost.

v Písku byl využit zateplovací systém Baumit

komfortu jsou podřízeny také vnitřní dispozice

Obrátil se proto na stavební společnost Sal

Pro s minerálním izolantem tloušťky 100 mm

objektu a řešení interiérů.

///
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Cena ředitele Baumit

Dům, který se stal
vzorem ostatním
Panelový dům na pražském Chodově v ulici Hrabákova nemůžete
ani z dálky přehlédnout. Jednotvárnost panelových domů rozbíjejí
nápadné červené motivy padajícího listí na fasádě domu. Právě
tyto originální kresby javorových listů tolik oslovují obyvatele
okolních domů, kteří by je rádi viděli i na svých domech.

Z

dařilou proměnu omšelého paneláku

jících javorových listů na slepém štítu domu

v moderní stavbu s uměleckým vyjádře

dokresluje jeho sporadické opakování na čel

ním oceňuje nejen laická veřejnost, ale i od

ních fasádách.

borná porota soutěže Fasáda roku, která to
muto domu udělila cenu ředitele Baumit.

Fasáda, kterou si nespletete
Atypické řešení fasády si vyžádalo individuální

Kanadská inspirace

přístup i při výběru správného barevného od

Rekonstrukce pláště panelového domu byla

stínu omítky. Ukázalo se ale, že dosáhnout

zahájena v září 2010 a dokončena v březnu

takto sytého stupně barevnosti nebude jed

2011. Nyní probíhá 2. etapa revitalizace, kte

noduché. Plné červené odstíny jsou totiž pro

rá modernizuje interiéry bytového domu.

blematické kvůli zateplení, protože absorbují

Projekt přestavby chodovského panelového

více slunečních paprsků a fasádu tepelně na

domu je výjimečný nejen svým kreativním ka

máhají. Technologové Baumitu namíchali

bátem, ale i osvíceným přístupem členů před

barvu na míru v maximálně tmavém odstínu

stavenstva, kteří se shodli na tom, že jim ne

a kvalitě. 

///

jde jen o zateplení, ale chtějí také, aby dům
nějak vypadal. Vítězný návrh akademické ma
lířky Hanzlíkové zaujal všechny svou originali
tou a nevšedností. Nekonvenční řešení pada

Realizátor: JUMAR, s. r. o., Praha
Architekt/projektant: SKAREA, s. r. o., Atelier
Dům a Město, akad. mal. I. Hanzlíková
Investor: BD Hrabákova 1972-1973-1974
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Baumit TWINNER

ností. Tepelný izolant Isover TWINNER je na
vnější straně tvořen třícentimetrovou vrstvou
minerální vlny s podélnou orientací vláken a na

Zateplovací systém s tepelným izolantem nové
generace a se samočisticí omítkou.

vnitřní straně grafitovým polystyrenem, jehož
tloušťka může být různá – podle celkové
tloušťky této složené tepelně izolační desky.

Růst požadavků na energetickou šetrnost

rozdíl od polystyrenu to zde ale bývá vykou

Obě vrstvy jsou spojeny průmyslovým PUR le

budov vytváří tlak na co nejintenzivnější vylep

peno snížením pevnosti těchto desek v tahu

pidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu

šování tradičních materiálů, což sice u mno

kolmo k rovině desky až o 30 % (z původních

i smyku. Pro ušetření času na stavbě a zabez

hých odkrývá jejich nejzazší technické meze,

15 kPa na 10 kPa).

pečení plné funkčnosti a spolehlivosti jsou pro
ostění oken, nadpraží, nároží a založení u sok

ale může iniciovat také spojení hmot a výrob
ků dříve zcela svébytných, či dokonce anta

Pozor na riziková místa

lu určeny speciální zakládací a rohové desky.

gonistických.

Kromě růstu výkonnosti a tloušťky zateplova

Výsledný součinitel tepelné vodivosti těchto

Nejinak tomu je i u tepelných izolantů v zatep

cích systémů dochází také k tragickým požá

sendvičových tepelně izolačních desek dosa

lovacích systémech. U klasických desek z bí

rům. Z toho vyplývá, jak důležitá je požární

huje vynikajících hodnot 0,033–0,034 W/m.K,

lého polystyrenu se po přidání grafitu zlepšuje

bezpečnost nejen samotného izolantu či omít

přičemž zateplovaná fasáda nemusí být v ob

koeficient tepelné vodivosti z původních

ky v ploše, ale v jednotlivých detailech, zejmé

lasti původního používání polystyrenových

0,040 W/m.K až na 0,031 W/m.K. Potřebné

na nad okny a v oblasti soklu. U většiny fasád

izolantů (do požární polohové výšky 22,5 m

mechanické vlastnosti desek z EPS-F, jako

je nyní potřeba nejběžnější polystyrenové izola

u dodatečného zateplení a 12 m u novosta

např. pevnost v tahu kolmo k rovině desky,

ce doplňovat nad okny a v oblasti soklu dělící

veb) doplňována nově požadovanými požárně

modul pružnosti ve smyku či objemová hmot

mi pásy z požárně bezpečnější minerální vlny.

dělícími pásy z MW nad okny či v oblasti

nost, nejsou tímto vylepšením izolačního vý

Do rizikových míst pro vznik diagonálních trhlin

soklu. Stěna s okny může zůstat jednolitá, má

konu nijak dotčeny, ale při jejich nasazení

(v rozích oken a těsně nad nimi) je tím vnesena

v celé své ploše neměnné stavebně fyzikální

v praxi se každý řemeslník může přesvědčit

další imperfekce – přechod mezi odlišnými te

vlastnosti, netvoří ji bílé a zelené „kry“ střídají

o platnosti rčení, že obvykle bývá „něco za

pelně izolačními materiály, které, každý jiným

cího se polystyrenu a minerální vlny a z požár

něco“. I zde platí, že posílení užitečných vlast

způsobem, dilatují. Většinou je třeba je jiným

ního hlediska je nezpochybnitelně bezpečná.

ností v jednom směru bývá často vykoupeno

způsobem vyrovnávat a stěrkovat. Mají různou

snížením jiných vhodných parametrů, ať už fi

paropropustnost a nasákavost. K riziku doda

Extrémní požární zkoušky

nančních, nebo akustických či bezpečnost

tečných vodorovných trhlin se tím přidává i ne

Zateplovací systém Baumit TWINNER úspěš

ních. U grafitového polystyrenu je třeba zvý

bezpečí nežádoucích výluhů, výkvětů a barev

ně prošel nejen povinnými požárními zkouška

šené pečlivosti při provádění a používání

ných změn. Je prakticky nemožné sladit po

mi, tzv. SBI-testem podle EN 13283, a splnil

výhradně spolehlivých a kvalitních lepidel. Ne

výšce fasády modul tepelně izolačních desek

i nadstandardní požadavky nepovinných po

jeden řemeslník byl překvapen, když zjistil, že

s konstrukční výškou objektu a s požárními

žárních zkoušek detailů nad okny a v oblasti

ne všechna cenově nejvýhodnější lepidla drží

dělícími pásy nad okny.

soklové lišty podle ISO 13785-1. Jako dosud
jediný zateplovací systém v České republice

na deskách z grafitového polystyrenu stejně
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jako na původním bílém EPS a že šedé desky

Spolehlivost tkví v jednoduchosti

obstál i při velkorozměrových požárních

se na slunci nebezpečně ohřívají a rozpínají.

Zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě

zkouš
kách pro fasády podle ISO 13785-2

To může vést až k jejich oddělování od nos

spojuje přednosti dvou rozdílných materiálů,

(obr. 1 a 2), odpovídajícím podmínkám ex

ného podkladu.

z nichž u každého byla již dříve vylepšena jeho

trémního bytového požáru. Zde byla stěna za

U mnoha desek z minerální vlny dochází k ob

tepelně izolační účinnost. Vzhledem ke snad

teplená systémem Baumit TWINNER vystave

dobnému zlepšování jejich tepelně izolačního

né zpracovatelnosti a vynikajícím izolačním

na požáru vycházejícímu z okna místnosti

výkonu, když se jejich koeficient tepelné vodi

vlastnostem grafitového polystyrénu se přidá

4 x 4 m s účelově poskládanými 400 kg vysu

vosti snižuje ze stejné startovací hodnoty

vá téměř stejně izolačně výkonná minerální vl

šeného řeziva tak, aby vyhořely v průběhu

0,040 W/m.K na limitních 0,036 W/m.K. Na

na s její nezpochybnitelnou požární bezpeč

prvních 30 minut zkoušky.
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Jednoduché a obvyklé zpracování

Pro konečnou povrchovou úpravu se dopo

Zateplování systémem Baumit TWINNER se

ručuje použít originální omítku s funkčním sa

provádí jako jiné běžné systémy a nevyžaduje

močisticím efektem – Baumit NanoporTop.

speciální techniku. Tepelně izolační desky se

Svými vlastnostmi umožní udržet fasádu

lepí na sraz a ve vrstvách nad sebou vystřída

v dlouhodobě dokonalé estetické kondici. Ja

ně na vazbu. Lepidlo se na grafitový polysty

ko alternativní povrchovou úpravu je samo

ren nanáší ve tvaru obvodové obálky a tří

zřejmě možné zvolit některou další z řady pr

středových terčů tak, aby plocha slepu činila

votřídních omítek Baumit (Baumit SilikonTop,

nejméně 40 % plochy desky. Stěrkování se

StyleTop, GranoporTop, nebo SilikatTop).

provádí postupem obvyklým pro desky z mi
Výhody systému Baumit TWINNER

nerální vlny (obr. 3 a 4).

-	 Standardní velikost existuje v tloušťkách až
do 300 mm.

Skladba systému Baumit TWINNER
Svým složením se tento zateplovací systém

-	 Použitelný bez požárně dělících pásů podle
ČSN 73 0810.

nijak zásadně neliší od ostatních prémiových

-	 Třída reakce na oheň izolantu i celého sys

systémů Baumit.

tému je B-s1, d0.

- Baumit StarContact (lepidlo)

-	Má vynikající hodnoty součinitele tepelné

- Fasádní desky Isover TWINNER

vodivosti- 0,033–0,034 W/m.K.

- STR U (šroubovací hmoždinky – povrchová
nebo zapuštěná montáž, obvykle 6–8 ks/m2)

-	 Zamezuje rizika oslunění izolantu ve fázi le
pení na fasádu.

- Baumit StarContact / ProContact (stěrková

-	 Se špičkovými lepicími a stěrkovými hmota

hmota)
- Baumit StarTex (sklotextilní síťovina)

mi Baumit je vhodný i pro extrémní zatížení.

- Baumit UniPrimer (penetrační nátěr)

-	Zaručuje dlouhodobě krásný vzhled díky
omítkám Baumit NanoporTop se samočis

- Baumit NanoporTop (probarvená omítka se

ticím efektem. 

samočisticím efektem)

Autor:
Ing. Petr Lorenc,
produktový manažer
Baumit Česká republika

Zateplovací systém Baumit TWINNER
získal prestižní Zlatou cenu v soutěži
Stavební výrobek – Technologie roku
2011, kterou již počtvrté vyhlásila Česká
stavební akademie. Soutěž probíhá pod
záštitou čtyř ministerstev ČR: dopravy,
průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj
a životního prostředí.
Unikátní zateplovací systém nové
generace Baumit TWINNER byl oceněn
díky spojení nejlepších vlastností
klasických tepelných izolantů – snadné
zpracovatelnosti polystyrenu a požární
bezpečnosti minerální vaty. Jako jediný ze
zateplovacích systémů v ČR prošel Baumit
TWINNER úspěšně velkoformátovou
požární zkouškou ISO 13785-2. Jeho
užitné vlastnosti podtrhuje samočisticí
omítka Baumit NanoporTop.
Více informací o vítězném zateplovacím
systému naleznete na www.Baumit.cz

ma x.0 ,1 5 m

22,500

///

Zlatá medaile pro TWINNER

12,000

0,00
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Nové produkty v praxi
I když bilance Baumitu je pozitivní a není v tzv. červených číslech, celková situace republiky je
charakteristická úsporami ve všech sférách hospodářství. Zaměřme tedy tentokrát anketu či
dotazování na odraz této situace ve vaší práci. Chceme znát váš názor na nové produkty, jejich
uplatnění a požadavky klientů.
Jaroslav Gabriel,
vedoucí prodeje
Baumit – střední Morava

Ing. Ivo Prášek,
vedoucí prodeje
Baumit – jižní Morava

1/ Loňský rok byl obdobný jako rok předchá

1/ Rok 2011 byl v regionu jižní Morava pře

zející. Ubylo novostaveb velkých obytných

kvapivě úspěšný, ačkoli první měsíce tomu

celků, dokončovaly se rozestavěné objekty

příliš nenasvědčovaly. Loňský rok nám uká

a nové nebyly zahájeny. Přibylo staveb malé

zal, že zvýšená péče věnovaná realizačním

ho rozsahu a to znamenalo přesun dodávek

firmám a obchodníkům se vyplácí. Razantně

suchých směsí k dodávkám pytlovaného zboží. Hlavní těžiště práce

se začal zvětšovat tlak investorů na snižování cen zakázek. To mělo za

bylo v souvislosti s dotačními programy v zateplovacích systémech.

následek prodej materiálů za nižší cenu, i když objem prodeje stále
rostl. Pro nás to znamenalo upravovat cenové nabídky, jednat o změ

2/ Nejen nový barevný vzorník LIFE, Baumit Akademie, ale veškeré

nách skladeb systémů a samozřejmě perfektní servis pro naše klienty.

formy podpory nám pomáhají v prosazování a upevňování značky
Baumit na našem trhu. Celá strategie firmy má samozřejmě vliv na vět

2/ Program LIFE má značný vliv. Představuje posun v komunikaci se

ší informovanost odborné veřejnosti, na posilování jména firmy, která

zákazníky. Baumit Akademie měly velký ohlas především u architektů,

přináší nové postupy a technologie v oblasti stavebnictví.

projektantů, investorů a také obchodníků, méně u realizačních firem.
Domnívám se, že LIFE otevírá cestu k náročnějšímu zákazníkovi.

3/ Odborná veřejnost v našem regionu přijala systém Baumit Twinner
se zájmem. Montáž požárních pásů v ETICS se bere ve většině přípa

3/ TWINNER je výrobek, který splňuje přísná požární kritéria a má po

dů jako požadavek, se kterým se musí všichni nějak popasovat. Bau

tenciál. Je to řešení, které v době stále se zpřísňujících požárních

mit Twinner byl přijat jako pokrokové řešení usnadňující práci realizač

předpisů může pomoci zjednodušit provádění zateplování. Otázkou

ním firmám.

a výzvou současně zůstává, zda se v době, kdy cena rozhoduje, po
daří přesvědčit investory o výhodách tohoto systému.

4/ S touto situací se setkáváme poměrně často. I dnes jsou projekty,
které neobsahují například žádný statický návrh k počtu hmoždinek

4/ S nízkou úrovní projektu na zateplení se setkáváme odjakživa!

ani kotevní plán. Vše se pak řeší za pochodu a pod tlakem. Snažíme

V loňském roce vstoupila v platnost norma, která počet hmoždinek

se realizátorům i investorům vysvětlit, že tuto činnost nesuplujeme

upravuje. Počet hmoždinek je jedna věc, druhou však zůstává kvalita

a nespadá do naší kompetence.

a druh použitých kotvících prvků. Stává se, že tlak na snížení ceny nu
tí realizační firmu typ kotev změnit a použít levnější, a tím někdy i nedo

5/ Situace se rychle mění. Minulý týden bych vám odpověděl, že jsem

stačující, a to i přesto, že projektant (statik) navrhne jiné.

se ještě v regionu nesetkal s požadavkem na povrch ETICS imitující
pohledový beton, ale tento týden se situace změnila. Myslím si, že po

5/ Trendy v barevných řešeních v našem regionu odpovídají součas

žadavky na ztvárnění fasády se v jednotlivých regionech moc neliší,

ným trendům. Většina architektů a projektantů preferuje převážně od

vždy se jedná především o vkus a přání zákazníka. Zlín je specifický

stíny tmavší až tmavé. Syté odstíny červené a šedé jsou v současné

svou „baťovskou“ – cihlovou architekturou. Často podobný požada

době hitem. Doufáme, že architekti využijí nabídku programu LIFE,

vek na povrchovou úpravu cihelnými pásky musíme respektovat. Jak

odstínů, kde jim může pomoci i vzorník kombinací barev TASTE OF

se nám to daří, je vidět na revitalizaci areálu bývalého Svitu.

LIFE. Pohledový beton a rozšířená nabídka šedých odstínů se u nás
rozvíjejí a já tento trend vnímám jako téma roku 2012.

6/ Těžiště práce v regionu bude v nejbližší budoucnosti v užší spolu
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práci s obchodními firmami a také se specializovanými společnostmi,

6/ Budu stručný a odpovím v několika bodech:

které se orientují nejen na zateplování, ale i na další komodity, které

Dostat program LIFE do povědomí zákazníků, udržet a navýšit paleto

Baumit dodává na trh. V blízké budoucnosti se chceme soustředit ne

vá místa u obchodníků, rozšířit prodej sádrových omítek u obchodníků

jen na práci s omítkáři a obkladači, ale oslovit také firmy, které se vě

a následně k realizátorům a navýšit prodej volně ložených směsí v si

nují například zahradní architektuře.

lech. Jde nám hlavně o spokojeného zákazníka i v roce 2012.

časopis pro obchodní partnery a přátele 1_12

Luděk Gajdoš,
vedoucí prodeje
Baumit – východní Čechy

1/ I přes negativní předpoklady a vyhlídky byl
minulý rok přesně takový, jaký bychom si ho
přáli mít – rokem spokojených zákazníků,
úspěšně dokončených staveb a dobré spolu
práce s obchodníky i stavebními firmami. Pro
dej v objemu materiálů byl bezkonkurenčně nejvyšší, jaký v našem re
gionu pamatujeme, nicméně hodnota prodávaných materiálů výrazně
poklesla. Extrémně narostl prodej u materiálů, které bohužel spadají
spíš do levnější kategorie produktů. Situace vznikla kvůli tlaku investo
rů na co nejnižší cenu, ač na úkor kvality. Konec roku byl poznamenán
nejistotou z nové stavební sezony 2012, masivním omezováním zim
ních skladových zásob u obchodníků a nedostatkem práce v zimním
období ve stavebních firmách.
2/ Tak to bezpochyby. Během velmi krátké doby získal LIFE velkou
popularitu a díky masivní kampani se velice rychle dostal do povědomí
široké veřejnosti. LIFE, to je Baumit a jasný signál pro další práci v re
gionu. Akademie v Hradci Králové měla velký ohlas a prezentovaná

Anketní otázky
1/ Čím byl charakteristický rok 2011 pro vaši činnost? Zaznamenali
jste změnu v požadavcích klientů, obsahu objednávek, preferenci
určitých druhů produktů?
2/ Má a může mít na regionální úrovni vliv nový program LIFE,
školení formou Baumit Akademie a jiné podpory ze strany mateřské
základny Baumit?
3/ Jak vnímáte vy a vaši klienti stále se zpřísňující požární předpisy
na zateplovací systémy a nutnost používat požárně dělící pásy nad
okny? Je to příležitost pro aplikaci Baumit TWINNER a má v rámci
regionu potenciál uplatnění? Existují podle vás jiné varianty řešení?
4/ Setkáváte se s tím, že projekt na zateplovací systémy obsahuje
pouze odkaz na technický pokyn výrobce a neobsahuje například
statický návrh typu hmoždinek a jejich počet? Je tento trend
přínosem, nebo přináší komplikace?
5/ Jaké jsou trendy v úpravě povrchů ve vašem regionu? Tmavé
odstíny či jiná kreativní ztvárnění, jako např. vzhled pohledového
betonu? Umíte vyjít vstříc individuálním přáním zákazníků?
6/ Naznačte plány a cíle pro budoucí období, jaký vývoj očekáváte
a kde je hlavní těžiště práce právě ve vašem regionu?
Ing. Václav Žitný,
vedoucí prodeje
Baumit – západní Čechy

novinka LIFE je výborné téma jak pro architekty, tak projekční kance
láře. Nyní můžeme vyjít vstříc i tomu nejnáročnějšímu zákazníkovi.

1/ Loňský rok byl pro mě osobně velice
úspěšný. Plán obratu západočeský region vý

3/ TWINNER je skvělý nápad a systém splňující nejpřísnější požární

razně překročil, a to s půlročním podstavem

předpisy. Teď je naším úkolem dostat jej mezi projektanty, kteří se za

jednoho pracovníka. Zde na severozápadě to

bývají touto problematikou. Zároveň je nutné přesvědčit investory, že

bylo především zateplování bytových domů.

systém TWINNER výrazně omezuje negativní vlivy, které se po realiza
ci ETICS objevují. Z vlastní zkušenosti však vím, že se požárním před

2/ Žádný nový program, akce, školení samy o sobě nic neznamenají.

pisům nevěnuje tolik pozornosti, kolik by jí bylo třeba.

Je to především každodenní systematická a odborná práce obchod
ního zástupce se zákazníkem. Pak může přijít obchodní úspěch.

4/ Ze všech školení známe pravidlo minimálního množství 4 kusů u ro
dinných a 6 až 8 kusů hmoždinek na m2 u bytových domů. Do static

3/ Se systémem Baumit TWINNER budeme asi nejdříve pracovat

kého výpočtu se ovšem musí zadat i druh a kvalita kotvících prvků.

a prosazovat ho v rámci výstavby a rekonstrukce rodinných domků.

Tak se opět dostáváme pod tlak snížení ceny materiálů ETICS. Často

Jeho cena je zatím na úrovni minerální vaty. Jak dlouho? Vše je o ce

se stává, že realizační firmy a obchodníci kvůli získání zakázky tyto

ně. Jinak má Baumit zajímavé detaily schválené PAVUS jako náhradní

kotvící prvky vymění za lacinější a samozřejmě méně kvalitní. V těchto

řešení za požární pásy. Podle mého názoru je pro zavádění novinek

případech je nutné, aby stavební dozor vyžadoval od projektanta jas

třeba více publicity u odborné veřejnosti.

nou specifikaci počtu a typu hmoždinek a od dodavatele kotev proto
kol o výtažné zkoušce. K této situaci však dochází velmi zřídka.

4/ Každodenně se s touto situací setkávám. Řada projektantů téměř
po roce netuší, že existuje norma pro navrhování hmoždinek u ETICS.

5/ Náš kraj patří spíše k těm konzervativnějším. Občas se objeví tzv.

Zhotovitel ETICS většinou neví, kolik potřebuje hmoždinek. Projektová

úlet v podobě velmi tmavého odstínu, na který dokážeme reagovat

dokumentace k ETICS je v řadě případů na nízké úrovni.

pomocí materiálů s kevlarovým vláknem a „chladnými pigmenty“, ale
spíš zůstáváme u trendových barev. Požadavky na vzhled pohledové

5/ Tmavé odstíny na ETICS považuji za „úlet“ některých projektantů.

ho betonu a podobné speciality jsem zatím v našem regionu nezazna

Zdá se mi, že toto pojetí fasády je proti fyzikálním zákonům. Naštěstí

menal, ale jsme na ně připraveni.

v západočeském regionu nemáme na podobné barvy a povrchy fasád
požadavky. Navíc nezateplujeme ani domy smutku, kam by se po

6/ Prezentovat program LIFE našim obchodním partnerům, zaujmout

dobné barvy asi hodily. Osobně preferuji jasné, zářivé a teplé barvy.

a přesvědčit investory a projektanty o pozitivech systému TWINNER,
uvést spektrum sádrových omítek mezi drobné zpracovatele a živ

6/ Náš tým se i nadále bude věnovat především dodávkám ETICS Bau

nostníky a hlavní cíl – být celý rok dobrým a spolehlivým partnerem.

mit. Naším cílem je rovněž vice posílit vliv firmy v plzeňském regionu.
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Energetická sanace
nedostatečně zateplených
panelových domů

UKÁZKA DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

V České republice začali od počátku 90. let první majitelé panelových domů se zateplováním svých
objektů. V důsledku stále přísnějších norem je dnes řada z těchto průkopnických realizací z hlediska
– KOTVENO HMOŽDINKAMI
kvality provedení, jakosti a tloušťky použitých izolantů nevyhovující.

Ukázka dodatečného zateplení
– kotveno hmožděnkami

Kontrola povchu i vnitřní skladby
stávajícího ETICS
První, co je možné zkontrolovat, je povrch

9

stávajícího ETICS. Kontrolujeme povrchové
6
3

2

7

8

nebo statické trhliny, křídování; poklepem i vi
zuálně se zaměříme na dutiny a odstraníme

2

jejich krycí vrstvy. Dále se zaměříme na funkč

4

nost utěsnění a připojovacích profilů či na
kondenzaci, stopy po stékání vody a zatéká
ní. Z povrchu je také třeba odstranit všechna
znečištění a opravit mechanická poškození.
Skladbu stávajícího ETICS „otevřeme“ zhruba
na pěti reprezentativních místech (každé
o rozsahu cca 1 m²). Zjišťujeme druh, tloušťku
omítky a stěrkové vrstvy ETICS, způsob

5

1 soklový profil ETICS
2 lepicí a stěrková hmota Baumit
StarContact
3 fasádní tepelně izolační desky
Baumit EPS-F
4 fasádní hmoždinka STR-U
5 okapnička k soklovému profilu
ETICS
6 sklotextilní síťovina Baumit
StarTex
7 základní nátěr Baumit
UniPrimer
8 tenkovrstvá probarvená omítka
Baumit SilikonTop
9 původní zateplovací systém

1

V

1 soklový profil ETICS
tzn.,

hmož
dinkování, druh a tloušťku tepelných
izolantů, tvar a plochu slepu či pevnost lepi
dla. Sledujeme, zda jsou patrné stopy po plís
ních, kondenzátech či zatékání.
V případě, že jsou desky tepelné izolace lepe
ny pouze na buchty, je nutné každou třetí řa
du desek vyndat a znovu nalepit pomocí ob
vodového rámečku a tří vnitřních terčů tak,
aby plocha slepu činila minimálně 40 %.
Ověření statické způsobilosti
Při zkoumání původní sendvičové konstrukce

ycházíme-li z toho, že původní zateplo

běžným způsobem nový, dodatečný zateplo

zkontrolujeme druh a povrch primární obvo

vací systém má svůj „průkaz původu“,

vací systém s jednoznačně definovanými pa

dové nosné konstrukce. Zejména u sendvi

4 fasádnískladbu,
hmoždinka STR-U
jde o řádně certifikovanou
má

základní nátěr Baumit
UniPrimer
rametry. Nutnou7 podmínkou
je přezkoumání,

čového panelu, respektive jeho vnější beto

2 lepicí a stěrková hmota Baumit StarContact

5 okapnička k soklovému profilu ETICS

8 tenkovrstvá probarvená omítka Baumit SilikonTop

3 fasádní tepelně izolační desky Baumit EPS-F

6 sklotextilní síťovina Baumit StarTex

9 původní zateplovací systém

me napůl vyhráno. Není problém dohledat
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zda se provedení starého zateplovacího sys

nové skořepiny (tzv. moniérky) nikdy nepod-

známé tepelné, difuzní, statické a požární

tému shoduje s jeho vzorovou certifikovanou

ceňujme jeho statickou dostatečnost. Velmi

vlastnosti starého systému. Pak stačí přidat

předlohou a jaký je jeho skutečný stav.

často může vzniknout potřeba dodatečně při
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Panelový dům
v Praze, ullce Lupáčova

Panelový dům
v Prachaticích

chytit tuto betonovou stěnu (obvykle silnou

jde o dobrou snášenlivost se starou omítkou.

nového izolantu o tloušťce celého souvrství

pouze 6–8 cm) chemickými kotvami. Dalším

V případě, že při odtrhávání síťoviny dojde

(zde tedy např. 18 cm). Na původní vrstvu

krokem je ověření statické způsobilosti stáva

k oddělení vrstvy lepidla takřka v celku od pů

izolantu začneme přidávat nový izolant (zde

jícího zateplovacího systému, zejména zkouš

vodní omítky, případně i s vrstvou původní

např. 12 cm) až od výšky 25 cm.

ka přilnavosti jeho základní a omítkové vrstvy,

omítky, je pravděpodobné, že výluhy z ce

která by měla být větší než 0,08 MPa.

mentového lepidla došlo k porušení chemic

Kotvení izolantu

Pokud systém nevyhoví, omítková a základní

ké podstaty omítky a bude tedy nutné použít

Přiměřeně dlouhými šroubovacími hmoždin

vrstva se nařízne v pásech širokých cca

lepicí hmotu na organické bázi (disperzní).

kami ukotvíme současně starou i novou te

80 cm a strhne se.

pelně izolační vrstvu až do nosné konstrukce
Lepení nových izolačních desek

(ne pouze do stávající tepelné izolace). Dbá

Testování nového souvrství

Při použití lepidla na cementové bázi se poly

me na vhodnou délku hmoždinek tak, aby by

Dále prověříme tepelně technické konden

styrenové desky (popř. desky MW s podél

ly dostatečně hluboko zakotveny v obvodové

zační poměry a rizika v novém souvrství. Ze

nou orientací vláken) lepí obvyklým způso

moniérce, ale aby jí neprostupovaly až do pů

jména ověříme snášenlivost staré omítky

bem na okrajový pás a středové terče (plocha

vodní tepelně izolační vrstvy v panelu, která

a nového lepidla, kterým se bude nový ETICS

slepu min. 40 %), nebo i celoplošně hladít

nemá potřebnou statickou hutnost a únos

lepit. Při obvyklém použití cementových lepi

kem s ozubením 15 mm. Minerální desky

nost. Počet hmoždinek odvodíme od static

del totiž hrozí, že v případě kondenzace vlh

s kolmými vlákny se vždy lepí celoplošně. Při

kého zatížení větrem a od konkrétních výtaž

kosti mohou agresivní alkálie z cementových

užití disperzního lepidla lepíme druhou vrstvu

ných zkoušek na stavbě. Podle nových

lepidel narušovat starou akrylátovou omítku

izolace vždy celoplošně. V případě izolantu na

norem je to velké množství, a proto předchá

až do stavu, kdy ztrácí svou soudržnost a při

bázi EPS-F lze s výhodou použít desky Bau

zející ukotvení původního sanovaného tepel

pomíná mazlavé mýdlo. Mluví se proto o tzv.

mit open nebo Baumit open reflect. Příznivá

ného izolantu starého systému ztrácí význam.

zkoušce zmýdelnatění. Na omítku se nanese

prodyšnost těchto desek zajišťuje rychlé vy

V závěrečné fázi zhotovíme stěrkovou vrstvu

určená lepicí hmota nového sytému ETICS

sychání vody z disperzního lepidla, a tím

se sklotextilní síťovinou. Po vyzrání se opatří

v rozsahu 0,5 m x 0,5 m tloušťky cca 3 mm

včasný a dostatečný nárůst adheze.

základním nátěrem a konečnou povrchovou

a zapracuje se do ní sklotextilní síťovina s vol

Spáry tepelně izolačních desek starého a no

úpravou. 

nými konci po obvodu (s přesahem). Pro lep

vého systému je dobré prostřídat. Toho do

ší průběh zkoušky je možné přilepit i polysty

sáhneme jednoduchým trikem: po odstranění

renové desky, které svou sníženou paropro-

staré soklové lišty, která odpovídá tloušťce

pustností zaručí, že vrstva lepidla zůstane po

starého izolantu (např. 6 cm) a je pro nově

delší dobu vlhká. Po 7 dnech se provede od

plánovanou celkovou tloušťku obou systémů

tržení sklotextilní síťoviny za volný konec

(např. 6 + 12 = 18 cm) nepoužitelná. Do výše

a sleduje se způsob jejího oddělení. V přípa

25 cm zcela vyřízneme starý izolant. Tento

dě, že lepicí hmota zůstane pevně na omítce,

vodorovný pás nahradíme jedinou vrstvou
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Baumit
StarTrack

Startrack
lepicí kotva

Nehmoždinkujte – lepte!

Lepicí kotva Baumit StarTrack je jedinečným řešením kotvení tepelně izolačních systémů. Téměř 90% všech spojů se v sou
časné době lepí, nepřipevňuje šrouby a nýty, jako tomu bylo v minulosti. Podobně je tomu u hmoždinek ve fasádních
systémech. Na rozdíl od klasického hmoždinkování se izolační materiál při aplikaci lepicí kotvy StarTrack nepoškodí a lepe
né spoje drží díky lepší kvalitě lepicí stěrky pevněji než mechanické kotvení. Při použití lepicích kotev Baumit StarTrack nevz
nikají žádné tepelné mosty ani nedochází k prokreslování hmoždinek na fasádě.

 Fasáda bez tepelných mostů
 Ani stopa po hmoždinkách
 Úspora energie a času
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Nápady s budoucností

