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HOUŽEVNATÉ STAVEBNICTVÍ

J

e sobota ráno kolem osmé hodiny. V polovině listopadu je v centru Prahy zima 4 °C
a mrholí – nic příjemného. Kdo nemusí ven,
zůstává doma. Jdu od Malostranského náměstí
směrem k Hradu, když tu v boční ulici vidím osamělého pouličního umělce, který hraje na housle.
Ale jak! Široko daleko není nikdo, kdo by mu
tam přihodil nějaký peníz, ale on hraje s nasazením, vášní a elánem. Oči zavřené a ponořen do své
hudby, dává do toho všechno, jako by před sebou
měl plné Národní divadlo. Je to balzám na duši.
Chvíli ho pozoruji, běhá mi mráz po zádech a postupně si uvědomuji, že toto je jeden z oněch speciálních momentů, které Vám mají „něco“ dát.
Řeknu Vám, co mi to dalo. Inspiraci! V nevlídném počasí,
kdy kolem není žádná možnost přivýdělku, tu stojí pouliční
umělec a hraje, jak nejlépe umí, protože to zkrátka miluje!
My všichni ve stavebnictví jsme také tak trochu jako pouliční umělci. Ráno brzy vstáváme, jdeme do práce vyrábět stavební materiály nebo je prodávat zákazníkům. Projektovat
či stavět nové budovy. A toto všechno děláme doufajíce, že
zákazník bude spokojený a že se objeví další takoví.
Ano, letos toho všeho bylo méně. Stavebnictví celkově
klesalo, chyběly zakázky. Ale dělali jsme proto svoji práci
méně houževnatě? Rozhodně ne. Je jedno, zda zajdete na
návštěvu k nám, nebo k architektovi, projektantovi, do stavebnin, či na stavbu. Pokaždé uvidíte houževnatého ducha,
který hraje na ty své „vlastní housle“. A také do toho dává
všechno bez ohledu na to, kolik zakázek právě je. A to je
vskutku inspirativní.

Proto aktuální Baumit, který právě začínáte
číst, není ani tak o letošním nečekaném propadu
ve stavebnictví, jako spíš o neustálé potřebě hledat inspiraci a držet si houževnatého ducha bez
ohledu na okolnosti.
Česko je země, kde má stavebnictví skrytý
potenciál. Napadlo mě to u dvou příběhů z tohoto čísla. Oba dva příběhy dělí velký generační
odstup a role, jakou jejich hlavní hrdinové mají.
Pan Vohnout ze severních Čech díky doporučení od inovativní stavební firmy pochopil, co
znamená, když „fasáda dýchá“. Teď žije spokojeně ve zdravém a krásném domě.
Jakub Moc je zase představitelem nastupující generace ve
stavebnictví. Za tři roky v Baumitu se stihl vypracovat z obchodního a technického zástupce na vedoucího obchodního
regionu a odtud až na pozici marketingového ředitele. Učebnicová ukázka české houževnatosti. Takových lidí potřebujeme víc. Ne pouze Baumit, ale celé stavebnictví.
A ještě něco nás uplynulá sezóna naučila. Všechny
prognózy, analýzy a názory k vývoji stavebnictví v ČR postavila na hlavu. Všichni ve stavebnictví předpokládali, že
stavební trh poroste - klesal. Víte, jaký z toho mám pocit?
Že přes veškerou snahu vše, co předpovíme pro nadcházející sezónu, je vždy pouze věštění z křišťálové koule. Nezbývá
nám nic jiného než si vyhrnout rukávy a pustit se i v roce
2017 houževnatě do práce.
George Pandeyan,
vedoucí marketingu
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fasádní omítky baumit
a inovace

Prakticky ve všech oborech, od těch esteticky zaměřených až po stavebnictví, se v nepravidelných intervalech obměňují hlavní trendy. V případě stavebních materiálů, a zvláště pak omítkových směsí se ani
tak nemění základní trendy barevnosti či technologií, ale neustále se vylepšují VLASTNOSTI.
Fasádní omítkové směsi Baumit patří mezi stálice na trhu,
a to právě proto, že je jim věnována kontinuální péče především
z hlediska vylepšování užitných vlastností. Standardními vlastnostmi fasádních omítek Baumit je ochrana fasády před vlhkostí a mechanickým i tepelným poškozením, a to po řadu let.
Omítky obsahují kvalitní pigmenty, které zajišťují velmi
dobrou stálost barev a odolávají nejen povětrnostním vlivům, ale také UV záření, které bývá příčinou změny barev-

nosti. V souladu s aktuálními trendy je možné s fasádními
omítkami vytvořit jak stále oblíbenější hladký povrch, tak
i různě strukturované povrchy.
Omítkové směsi jsou dostupné v několika různých provedeních, které se od sebe liší především strukturou a výslednou
podobou povrchu. Mezi nejoblíbenější patří Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop či Baumit SilikatTop a modelovatelná omítka Baumit CreativTop.
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vÝhody inovovanÝch
vlastností pastovitÝch omítek
Celá řada fasádních omítek Baumit prošla vylepšeními, která přinášejí jednodušší aplikaci, nižší
spotřebu a náklady a také úsporu času. Celkové
zdokonalení užitných vlastností je výsledkem
inovací, které proběhly především v šesti dílčích
oblastech popsaných níže.
1. výhodnější balení
Pro zjednodušení dopravy a ulehčení manipulace
s našimi omítkami bylo původní 30kg balení změněno na lehčí, 25kg. Balení omítek jsou tak skladnější a lépe stohovatelná.
2. nižší sPotřeba
Naše pastovité omítky mají nyní díky vylepšeným vlastnostem ještě vyšší vydatnost a přinášejí zákazníkovi až 10% úsporu materiálu na m 2.
Takový rozdíl ve spotřebě rozhodně není zanedbatelný a přivítáte ho především při práci na
velkých plochách.
3. snazší aPlikace
Vlastnosti našich osvědčených strukturovaných
a modelovacích omítek pro exteriér byly znovu
vylepšeny a jejich nanášení je nyní ještě jednodušší.
Díky jejich snazší aplikaci se značně zkracuje
čas jejich zpracování a tím samozřejmě dochází
také k úsporám celkových nákladů. Výsledkem
je efektivnější práce při snížení nákladů a časové
náročnosti.

4. nízká cena
Inovací receptury a konzistence umíme fasádní
omítky Baumit nabídnout ve všech zrnitostech za
stejnou cenu.
5. dlouhotrvající stálost
Funkční fasáda znamená ochranu a bezpečí před
vlivy životního prostředí, jako je například UV záření, dešťové srážky a prach. Důkazem toho, že
jsou fasádní omítky funkčním řešením, je cela řada
realizací, u nichž omítkové směsi perfektně chrání
stavbu. Výhodou použití vyšší zrnitosti (K2 a K3) je
prodloužení odolnosti a trvanlivosti fasády.
6. tři stuPně biocidní ochrany
Aby byla fasáda chráněna před řasami a plísněmi, obsahují naše omítky neodmyslitelné biocidní složky, látky určené k zamezování růstu škodlivých organismů
a jejich hubení. Nabízíme však také varianty omítek se
zvýšenou biocidní ochranou nebo zcela bez biocidů,
přesně podle potřeb zákazníka a také podle plánovaného použití.
Každý typ pastovité omítky Baumit je k dispozici
v různých zrnitostech podle požadavků zákazníků
a také v 888 barevných odstínech. K vodoodpudivým
a samočisticím vlastnostem omítek Baumit tak přibyly ještě další, díky nimž si každý stavebník najde
individuálně ideální řešení jak pro obnovu fasády, tak
pro novostavbu.
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ObNOVTE
sI sVOjI fAsáDU

Fasáda není jen ozdobou, ale zároveň také ochranným Pláštěm každé budovy. Proto je denně vystavena zátěži vnějšího Prostředí, která na ní zanechává svoje stoPy. odstranění stoP Povětrnostních
vlivů a různých Poškození z Fasády stojí Poměrně značné úsilí.

Ať už jde o vyblednutí barvy působením slunečního svitu, hluboké trhliny v podkladu, či napadení řasami nebo
plísněmi – existuje mnoho faktorů, které uberou fasádě
její počáteční lesk a zároveň sníží její funkčnost. Když se
majitelé domů po letech podívají na fasádu, často se domnívají, že utrpěla pouze povrchové vady a neuvědomují si skryté poškození funkčních vlastností vnějšího pláště budovy. Také proto je obvykle vyděsí vysoké finanční
náklady a objem práce nezbytný na opravu poškozené
fasády. Baumit se touto problematikou intenzivně zabývá a vyvinul čtyři jednoduché, rychlé a finančně příznivé
možnosti, jak každé fasádě vrátit její původní podobu
a perfektní funkčnost.

nezbytná pŘíprava

napadení fasády Řasami a plísněmi

Výběru vhodné metody obnovy fasády musejí předcházet
důkladný rozbor a ošetření poškozeného povrchu. Je nezbytné, aby byl povrch omítky suchý, pevný a bez prachu.
Rovněž je třeba odstranit všechny uvolněné části omítky.
Omítky napadené plísněmi a řasami musejí být ošetřeny
prostředkem Baumit sanační nátěr.

Napadení fasády řasami a plísněmi je přirozený jev způsobený vnějšími vlivy, především její orientací ke světovým stranám, vyšší vlhkostí nebo množstvím zeleně v okolí. Baumit
sanační nátěr slouží k sanaci a preventivnímu ošetřením
postižených ploch a dlouhodobě chrání fasádu před dalším
napadením.
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krok za krokem k opravené fasádě
řešení 1: Poškození bez trhlin
Má už vaše fasáda svá léta a je to na ní vidět? Je znečištěná nebo vybledlá, ale jinak nevykazuje žádná poškození?
Výborně, v tomto případě pomocí tří jednoduchých kroků
snadno docílíte, že bude fasáda vašeho domu znovu zářit.
Omyjte fasádu teplou vodou s tenzidem (čisticím prostředkem) a po vyschnutí naneste dvě vrstvy některé z vysoce
kvalitních fasádních barev. Volit můžete podle potřeby mezi
barvami Baumit NanoporColor s jedinečným samočisticím
efektem, Baumit StarColor s extrémně vodoodpudivým povrchem či všestranně univerzální Baumit SilikonColor.

řešení 2: trhliny menší než 0,5 milimetru
Podepsal se na vaší fasádě zub času a kromě vybledlé barvy
už rozpoznáváte první vlasové trhliny? V tomto případě byste
neměli dlouho přemýšlet, ale začít urychleně jednat. I do
malých trhlin ve fasádě snadno pronikne voda, která v zimě
zmrzne a způsobí daleko větší škody. I pro tyto případy má
ovšem Baumit rychlé řešení: V případě trhlin menších než
půl milimetru postačí fasádu dvakrát natřít kvalitní fasádní
barvou. Předem však musejí být trhliny přetřeny základním
nátěrem s obsahem zpevňujících vláken Baumit FillPrimer,
aby se uzavřely před vlhkostí.

řešení 3: trhliny větší než 0,5 milimetru
Objevují se kromě prvních projevů stáří na vaší fasádě také
větší trhliny, zřetelně viditelné pouhým okem? Pak byste
měli opravdu bezpodmínečně začít jednat, neboť čím větší
trhlina je, tím víc vody se do ní dostane a následně výrazně
poškodí celou fasádu domu. V tomto případě potřebuje vaše
fasáda více pozornosti, aby mohla opět vypadat jako nová.
S tímto problémem vám pomůže paropropustná malta
Baumit multiContact MC 55 W, jejíž inovované složení dodá
fasádě vodoodpudivé vlastnosti, a která zároveň výborně
poslouží pro opravy povrchových poškození zateplených
i nezateplených fasád. Paropropustná malta Baumit multiContact MC 55 W má i strukturu štuku a vytváří ideální
podklad pro fasádní barvu Baumit Color.

Poškození bez trhlin

2.

1.

3.

1.

Omytí fasády teplou vodou s tenzidem

3.

Nanesení druhé vrstvy fasádní barvy Baumit

2.

Nanesení první vrstvy fasádní barvy Baumit NanoporColor,
Baumit StarColor nebo Baumit SilikonColor

trhliny menší než 0,5 milimetru

1.

2.

3.

1.

Omytí fasády teplou vodou s tenzidem

3.

Dvě vrstvy fasádní barvy (Baumit NanoporColor, Baumit StarColor

2.

Přetření trhlin nátěrem Baumit FillPrimer
nebo Baumit SilikonColor)

trhliny větší než 0,5 milimetru

1.

2.

3.

1.

Omytí fasády teplou vodou s tenzidem

3.

Aplikování penetračního nátěru Baumit hloubkový základ pro

2.

4.

4.

Nanesení paropropustné malty Baumit multiContact MC 55 W
přípravu podkladu před nanesením fasádní barvy

Dvě vrstvy fasádní barvy (Baumit NanoporColor, Baumit StarColor
nebo Baumit SilikonColor)
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řešení 4: oPrava trhlin a trvalé ošetření
Rádi byste získali z vaší fasády opět nejlepší vzhled i funkce
a po mnoho let se nemuseli starat o její vyblednutí, znečištění a trhliny? Za tímto účelem Baumit nabízí sanační řešení vysoké kvality, které omítku domu trvale ochrání před
nejčastějšími mechanickými a povětrnostními vlivy. Pro
zvýšení mechanické odolnosti fasády a vytvoření podkladové vrstvy lze použít produkty Baumit multiContact MC
55 W nebo Baumit StarContact společně se síťovinou Baumit StarTex. Namísto fasádní barvy Baumit Color můžete
na vyhlazený podklad nanést jednu z kvalitních pastovitých
fasádních omítek, jako například Baumit NanoporTop nebo
Baumit SilikonTop.

baumit fasádní barvy a omítky
S kvalitními fasádními omítkami a barvami Baumit máte
vždy jistotu, že vaše fasáda opět získá svůj lesk nebo jí dodáte zcela nový a nevšední vzhled. Život má miliony barev. My
jsme pro vás do vzorníku fasádních barev a omítek Baumit
Life vybrali 888 těch nejkrásnějších. Nemusíte tak klást své
fantazii žádné meze.

oPrava trhlin a trvalé ošetření

1.

2.

3.

1.

Omytí fasády teplou vodou s tenzidem

3.

Zpevnění pomocí sklotextilní síťoviny Baumit StarTex

2.
4.

4.

Nanesení lepicí hmoty Baumit StarContact

Aplikace základního nátěru Baumit UniPrimer a následné nanesení
fasádní omítky Baumit NanoporTop nebo Baumit SilikonTop
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BAUMIT VÍTĚZÍ

Každého výrobce potěší, když ho někdo odmění za tvrdou práci. Výsledkem tvrdé práce je totiž vždy
kvalitní produkt. Kvalitní produkty pak vytvářejí spokojené zákazníky. A spokojení zákazníci nám přinášejí blažený pocit, že to, co děláme, má nějaký smysl. I proto je spokojený zákazník nejlepší reklamou, jakou si můžeme přát.

Jsme ovšem rádi i tehdy, když naši práci ocení také odborní
experti, svazy a podobná odborná sdružení. Velmi si vážíme ocenění kvality a inovativnosti našich výrobků, jichž se
nám na cestě za naší vizí již mnohokrát dostalo. Jsou pro
nás další zpětnou vazbou, která nám potvrzuje, že jdeme
správným směrem.
Letos jsme ceny obdrželi dvě. Naše rychletuhnoucí flexibilní lepidlo pro obklady a dlažby Baumit Baumacol
FlexTop Speed vyhrálo cenu Produkt roku 2016 v soutěži organizované časopisem OBKLADY, DLAŽBA & SANITA.
A již po sedmé jsme získali titul pro Nejlepšího výrobce
stavebnin roku.
Vyhlašovateli soutěže Nejlepší výrobce stavebnin jsou Svaz
podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a. s., spolu
s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavebnictví. Letos se jednalo již
o 8. ročník této uznávané soutěže, ve které odborná a nezávislá porota hodnotí soutěžící na základě jasných a transparentních kritérií. Jedná se o tyto:

•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomická úspěšnost
silná pozice na trhu
energetická náročnost výroby
dosahovaná kvalita
zlepšování životního prostředí a řešení
odpadového hospodářství
zavádění systémů řízení jakosti výroby
investice do výrobního zařízení v posledních
třech letech
dosažená produktivita a zaměstnanost

Vítězové byli vyhlašováni společně na slavnostním večeru
soutěže Stavba roku, který se uskutečnil v krásných
prostorách Betlémské kaple v Praze. Bylo nám ctí zúčastnit
se takové akce a být ve společnosti odborníků a vítězů
jiných kategorií.
V roce 2017 proběhne 9. ročník soutěže o nejlepšího výrobce
stavebnin a my budeme opět u toho. Podaří se nám vyhrát
i po osmé?
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bAUMIT
V DIGITáLNÍM PrOsTOrU
chytré aPlikace Quido bourají zavedené klišé o zkostnatělém stavebnictví. ať už si vyberete baumit
Quido kalkulátor, nebo Quido creative, zjistíte, že se stavebnictví elegantně otevřelo digitálnímu
světu. v budoucnu do rodiny baumit Quido Přibydou další aPlikace. co stálo za tímto inovátorským
krokem?

„U zrodu této myšlenky byla snaha usnadnit lidem ve stavebnictví práci a nabídnout jim to nejlepší možné řešení pro
jejich zakázku. Uvědomili jsme si, že tito lidé ztrácejí spoustu
času neefektivním hledáním řešení, které mnohdy ani nenajdou. A tak vznikl Baumit QUIDO Kalkulátor,“ komentuje
vstup Baumitu do digitálního světa George Pandeyan, vedoucí marketingu.
Aplikace QUIDO Kalkulátor má své uplatnění v mnoha oblastech stavebnictví. Je vhodná pro investory, stavební firmy, stavebniny, ale mohou jí využívat i architekti a projektanti. Ve své hlavní podstatě ulehčuje výběr materiálů pro
danou konstrukci. Aplikace je dostupná na webové stránce
www.baumitkalkulator.cz, kde si uživatel vybere oblast stav-

by, kterou právě řeší, ať se jedná o zateplení, omítky, sanace,
podlahové potěry, či lepení obkladů a dlažeb. Jakmile jsou
zadány i konkrétní specifikace konstrukce, QUIDO Kalkulátor nabídne to nejlepší možné řešení včetně potřebného
množství materiálu a orientační cenové kalkulace.
Na samotné tvorbě aplikace se významnou měrou podílel
i nový marketingový ředitel Ing. Jakub Moc: „Museli jsme
brát v úvahu obrovské množství variant, které při výběru jednotlivých komponentů vznikají, a všechny je zapracovat. Navíc
jsme museli zohlednit i různé scénáře a problémy, které uživatel
pravděpodobně řeší. Namátkou třeba časový faktor, zda u podlah plánuje vytápění, zda se jedná o rodinný domek nebo o kancelářskou budovu. To vše má na doporučené řešení svůj vliv.“
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Nespornou výhodou aplikace je možnost využití výstupního dokumentu jako podkladu pro objednávku u stavebnin.
Celý proces tedy kromě nalezení a doporučení vhodného
řešení skutečně urychluje čas a usnadňuje práci. George
Pandeyan k tomu říká: „S využitím výstupního dokumentu
kalkulace z QUIDO kalkulátoru jako podkladu pro objednávku u našich partnerů se setkáváme čím dál častěji. V posledním kvartále jsme dokonce zaznamenali výrazné navýšení.
Do budoucna očekáváme, že tato čísla ještě porostou.“

Jednotlivé kreativní omítky lze přidávat do seznamu oblíbených a následně porovnávat tak, aby si uživatel dokázal vybrat
tu z variant, která je jeho představě nejblíže. U jednotlivých
struktur jsou přiloženy skladby i instruktážní videa pro jejich
realizaci. Pro individuální konzultaci a řešení konkrétních
specifických požadavků může zájemce kontaktovat přímo
zástupce dané společnosti. Velkou výhodou je i export souboru s vybranými strukturami do dokumentu PDF, který lze
následně využít jako podklad pro objednávku nebo další práci.

Baumit zná potřeby svých zákazníků, a tak v říjnu představil další novinku – aplikaci QUIDO Creative. Ta je určena
primárně investorům, architektům a projektantům, kterým
na jednom místě nabízí širokou škálu kreativních struktur
omítek.

QUIDO Creative je tedy dalším krokem společnosti směrem k jejím zákazníkům, kterým se snaží usnadnit a zpříjemnit práci. Přesvědčit se můžete sami na stránkách
www.baumit.cz v sekci PODPORA. V roce 2017 se můžete těšit na další technické novinky!
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Ekologické zateplení vzduchem?
Polystyrenová izolace má špatnou pověst. Ke zhotovení této izolační hmoty se koneckonců používá
ropa. A přesto – Jak vypadá světová bilance ve skutečnosti? Faktická zkouška.

Někteří spotřebitelé jsou při zateplování polystyrenem chvílemi nejistí. Novinové zprávy představují tento materiál, vyráběný z fosilních surovin, ve špatném světle. Neprávem, jak
se ukazuje!

2 procenta ropy, 98 procent
vzduchu
Hned na začátku uveďme na obranu polystyrenu jeden základní, ale nesporný fakt: sice se jedná o ropný produkt,
ovšem při jeho výrobě se využívá mimořádně malý podíl tohoto cenného zdroje. Polystyren je totiž z 98 procent tvořen
vzduchem a celosvětově je na jeho výrobu využito pouze
0,1 procenta globální spotřeby ropy. Kromě toho představuje jeho výroba velmi inteligentní způsob využití ropy, jelikož
z hlediska udržitelnosti je mnohem lepší investovat do tepelné izolace než nenahraditelně spalovat fosilní paliva při
vytápění.
Také další hlediska výroby polystyrenu jsou z ekologického
hlediska výhodná. Při jeho výrobě se například spotřebuje
méně energie než při výrobě izolací z jiných přírodních materiálů. A jelikož je polystyren, jak jsme již uvedli, z drtivé
části tvořen vzduchem, šetří se i energie při jeho transportu, protože se ve skutečnosti přepravuje pouze malý podíl
zdrojové suroviny.

S každým litrem ropy, který je potřeba
k výrobě tepelněizolačního polystyrenu,
se ušetří kolem 100 l topného oleje.

Úspory energie,
nákladů na vytápění a emise
S každým litrem ropy, který se použije při výrobě tepelněizolačního polystyrenu, se ušetří kolem 100 litrů topného oleje! Rovněž množství energie, které je potřeba k jeho
zhotovení, přepravě, uskladnění, prodeji a likvidaci, je nepatrné. Za méně než jeden rok jeho používání se výroba polystyrenu ekologicky amortizovala. A bude-li se účinně zateplovat, poklesne též objem paliva potřebného na vytápění,
přičemž klesne i objem CO2.

Dlouhodobá životnost
a opětovné použití
Dlouhodobá životnost materiálu se začíná projevovat. Studie MA39 Wien ukazuje, že se technické vlastnosti správně
aplikovaného polystyrenu i po letech nezměnily. Také při
recyklaci nastupuje avantgardní metoda: jestliže se izolační hmota ponoří do acetonu, poklesnou jednotlivé částečky
polystyrenu na dno a mohou být na 100 % využity znovu!
A často je recyklace ještě daleko jednodušší. „Již použité EPS
nebo XPS tepelněizolační desky se mohou opětovně využít
pro stejný účel či jako prostředek k odlehčení v betonářském
průmyslu,“ vysvětluje Rakouský Institut pro stavební biologii a stavební ekologii (Österreichisches Institut für Baubio-

Chceme zachovat naši Zemi pro další
generace. Proto musíme pečovat o to,
aby se škodliviny nedostávaly do půdy.
Ekologická výroba, stejně jako pečlivý
proces recyklace a renovace by měly
být dnes samozřejmostí.

Vzduch je jedním z našich nejcennějších
statků. Abychom ho udrželi čistý a aby
zůstal prost všech znečištění, musíme co
možná nejvíce snížit spalování pevných
paliv. Účinná tepelná izolace polystyrenem je dobrou cestou – je to materiál,
jenž používá k izolaci samotný vzduch.

„Pokud jde o energetickou amortizaci,
potom je investice
energie do izolace
výhodná a smysluplná“
Benjamin Krick,
Passivhaus Institut.
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logie und Bauökologie). Polystyren může být i bez
problémů odvezen do spaloven odpadů, neboť
nezanechává žádná nebezpečná rezidua. A navíc
může být využit též v moderních spalovnách, neboť se jím vyrobí jednou tolik energie než přímým
spalováním ropy.
Ukazuje se tedy, že polystyren je ve své roli tepelněizolační hmoty materiálem, který je zásadně šetrný k životnímu prostředí – a sice svou nenáročností na přírodní zdroje, nízkou spotřebou energie
při výrobě, úsporou energie při vytápění, snížením
množství CO2 i absolutně bezproblémovým zpětným návratem do materiálového řetězce.

okénko
petra
lorence
Jak na vysoký komfort bydlení, aby byl udržitelný
a uspořil náklady?
Nikdy jsme se v Evropě neměli tak dobře, jako dnes. Avšak energetická náročnost našeho životního stylu se v posledních padesáti letech zněkolikanásobila. S ní bohužel prudce vzrostla i naše
závislost na zdrojích energie, které se ne vždy nacházejí v oblastech nám mentálně, politicky a jinak blízkých; o znečišťování životního prostředí či spotřebovávání surovin, jež by mohly najít
lepší uplatnění, ani nemluvě. Chceme-li si zachovat dosavadní
komfort, životní styl a relativní nezávislost, musíme hledat nejen nové zdroje energie, ale současně i stavební a technologická
řešení, která dokážou šetřit energii, aniž by nás v našem zhýčkaném a požitkářském životním stylu nějakým zásadním způsobem
omezovala či zatěžovala svědomí těch ekologicky „vyspělejších“
z nás. Je možné být altruisticky ohleduplnými k vnějšímu světu,
přitom si současně sobecky zvýšit komfort svého vlastního bydlení
a ještě na tom něco ušetřit? My jsme přesvědčeni, že ano.
U fasád bývají v tomto smyslu za technicky a ekonomicky nejvýhodnější cestu považovány vnější kontaktní zateplovací systémy.
Kde však leží jejich technické a ekonomické limity a kde je hranice
zdravého rozumu?
Zateplovací systémy samozřejmě nejsou řešením jediným. Vedle
nich dlouhodobě úspěšně „koexistují“ kupříkladu i výkonné tepelněizolační cihly, v poslední době dokonce vyplňované polystyrenem nebo minerální vlnou. Každé z těchto řešení má své výhody
i nevýhody, svá nezanedbatelná specifika, a obě tyto varianty mají
překvapivě i dost společného.
Od léta a nejen pro fasády platí nová norma požární bezpečnosti
staveb. Proti předchozímu zcela neutěšenému a neuspořádanému stavu určitě představuje posun k lepšímu. Názory na to, o jak
moc velké zlepšení se jedná, jak moc odpovídají požární zkoušky
a předpisy reálným průběhům a rizikům požárů, a jaká nová
omezení nás kvůli tomu čekají, se různí.
Pokud byste se o tom všem chtěli dozvědět více, přijďte na tradiční setkání v rámci Baumit Akademie 2017.

Polystyren při 200násobném zvětšení.
Při pohledu vysokovýkonným mikroskopem je zcela jednoznačně
zřetelné, že polystyren je složen téměř výhradně ze vzduchu.

Ing. Petr Lorenc
produktový manažer

12

recept
na úspěch
Jak dosáhnout obratu 160 milionů za rok a na co by se měli
připravit mladí lidé, kteří chtějí ve stavebnictví uspět. O tom
i o mnohém jiném jsme se bavili s novým marketingovým ředitelem společnosti Baumit Ing. Jakubem Mocem.
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„Miluji výzvy!
Když nějakou
vidím, musím
ji zdolat.“
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V Baumitu pracujete od roku 2013. Znal jste společnost
Baumit před svým nástupem?
Ano. Původní profesí jsem projektant, stavební inženýr a s materiály od Baumitu jsem pracoval už ve svých projektech.
Z původní pozice obchodního a technického zástupce
jste byl po roce a půl povýšen do funkce vedoucího prodejního regionu severní Čechy. Jak taková práce vypadá?
Vedoucí obchodního regionu musí být lídr. Musí umět to,
co chce, aby uměli jeho lidé. Dále také poradit v obchodním případě, motivovat k úspěchům, ale dát i konstruktivní
kritiku, když se něco nepovede s tím, že definuje, co bylo
špatně a pomáhá v hledání správné cesty. Samozřejmě musí
lidem vytvářet takové podmínky, aby se jim dobře pracovalo. Důležité je poznat jednotlivé členy týmu z pozice jejich
nadřízeného a přistupovat k nim dle jejich individuálních
potřeb a schopností.
Takže jste z větší míry také
personalista?
Ano, určitě jsem.
Co se po Vašem příchodu
změnilo?
Já jsem po svých předchůdcích
zdědil funkční tým a mým největším úkolem bylo ho udržet.
Zajistit, aby lidé byli stále motivováni, aby věděli, co se od nich
očekává, a aby k tomu měli
všechny podmínky. Zároveň
bylo mým cílem dohlédnout na
to, aby tým nestagnoval, adaptoval se na nové obchodní podmínky a změny na trhu. Člověk
buď roste, nebo klesá. Stagnace je jenom bod zlomu a my
v Baumitu chceme vždy růst.

Nebylo, protože je to zase jiná oblast působení, jiný pohled,
jiná práce. Já ale miluji výzvy. Když nějakou mám, musím ji
zdolat! Baví mě ta práce, která s tím souvisí. Vím, že v tom
úseku se dají určité věci zlepšovat. A to je přesně ta výzva,
posunout celý proces dopředu.
Jaké úseky budete vést?
Úsek marketingu a produkt managementu.
Říkáte, že jsou tam slabiny a silné stránky. Dokázal byste
to specifikovat?
Silná stránka je opět v lidech. Slabinami jsou některé procesní záležitost a nesrovnalosti v pracovních náplních. Tyto
procesy se ale dají zefektivnit. Mým cílem je sladit vše tak,
aby lidé dělali opravdu to, co mají, nezaobírali se věcmi,
které má mít na starosti někdo jiný a aby práce byla řádně rozdělena a odsýpala tak, jak
má. Pak budou mít čas řešit věci
s předstihem a přicházet s novými nápady a myšlenkami.

„Myslím si, že
lidé už pochopili,
že to nejlevnější
neznamená
nejlepší. Dá se říct,
že stavba bude
stát vždy velký
balík peněz.“

Váš region byl dlouhodobě
nejúspěšnější ze všech obchodních regionů Baumitu.
Rekordní obrat činil 100 milionů korun. Co je k tomu potřeba udělat?
Ten rekord byl 160 milionů! (smích). Nejdůležitějším předpokladem k dosažení cíle je mít sehraný tým schopných a motivovaných lidí, u kterých každý ví, jaká je jeho mise a jak
jí dosáhne. Mojí rolí, jako vedoucího regionu, je vše správně
rozplánovat a ty lidi správně vést. Například cíle musejí být
reálné, aby bylo možné jich dosáhnout. A také je potřeba vytvořit podmínky, aby lidé byli schopni cílů dosáhnout. Teprve
pak může být region úspěšný a lidé motivovaní.
Považujete se na této pozici za úspěšného?
Cítil jsem se užitečný. Ten úspěch jsem cítil a byl příjemný.
Vedení společnosti Vás před pár týdny jmenovalo do
funkce marketingového ředitele. Bylo pro Vás lehké přijmout tuto výzvu?
(Chvíli přemýšlí…)

Máte do příštího roku nějaká
osobní předsevzetí?
Ano, mám. Jednoduše chci využít silné stránky a eliminovat ty
slabé. Pokud já budu dělat svou
práci dobře, Baumit dosáhne
svých plánů pro příští rok.
A jaké jsou ty plány?
Naši strategii pro následující
období nazýváme „červená linie“ a příští období jí budou
podřízená. Cílem strategie je
utvrdit pozici lídra trhu a našim partnerům nabídneme,
aby v této červené linii byli
s námi. Víc k tomu ale neřeknu.

Letošní sezóna se nesla v duchu menší stavební krize, kdy v podstatě celý stavební trh
klesal. Jaký je na to Váš pohled?
Jsme ovlivněni tím, jak se trhu daří či nedaří. Na druhou
stranu je to pro nás možnost poohlédnout se po jiných distribučních kanálech nebo místech, která můžeme našimi
materiály zaplnit. Nedá se říct, že by bylo méně práce. Spíše
se ukázaly naše slabiny. Jsou lidé, kteří navzdory krizi dokázali své plány plnit. My bychom se měli podívat na to, jak
se jim to podařilo, a tento poznatek přenést na celek. Pro
mě to může být podnět nevěnovat se jen velkým objektům,
i když jsou pro nás hodně důležité, ale najít cesty, jak třeba
zaujmout i drobné domkaře a malé živnostníky. I to je způsob, jak překonat i propady trhu.
Jste příkladem nastupující generace ve stavebnictví, kdy
jsou problémy brány jako příležitost ukázat houževnatého ducha. Jste workoholik?
Hrozně rád bych řekl, že ne. Ale asi ano. Práce mě baví, naplňuje a je i mým koníčkem.
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Na co by se měl připravit mladý člověk, který začíná ve
stavebnictví a má velké ambice?
Na dřinu! (smích) To je tak jediné. Vše ostatní přijde časem.
Co je Vaší vnitřní motivací? Peníze?
Není to o penězích. Když vidím, že by mohlo něco fungovat lépe, nemůžu si pomoct, snažím se ze všech sil, aby
tomu tak bylo. Jít tou cestou, na které svého cíle dosáhnu
efektivněji. To je to, co mě táhne. Možnost se zlepšovat.
Musí být vždy po Vašem?
Jsem rád, když je po mém a když mám pravdu. Umím však
uznat i názory jiných a vzít je za své, pokud jsou dostatečně argumentačně podpořeny.
Vaše touha prosadit to nejlepší řešení vznikla až
v Baumitu nebo jste ji měl vždy?
To jsem měl vždy. S tím se člověk rodí. Už i v projektování se dá navrhnout spousta nešikovných věcí či nerealizovatelných detailů, ale vždy jenom ten jednoduchý,
dobře zpracovatelný a ekonomicky výhodný detail je ten
správný. Dílo tak bude v pořádku, bude fungovat a bude
přinášet užitek.
Vraťme se ještě ke stavebninám jako takovým. Není podle Vás stavebnictví tak trochu nudné?
Není. Každá stavba je jiná. Každý obchodní případ je atypický
a je krásné objevovat rozdíly v jednotlivých případech. A to
mě baví. Můžu to dělat celý život.

Vidíte nějaké trendy, které se ve stavebnictví začínají objevovat nebo se v budoucnosti objeví?
Myslím si, že lidé už pochopili, že to nejlevnější neznamená
nejlepší. Dá se říct, že stavba bude stát vždy velký balík peněz. Buď to dají na začátku do kvalitních materiálů, nebo to
dají později do oprav a různých reklamací, které jim navíc
zaberou i čas.
Společnost Baumit nabízí i produktovou řadu „zdravé bydlení“. Myslíte, že má nějaký potenciál?
Má. Stejně tak jako si lidé uvědomili, že to nejlevnější není
nejlepší, tak začínají přemýšlet o tom, jakou přidanou hodnotu který materiál nabízí. A materiály v programu zdravého bydlení například výrazně zpříjemňují mikroklima objektů. Tady už jde opravdu o zdraví. Lidi čím dál víc zajímá,
jak žít zdravě či jaké bude mikroklima, které si doma vytvoří. Proto věřím, že tato řada má velkou budoucnost.
Letošní rok nám ukázal, že všechny prognózy k následující sezóně jsou věštěním z křišťálové koule. I přesto se
ptám, jaký je Váš názor na vývoj stavební sezóny v příštím
roce?
Já se rád opírám o čísla. Statistiky pro tento rok ukazují
nárůsty ukazatelů „zahájené byty ve výstavbě“ nebo „zahájení stavebních povolení“. Díky těmto informacím předpokládám, že ten příští rok bude lepší než ten letošní. A jde
jen o to, jak my si ho připravíme, aby byl úspěšný hlavně pro
Baumit. To znamená být včas tam, kde máme být, abychom
příští rok mohli plody svého dnešního úsilí úspěšně sklízet.
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Baumit Resolution
ŠTÍHLÝ, INOVATIVNÍ, PRVOTŘÍDNÍ

Tepelná izolace je jedním z nejdůležitějších prvků všech staveb, ať už se jedná o zateplení novostaveb,
anebo dodatečné zateplení při rekonstrukcích. Nároky na tepelněizolační výkon obálky budovy
s sebou také nesou zvětšení tloušťky použitých izolantů. Řešení izolace pomocí Baumit Resolution
je však jiné…

Chceme-li v současné době splnit požadavky dané závaznou
normou, je třeba použít alespoň 14 cm tepelné izolace, pro
pasivní domy je nutné počítat s tloušťkou tepelné izolace
kolem 30 cm. To platí v případě, kdy se používají na trhu
běžně dostupné tepelné izolanty, jako jsou fasádní polystyren nebo minerální vata.
Fasádní desky Baumit Resolution v sobě sdružují hned několik výborných materiálových vlastností. Díky své vysoké
tepelné účinnosti při minimální tloušťce poskytují řešení
tam, kde je nedostatek prostoru, a nabízejí tedy maximální
úsporu podlahové plochy.

Jak vybírat fasádní izolaci
Správná volba fasádní tepelné izolace s sebou nese
celou řadu parametrů – od tepelněizolačních vlastností
přes paropropustnost, pohltivost zvuku, nehořlavost či
mechanickou odolnost až po životnost. Přes vyšší pořizovací
náklady však realizační firmy upřednostňují snadnou
zpracovatelnost a nízkou objemovou hmotnost. Pokud
má developer splnit přísné požadavky normy na prostup
tepla a současně chce zákazníkům nabídnout sofistikované

řešení, upřednostní moderní zateplovací systémy, které
zajistí stejné tepelněizolační vlastnosti jako běžně
dostupné izolanty, avšak potřebují k tomu mnohdy
pouze poloviční tloušťku. Není proto divu, že stále více
investorů zatepluje tepelnými izolanty nové generace, jež
umožňují vytvořit větší podlahovou plochu – u běžného
třípokojového bytu lze změnou fasádního izolantu získat
zhruba 2 m2 podlahové plochy.
Moderní tepelné izolanty sice mají vyšší pořizovací cenu,
ovšem z dlouhodobého hlediska jsou ekonomicky výhodným řešením, jelikož se investice majiteli vrací nejen ve
formě získané podlahové plochy. Podstatnou výhodou je
i snížení celkových dlouhodobých nákladů, neboť izolace
pasivně vydělává tepelnými úsporami při využívání nemovitosti.

Zateplovací systém
Baumit Resolution
Fasádní deska z fenolické pěny Baumit Resolution vykazuje o 40 % vyšší izolační schopnosti než běžné systémy
s izolací z EPS nebo minerální vlny. Při stejné tloušťce

17

zateplení dosahuje výrazně vyšších izolačních účinků
a vyšších energetických úspor u zateplené stavby. Využití najdou desky nejen při standardním zateplení fasády v ploše, ale též při zateplení vikýřů, průjezdů, ostění
oken a dveří, lodžií i balkonů.
Pro výrobu fenolické pěny, která je základem izolace
Baumit Resolution, je třeba resol, povrchově aktivní látky, nadouvadlo a katalyzátor. Po napěnění fenolformaldehydových pryskyřic dochází k řezání bloků na požadovaný rozměr. Izolační desky Resolution obsahují velké
množství malých uzavřených buněčných struktur, jež
jim propůjčují mimořádně dobré tepelněizolační vlastnosti s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti
0,022 W/m.K.
S takto nízkou hodnotou lze dosáhnout potřebného tepelněizolačního výkonu při mnohem menší tloušťce zateplení. Současně mají desky nízkou nasákavost a vysokou
paropropustnost. Tepelněizolační desky z fenolické pěny
jsou kašírovány 3mm vrstvou šedého polystyrenu, která
zvyšuje bezpečnost (proti kondenzaci vodní páry a výluhům z betonu) a umožňuje jejich částečné zbroušení.

Dlouhá životnost
Na zateplovací systém Baumit Resolution je stejně jako
na ostatní systémové skladby ETICS Baumit automaticky
poskytována prodloužená záruka na 5 let. Tuto dobu
samozřejmě nelze srovnávat, nebo dokonce zaměňovat
(!) s reálnou životností, jelikož byla zvolena ve smyslu
evropského předpisu ETAG 004 a v souladu s metodikou
Cechu pro zateplování budov ČR, kdy záruka překračující
dobu 5 let je považována za neseriózní.
Podle monitoringu a dlouhodobých testů nezávislých zkušeben se životnost certifikovaných zateplovacích systémů
pohybuje jednoznačně nad hranicí 25 let. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro tuto dobu životnosti je použití
výrobcem doporučované kompletní certifikované skladby
systému bez svévolné záměny některých komponentů. Dalším důležitým předpokladem je kvalitní zodpovědná práce
na stavbě, přičemž i v této oblasti už jsme se dočkali zlepšení a snad se blýská na lepší časy.
Ing. Petr Lorenc, Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.

izolační deska baumit resolution
Tepelněizolační desky z fenolické pěny Baumit
Resolution neobsahují žádné halogenové fluorchloruhlovodíky (FCKW), HFCKW, POPŘÍPADĚ HFKW.

Systémová skladba:
• Nosný podklad (stěna)
• Lepicí hmota Baumit StarContact
• Desky Resolution
• Stěrková hmota Baumit StarContact
s integrovanou sklotextilní síťovinou Baumit StarTex
• Základní nátěr Baumit UniPrimer
• Tenkovrstvá omítka Baumit SilikonTop
Štíhlá A PŘESTO SILNĚ IZOLUJÍCÍ
• Superštíhlé tepelněizolační řešení – šetřící místo
• λ = 0,022 W/m.K 1)
• V porovnání s EPS o více než 40 % lepší zateplení
• Rychlé a jednoduché zpracování
vlastnosti
• Vysoce izolační
• Rozměrově přesné
• Bez smršťování
• Velmi dobrá třída reakce na oheň2)
použití
• Kontaktní zateplení fasád (ETICS)

dodávka
• Rozměry desek 1000 x 500 mm
• Tloušťky 50–300 mm
• Oboustranné kašírování EPS F Plus
1)

2)

Podle EN 12667; podle EN 13166 je třeba
připočítat 2 mW. Platí pro jádrovou izolaci.
	Izolant třídy B, celý systém třídy B.
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BAUMIT OPEN
NECHTE FASÁDU DÝCHAT

Váš dům Vás může hýčkat. Kvalitní tepelněizolační systém na vašem domě poskytne vašemu životu to
správné pohodlí. Efektivním dlouhodobým řešením pro vytvoření harmonického vnitřního klimatu
je High-tech systém Baumit open, který obléklo již 12 000 000 m2 fasád.

Fasáda je živou částí domu
Fasádu lze chápat jako lidskou kůži. Stejně jako ona chrání kvalitu vnitřního prostředí před nepříznivými vnějšími
vlivy.
Základem zateplovacích systémů Baumit open jsou fasádní
polystyrenové desky (získat je můžete ve třech různých
variantách– Baumit open reflect, Baumit open plus a Baumit
openTherm), které jsou opatřeny pravidelnou sítí otvorů
procházející skrze celou tloušťku desky. Tyto otvory jsou
navrženy tak, aby nesnižovaly tepelněizolační vlastnosti
a nedocházelo v nich k proudění vzduchu. Stejně jako
správné funkční oblečení na kůži umožní odvod nadměrné
vlhkosti ven, zatímco teplo zůstává uvnitř.

Díky jedinečným vlastnostem systému Baumit open budou vaše stěny v zimě teplé a v létě příjemně chladné.
Systém zabraňuje kolísání teplot a kondenzaci vodních
par v obvodové konstrukci, čímž prodlouží její životnost,
zabraňuje nepříjemnému průvanu a snižuje riziko vzniku
plísní.

V jednotě a spolupráci je síla
Jednotlivé vrstvy zateplovacího systému jsou vyrobeny tak,
aby se svými specifickými vlastnostmi a funkčností vzájemně podporovaly a doplňovaly. Jejich souhra je základním
předpokladem pro zachování vysoké kvality fasády, jejího
skvělého vzhledu, pro správnou funkčnost a v neposlední
řadě dlouhou životnost, a tím i návratnost investice.
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pro obJekty nové i k rekonstrukci
Každý, kdo se chystá k rekonstrukci starší budovy nebo staví nový objekt, se s problematikou vlhkosti potýká. Ať už je
u novostaveb způsobena mokrými činnostmi, jako je zdění,
betonování stropů a podlah či omítání, nebo u starších budov nefunkční hydroizolací.
Paropropustné desky nejvyšší kvality

Významným prvkem jsou lepicí plastové kotvy Baumit
StarTrack. Šetří nejen čas a energii, ale navíc řeší problém
tepelných mostů (jejich hlavy zůstávají pod tepelněizolační
vrstvou).

Jablonec nad Nisou – Fasáda s kompletním zateplovacím systémem Baumit
Open, tloušťka izolantu 200 mm, systém Baumit StarTrack, omítka Baumit
NanoporTop

Princip Baumit StarTrack

Neméně důležitým detailem systému jsou vysoce paropropustné omítky Baumit openTop, Baumit CreativTop či samočisticí omítka Baumit NanoporTop využívající sluncem
aktivovaného fotokatalyzátoru, jenž rozloží nečistoty, které
jsou z povrchu fasády odstraněny přirozeným působením
větru a deště.

Baumit open odbourává provozní vlhkost, bezpečně ji odvádí mimo stěny a tam ji nechává odpařovat do okolního
prostředí. A to bez nežádoucích tepelných ztrát! Dochází
tak k rychlejšímu vysychání novostaveb, což umožní změnit
tradiční pořadí prací a stavba se výrazně zrychlí. Pro majitele rekonstruovaných budov bude navíc velkým překvapením úspora v nákladech na topení.
Díky speciálním vlastnostem lepicí a stěrkové hmoty Baumit openContact je možné zateplit systémem Baumit open
i starší stavby se zvýšenou vlhkostí a obsahem solí ve zdivu.

PŘED / PO – KRAVAŘE – Zateplení starého objektu pomocí Baumit open s povrchovou úpravou Baumit NanoporTop.

baumit open:
Lučany nad Nisou – Zateplovací systém Baumit open se samočisticí omítkou
Baumit NanoporTop

Veškeré komponenty a technologie týkající se systému Baumit open jsou sledovány, pravidelně testovány a přizpůsobovány nejnovějším trendům v oboru, přičemž je neustále
zachováván nejvyšší kvalitativní standard.

•
•
•
•
•
•

Má skvělé izolační vlastnosti.
Šetří peníze.
Sanuje a zatepluje v jednom.
Urychluje vysychání.
Má vysokou životnost.
V zimě hřeje, v létě chladí.
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můj život
s fasádou, která dýchá
Neexistuje nic příjemnějšího, než když slyšíte, jak o vás ostatní hezky mluví. V člověku to vzbuzuje
pocit, že to, co dělá, je správné. Motivuje ho to k tomu, aby dělal ještě víc. A lidé v Baumit nejsou
v tomto výjimkou. Když SLYŠÍME, jak nás vychvaluje zákazník, který se před časem rozhodl právě
pro náš výrobek, naplňuje nás to štěstím. Je to odměna za snahu vytvářet zdravé a krásné Česko.
Hluboko v severních Čechách jeden takový zákazník je. Vydali jsme se za panem Vohnoutem, abychom
zjistili, jak se mu žije s naším zateplovacím systémem Baumit open. A musíme říci, že atmosféra uvnitř
byla opravdu příjemná!
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Jak jste se dozvěděl o zateplovacím systému Baumit open?
Doporučil mi ho zpracovatel, kterému jsem jako odborníkovi důvěřoval. Řekl, že se jedná o prémiový produkt,
který je pro mě ideální. Tehdy jsem se o něj začal zajímat.
Má zpracovatel velký vliv na finální výběr stavebních
materiálů?
Rozhodně má. Jsem rád, že v mém případě se jedná o člověka, kterému záleželo na tom, aby byl dům kvalitní, pěkný a funkční. Pokud jde zpracovateli jen o to, aby vydělal
co nejvíce, zákazník jako já to zjistí. Bude už ale pozdě.
Co Vás na Baumit open nejvíce zaujalo?
První, co upoutalo moji pozornost, byla prodyšnost celého zateplovacího systému. Jakmile jsem pochopil, co se
myslí tím, že fasáda dýchá, hned se mi to začalo líbit.
Druhou věcí byla omítka NanoporTop a její samočisticí
efekt. Tomu jsem ale zprvu nechtěl uvěřit. Nerozuměl
jsem tomu, jak se může omítka sama čistit. Tady mi naštěstí pomohl pan Žítek (z realizační firmy, pozn. red.).
Něco takového je ale dražší než řešení dostupná na trhu.
To je sice pravda, ale taková investice se mi v budoucnu
vrátí, takže bych byl hlupák, když bych na tom chtěl šetřit. Celý ten zateplovací systém včetně omítky, tak jak
jsem to pochopil, má v sobě i sanační vlastnosti. Pokud
tedy zvažuji, zda si připlatit za podstatné prodloužení životnosti domu, tak neváhám ani chvíli.
Spousta investorů se při stavbě nového rodinného
domu rozhoduje jen podle obrázkových katalogů. Jak
moc jste se o výběr stavebních materiálů zajímal Vy?
Musím přiznat, že detailně. Chtěl jsem mít jistotu, že
dělám správnou investici. Nejde jen o peníze. Jakmile si
člověk pořídí rodinu, začne plánovat a přemýšlet opravdu
dlouhodobě. V řádu desítek let. Chtěl jsem mít jistotu, že
vytvořím domov, který vydrží generace. Proto jsem si studoval různé materiály. Nejvíce tištěné prospekty nejen od
Baumitu, ale i od ostatních výrobců stavebních materiálů.

„Nejde jen
o peníze.
Jakmile si člověk
pořídí rodinu,
začne plánovat
a přemýšlet
opravdu
dlouhodobě.“
Co bylo tou poslední tečkou, na základě které jste se
rozhodl?
Asi jsem neměl takovou poslední tečku, jak Vy říkáte. Od
začátku to kontinuálně směřovalo k Baumit open.
A jak se Vám s ním nyní žije? Pociťujete rozdíl?
Tak to přece cítíte taky, ne? (smích) Je tu opravdu příjemné klima. Žije se nám tu dobře. Navíc jsem si všiml,
že mám výrazně nižší spotřebu energie. To byl také jeden
z důležitých parametrů, které rozhodly. Prodyšností to
totiž nekončí. Myslel jsem na to, že ta děrovaná deska
musí mít zachované dobré izolační vlastnosti.

A na co jste přišel?
Zjistil jsem, že prodyšnou izolační desku nabízejí i ostatní výrobci. Proto jsem se začal zajímat hlavně o reference,
protože ty mi spolehlivě řeknou, co od toho můžu očekávat. Nejvíce referencí měl právě Baumit. Navíc u ostatních výrobců jsou izolační desky děrované jen do poloviny
tloušťky. Takže proč se spokojit jen s půlkou, když můžu
mít desku děrovanou úplně? (smích)

Spousta zákazníků si pochvaluje, že mají příjemnou
teplotu po celý rok. Máte to podobně?
Samozřejmě. Hlavně v srpnu 2015, jak byla ta dlouhodobá
vedra. Nikde se nedalo dýchat, ale u nás bylo stále příjemně.

Bylo pro Vás rozhodnutí těžké?
Ve finále nebylo. Čím více informací jsem si aktivně vyhledal, tím více jsem byl přesvědčen o tom, že to bude to
pravé. Což ovšem neznamená, že jsem nezvažoval všechny možné alternativy. Člověk si v tomhle musí být jistý.

Na závěr otázka na tělo:
Říkal jste, že Vám ve výběru hodně pomohly reference.
Doporučil byste to s odstupem času lidem, kteří tuto
investici také zvažují?
Jen těm, které mám rád! (smích)

Je znát, že Baumit open reguluje vlhkost vzduchu pro
zdravé prostředí?
Ze začátku asi ano. Pak si ale tak nějak zvyknete.
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fAsáDA rOKU 2016
vítězství v soutěži fasáda roku 2016, na základě
hlasování odborné poroty i veŘeJnosti, získaly
následuJící proJekty:
Novostavba bytového domu – Rezidenční projekt Origami
Novostavba nebytového objektu – Pavilon „N“ interních oborů Slezské nemocnice v Opavě
Novostavba rodinného domu – Rodinný dům s autodílnou v Bašti
Rekonstrukce historického objektu – Římskokatolická farnost Liberec-Ruprechtice
Revitalizace, sanace, renovace – Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáru n. Sázavou
Cena veřejnosti – Renovace bytového domu Vilémovská 466 ve Velkém Šenově

odborná porota složená
z nezávislÝch architektů:
Ing. arch. Petr Dvořák
Ing. Jiří Svoboda
Ing. arch. Richard Černý
Ing. Mgr. Jaroslav Vytisk
Ing. arch. David Chmelař
Ing. arch. Vladimír Graca
Ing. Milan Špulák
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Šestnáctý ročník soutěže Fasáda roku zná své vítěze. Celkem 169 přihlášených staveb dokončených
v roce 2015 na území České republiky hodnotila odborná porota. Veřejnost si zvolila vítězný projekt
v internetovém hlasování.

Fórum Karlín se v pátek 20. května 2016 rozeznělo v rytmu
disca, proběhlo tam totiž slavnostní vyhlášení výsledků soutěže společnosti Baumit Fasáda roku 2016, a tak bylo spoustu
důvodů k radosti a oslavám. Bylo to již šestnácté vyhlášení, ve
kterém volila odborná porota i laická veřejnost realizované
stavby se zajímavě řešenou fasádou. Slavnostní večer proběhl
v duchu diskotéky 70. let minulého století a tisícovce účastníků nabídl skvělou zábavu.
„Vždy se snažíme našim hostům a partnerům nabídnout něco
navíc. Je to jedna z mála skvělých příležitostí, při které se setkají lidé ze všech koutů stavebnictví, ale i zapálení investoři z celé
České republiky, a my chceme, aby si tuto událost pamatovali,“ odůvodnil záměr pořádat celou akci v duchu diskotéky
George Pandeyan, vedoucí marketingu společnosti Baumit.
Do soutěže Fasáda roku 2016 bylo přihlášeno 169 staveb
realizovaných v roce 2015 na území České republiky, které
byly rozděleny do pěti kategorií. V prvním kole hlasování
prováděla porota, složená z profesionálních nezávislých

architektů, výběr přihlášených objektů podle fotografií
a popisů dodaných samotnými přihlašovateli. Ze tří nejlépe hodnocených projektů v každé kategorii byli hlasováním
porotců zvoleni vítězové. Hodnoceno bylo vždy jak estetické, tak i funkční provedení fasád přihlášených staveb. Vítěz
ocenění Fasáda roku si kromě uznání a slavnostní chvíle při
vyhlašovacím večeru odnesl i lákavou finanční odměnu ve
výši 25 000 korun.
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26

novostavba
bytového domu

27

Vítěz kategorie

Rezidenční projekt Origami

Adresa: Pod Karlovarskou silnicí 871/17, Praha 6
Investor: DBD Group s.r.o.
Projektant: QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Zhotovitel: SAOS s.r.o.
Na rezidenčním projektu Origami, který se nachází v poklidné
vilové čtvrti Prahy 6, porota ocenila jedinečné hmotové a originální řešení fasády, kdy v její ploše byla pomocí kartáče použita
kreativní technika, která je barevně umocněna metalickým nátěrem v odstínu platiny. Rozhovor s vítězi na straně 48.
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novostavba
nebytového objektu
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Vítěz kategorie

Pavilon „N“ interních oborů Slezské
nemocnice v Opavě
Adresa: Olomoucká 86, 746 01 Opava
Investor: Moravskoslezský kraj
Projektant: OSA projekt s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s. – oblast Severomoravský region
Velmi kultivovaná stavba institucionálního typu s vydařenou kombinací různých
fasádních typů, omítky s profilací i prosklených ploch fasád. Jednoduchá barevnost nechává vyznít zajímavé tvarosloví objektu.
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novostavba
rodinného
domu

Vítěz kategorie

rodinný dům s autodílnou v bašti

Adresa: Korálkových 469, Bašť
Investor: Manželé Nemethovi
Projektant: Stempel & Tesař architekti
Zhotovitel: Pavel Šafařík
Jednoduché hmotové řešení doplněné o originální terasy v kontrastu
s nápaditým, vzdušným zakomponováním přístřešku pro auto. V přízemí domu je autodílna a malá provozovna, která jistě představuje splněné
přání stavebníka a její realizace se povedla velmi osobitým způsobem.
Fasáda je navržena v architektonicky čistém provedení, technologicky
správně použitá silikonová omítka se zrnitostí 1,5 mm zaručuje, že výraz
fasády bude stálý po celou dobu její životnosti.
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32

rekonstrukce
historického objektu
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Vítěz kategorie

Římskokatolická farnost Liberec-Ruprechtice

Adresa: Markova 299/4, Liberec-Ruprechtice
Investor: Římskokatolická farnost Liberec-Ruprechtice
Projektant: Ing. Miloslav Semerák
Porota ocenila citlivý přístup k rekonstrukci a zachování původních prvků historického objektu.
Plošné rozdělení povrchu na hrubou a hladkou strukturu bylo provedeno dle zachované původní
dokumentace. Barevné řešení fasády bylo navrženo stejné jako u přilehlého kostela, čímž se podařilo docílit původního vzhledu. Celá rekonstrukce byla realizována s pokorou k původní stavbě
a odpovědným přístupem k detailu i celku.

34

revitalizace,
sanace, renovace
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Vítěz kategorie

Realizace energetických úspor
na budově divadla ve Žďáru n. Sázavou
Investor: Město Žďár nad Sázavou
Projektant: Atelier WIK, s.r.o.
Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Příkladná renovace a revitalizace historické stavby včetně použitých progresivních technologií a zpracování řemeslného detailu ozubeným hladítkem. Po rekonstrukci divadlo v 70. letech získalo nový šarm, avšak módní výraz, odpovídající
21. století, získala stavba až nyní. Objekt je zateplen systémem s keramickým obkladem, se střídající se provětrávanou fasádou a zateplovacím systémem s povrchovými silikonovými omítkami, na kterých se významně promítla ruční práce při
vytváření každého jednotlivého oblouku. Stavba byla po celou dobu realizace pod
drobnohledem široké veřejnosti, a i proto byl kladen velký důraz na její celkový
architektonický výraz.
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cena
veřejnosti

Vítěz kategorie

Renovace bytového domu
Vilémovská 466 ve Velkém Šenově
Investor: Dobroslav Novotný
Projektant: Vizualizace fasád
Zhotovitel: Bohumil Štrombach
Stejně jako v předchozích ročnících proběhlo i letos v soutěži Fasáda roku veřejné hlasování o nejzajímavější projekt novostavby či rekonstrukce. Nejvíce hlasů
získala renovace bytového domu ve Vilémovské ulici ve Velkém Šenově v nejsevernější části české republiky. Hlavním cílem renovace bylo zachování současné tepelné izolace a nalezení způsobu spojení nové fasádní omítky s původní
omítkovou strukturou, poškozenou prasklinami, mechem a plísněmi. Podmínkou
investora byl také požadavek, aby se barevné dělení ploch fasády maximálně přiblížilo k původnímu projektu domu z roku 1931.
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LIfE CHALLENGE 2016:
EVrOPsKá fAsáDA rOKU
vítězné stavby letošního ročníku mezinárodní soutěže liFe challenge, neboli
evroPské Fasády roku, byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru 2. června
2016 ve šPanělském madridu.
Španělsko, Maďarsko, Itálie a Turecko byly
zastoupeny 1 projektem za každou z těchto
Do letošního ročníku soutěže o evropskou
zemí. Ve finále byly nejúspěšnější projekty
fasádu roku bylo přihlášeno 252 objektů z 22
ze Slovenska.
zemí, které byly hodnoceny mezinárodní
odbornou porotou, složenou z uznávaných
architektů. Po online hlasování postoupiKonečné výsledky:
lo do užšího výběru šest nejlepších fasád
v každé ze šesti kategorií (rodinný dům, byCelkový vítěz – Škôlka nad vinicou, Limbach,
tový dům, nebytový dům, renovace historicSlovensko
kého objektu, rekonstrukce domu se zatepRodinný dům – HOUSE H, Řecko
lením a objekt s pozoruhodnou fasádou), ze
Bytový dům – Balcony apartments, Lublaň,
kterých 12 členů mezinárodní poroty určilo
Slovinsko
na základě bodového systému vítěze jedNebytový dům – Obchodné centrum
notlivých kategorií a poté i celkového vítěze
POINT, Brezno, Slovensko
soutěže Life Challenge 2016.
Renovace historického objektu – Kostel
Reformed church on Wolves Alley,
Slavnostní vyhlášení cen Life Challenge 2016
Cluj Napoca, Rumunsko
se odehrálo v Palacio de Cibeles, budově
Rekonstrukce domu se zateplením –
madridské radnice, která je sama o sobě
Rezidence Josefstadt Hamerlingpark,
mimořádným architektonickým dílem. VítěVídeň, Rakousko
zové jednotlivých kategorií soutěže obdrželi
Pozoruhodná fasáda – AM Bramschkontor,
peněžní odměnu ve výši 6 660 euro, zatímco
Drážďany, Německo
celkový vítěz získal částku 16 600 euro. Výše
Čestné uznání poroty – Bytový dom Nový
peněžních odměn nebyla zvolena náhodně:
Háj, Bratislava, Slovensko
vychází z čísla 66 %, které znamená, že stejný podíl každé fasády lze realizovat s pomocí výrobků Baumit.

proJekty oceněné v rámci
soutěže life challenge 2016
Mezi finalisty soutěže Life Challenge 2016
se probojovalo Slovensko se 6 nominacemi,
Rakousko s 5 projekty, 4 projekty pocházely z Rumunska, po 3 z České republiky,
Německa a Polska a po 2 z Francie, Řecka
a Slovinska. Bulharsko, Bosna-Hercegovina,
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Celkový vítěz

Škôlka nad vinicou

místo: Limbach, Slovensko
investor: TIGRE SK, s.r.o.
projektant: architekti.sk,
Ing. arch. Martin Rezník,
Ing. arch. Matúš Polák,
Ing. arch. Juraj Makový
Zhotovitel: JA & MI, S. R. O.
Netradiční pojetí v malé vinařské obci reaguje na kontext krajiny a původní lidové architektury. Objem budovy je záměrně rozdělen do čtyř částí. Uspořádání oken
na fasádě spolu s barevným řešením vychází z dané
funkce a prostředí. Tvar mateřské školy je inspirovaný
strukturou původních venkovských domů v oblasti.
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Rodinný dům

HOUSE H

Místo: Pobřeží Iónského moře, Řecko
Investor: Soukromý majitel
Projektant: buerger katsota architects
Zhotovitel: K2 Monosi
Dovolenkový dům na pobřeží v sobě odráží vzhled okolí,
skalní útvary, divoké olivovníky a nádherný výhled na
Iónské moře. Objekt tvoří betonový základ s vysunutým
bazénem, stěny, střecha a přístřešek z prefabrikovaného dřeva.

Bytový dům

Balcony apartments

Místo: Lublaň, Slovinsko
Investor: Housing Fund
of the Republic of Slovenia
Projektant: Aleš Žnidaršič,
Katja Žlajpah, Vesna Vraničar,
Petra Marinšek
Zhotovitel: Strabag d.o.o.
Bydlení blízko centra a přesto v obklopení přírodou. Cílem rozvážného a střízlivého designu
budovy je zajištění přátelského a kvalitního bydlení v zahuštěné zástavbě.

Nebytový dům

Obchodné centrum POINT

Místo: Brezno, Slovensko
investor: OP Centrum BR, s.r.o.
Projektant: Architekti Šebo Lichý, s.r.o.,
Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. art. Igor Lichý,
Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, cooperation
- Ing. arch. Pavol Remšík
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Městský polyfunkční dům vyplnil prázdný pozemek a doplnil uliční čáru v zástavbě. Parter budovy je transparentní
a komunikuje s ulicí. Středomořskou atmosféru budovy
vytváří bílý kompaktní materiál s dobře navrženou linií
druhého poschodí. Nákupní centrum přináší do daného
prostředí nový příznivý impuls.
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Renovace historického objektu

Kostel Reformed
church on Wolves
Alley
Místo: Cluj Napoca,
Rumunsko
Investor: Reformed
Bishopric Cluj-Napoca
Projektant: arh. Adam
Maksay – M&M Design
Zhotovitel: Decorint
s.r.l. - Cluj napoca
Nový vzhled v duchu tradic a s respektem k nim. Hrubé, ale citlivé kamenné
zdivo vypadá jako z minulých dob, je
ovšem obnovené s moderními nadčasovými materiály na bázi přírodního
hydraulického vápna.

Rekonstrukce domu se zateplením

Rezidence Josefstadt
Hamerlingpark
Místo: Vídeň, Rakousko
Investor: ARE-Austrian Real Estate,
Soravia Group, MHH Development AG
Projektant: Marazzi + Paul
Zhotovitel: ARGE Hamerlingpark,
Strabag-Swietelsky, Riegerbau GmbH
Stylově revitalizovaná budova v blízkosti parku
Hamerling má dlouhou historii, ze které vyzařuje sofistikovaná elegance z přelomu století.
Rezidence Hamerling nabízí jedinečnou kulturu bydlení nad střechami Vídně v perfektním
souladu s prostředím – umění, kultura a hmatatelný luxus.
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Pozoruhodná fasáda

AM Bramschkontor

Místo: Drážďany, Německo
Investor: Bauherrengemeinschaft
Menageriegärten c/o Hr. Seifert
Projektant: Arbeitsgemeinschaft
Architektin Nadja Häupl und
Heidelmann & Klingebiel
Zhotovitel: Löwen-Restaurierung
Müller
Projekt byl připraven s velkým důrazem na
uměleckou hodnotu. Jednolité barevné omítky zvýrazňují jasnou strukturu povrchu, jehož
vzhled se mění se změnou světla a ročních období, čímž je zdůrazněn pozoruhodně sladěný
design.

Čestné uznání poroty

Bytový dom Nový Háj

Místo: Bratislava, Slovensko
Investor: ITB Development
Projektant: Architekti Šebo
Lichý, s.r.o., Imagine Development,
Ing. arch. Tomáš Šebo,
Mgr. Art. Igor Lichý,
Ing. arch. Drahan Petrovič,
Ing. arch. Emanuel Zatlukaj,
Ing. arch. Katarína KollárováUhnáková,
Ing. Peter Novotný
Zhotovitel: MeCo, a.s
Apartmánový dům Nový Háj se nachází
v rámci stávající zástavby. Fasáda je barevně
členěná s nepravidelnou strukturou oken
a balkonů. Byty byly „šité na míru“, jelikož
architekti spolupracovali s jejich budoucími
majiteli.
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baumit
na cestách
Zbožňujeme naše obchodní partnery a zbožňujeme cestování – a co
teprve, když se nám podaří obojí spojit! Rok 2016 proběhl z hlediska společných cest ve znamení horkých letních zážitků v exotickém
a architektonicky unikátním Španělsku. Domů jsme si jako obvykle
přivezli spoustu krásných zážitků a vzpomínek. Ostatně posuďte sami,
jak jsme si to spolu letos užili!
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VÝKONNĚjŠÍ,
CHyTŘEjŠÍ A PŘEsNĚ PrO Vás!
štukové omítky Patří dlouhá léta mezi tradiční
zPůsob úPravy Povrchu stěn a stroPů. jejich
obliba je stabilní a i v současné době Po nich
sahá celá řada ProFesionálních řemeslníků
i domácích kutilů. mimo jiné i Proto PřiPravil
baumit nové štukové směsi, které mají vylePšenou recePturu a Přicházejí s novým označením
baumit Perla.

Štukové omítky určují finální vzhled omítkové skladby
před malbou. Nároky na jejich velmi dobrou zpracovatelnost a atraktivní výsledné povrchy jsou v takovém
případě nemalé, a to nejen co do atraktivity výsledných
povrchů, ale také při jejich nanášení. Nová receptura
štukových omítek Baumit Perla zajišťuje jednoduché
a rychlé míchání směsi a její snadné natahování. Konzistence pak usnadňuje tvorbu krásného štukového
vzhledu, a to v závislosti na použitém typu omítky a její
zrnitosti.
Celkem jsou pro zájemce o štukové omítky Perla připraveny čtyři specifické směsi. U všech se mohou zpracovatelé spolehnout na dostatečnou dobu zpracovatelnosti,
která je nastavena tak, aby umožňovala rychlé finalizování povrchů a zároveň, s pomocí navlhčení, finalizování
i po delším časovém intervalu.
Štukové omítky Perla jsou přírodně bílé omítky, což
může napomoci některým nuancím během zpracování finálního nátěru v rámci jeho kryvosti nebo i počtu
nátěrů. Vzhledem k tomu, že současné trendy velí co
nejhladší povrch, je připraven výběr z nejjemnějších štukových struktur až po standardní zrno 0,6 mm. Samotné štukové omítky pak mají též velmi dobré prodyšné
vlastnosti.

baumit perlagips
více než tradiční štuk!
Štuková omítka na bázi sádry je vyšším levelem klasických
vápenných směsí. Na základě přání velkých zpracovatelů,
kteří požadovali odolnější a pevnější štuk s možností
tvorby velmi jemných povrchů, vznikla inovace v podobě
sádrového štuku.
V nabídce Baumitu nahrazuje tento výrobek dřívější štuk
s označením GipsFeinputz. Sádrový štuk se uplatní především v oblasti bytové výstavby, kde atraktivní jemné
štukové povrchy dodávají osobitý charakter i sebevíce exkluzivním prostorům.
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baumit perlafine
perla mezi štuky!
Mezi klasickými štuky je PerlaFine jedním z nejoblíbenějších výrobků, jelikož nabízí dlouhý čas pro vytvoření finálního povrchu a současně je možné jej použít jako jednovrstvý štuk až do tloušťky 4 mm. PerlaFine usnadní překlenutí
jemné i hrubé jádrové omítky v jednom pracovním kroku
a umožňuje vytvoření štukové struktury ve velmi krátkém
čase, v případě navlhčení i v čase delším.
Výsledné jemné povrchy mají zrno velikosti 0,3 mm. Výrobek disponuje velmi dobrými užitnými vlastnostmi, mezi
něž patří například vysoká paropropustnost nebo vhodnost
pro použití prakticky všech druhů interiérových nátěrů. V nabídce materiálů nahrazuje dřívější Baumit FeinPutz Extra.

baumit perlainterior
standard povýšený o level výše!
Pro řadu zpracovatelů je štuk stále tím tradičním a jedinečným způsobem, jak docílit krásných a rovinných povrchů.
A právě pro tyto zpracovatele jsme se rozhodli náš standardní štuk posunout na vyšší úroveň. Od jednoduchého
namíchání směsi přes snadné nanesení až po rychlé a efektivní vytvoření výsledných povrchů, které budou reprezentovat daný prostor dle představ investora.

baumit perlaexterior
tvář vaší fasády!
Vedle interiérového použití najdou štukové omítky uplatnění také v provedení pro exteriér – obalovou schránku nosné
obvodové konstrukce objektu tvoří minerální vápenocementové omítky s povrchovou úpravou vnějšího štuku. Při takovém použití musejí štukové omítky odolávat mnoha vnějším
vlivům, jako jsou výrazné změny teplot, klimatické změny
a samozřejmě rovněž zvýšené mechanické namáhání.
Štuk PerlaExterior je navržen právě pro tyto účely, jelikož
má prakticky stejné fyzikálně-mechanické vlastnosti jako
ty nejlepší renovační stěrky. V praxi to znamená zvýšenou
pevnost, vyšší přídržnost k podkladu a zlepšené hydrofobní
vlastnosti umožňující vytvoření odolné a dlouhodobě funkční povrchové vrstvy na všech tradičních jádrových omítkách
v exteriéru. V nabídce společnosti nahrazuje PerlaExterior
dřívější výrobek Baumit FeinPutz Aussen.

To je charakteristika nového štuku Baumit PerlaInterior,
jenž přichází na trh s upravenou recepturou pro ještě hezčí
a pravidelnější výsledný povrch. Snadné zpracování i natahování jsou u tohoto typu též samozřejmostí. V nabídce nahrazuje produkt Baumit štuková omítka FeinPutz
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Rozhovor
s vítězem Fasády roku 2016
Se zástupcem developera DBD Group, s. r. o., Pavlem Dobrovským, a s Miloslavem Zemanem z firmy SAOS,
s. r. o., která realizovala omítku, jsme si povídali o rezidenčním projektu Origami, jenž se stal vítězem
soutěže Baumit Fasáda roku 2016 v kategorii Novostavba bytového domu.

Co je, kromě vítězné fasády, na vašem projektu dále
výjimečné?
Pavel Dobrovský (PD): My si samozřejmě nekriticky myslíme, že výjimečný je projekt celý. Jedná se o poměrně
atypický koncept bytového domu, v němž jsou jednotlivé
byty představovány v podstatě samostatnými hmotami
„domků“ či „dvojdomků“ na společném suterénu garáží
a sklepů. Každý byt tak má vlastní vstup z otevřené společné komunikace a má vlastní útulnou zahrádku, přitom
je ovšem zachován komfort parkování v prostorných podzemních garážích a s příslušenstvím ve formě sklepního
skladu. Kladli jsme s architekty z ateliéru Qarta důraz
na vizuální harmonii čistého tvaru, moderní kombinaci
šedých tónů a dřeva a celkovou vzdušnost, ale i na racionálně řešené dispozice a funkčnost. Projekt je také dle našeho názoru velice kvalitně postavený naším generálním
dodavatelem, společností SAOS, s. r. o.
Podle čeho se u svých projektů rozhodujete o podobě
fasády a použitém materiálu?
PD: Pochopitelně se nejdříve nadchneme vizuální podobou, ale posléze přichází ke slovu racionální ekonomické posouzení a efektivita v konkrétním daném kontextu
každého projektu. V tomto případě ale paradoxně snaha
o ušetření vedla nakonec k výběru netradiční atypické fasády od Baumitu. Původní návrh totiž počítal s použitím
obkladových pásků, a my jakožto investor jsme začali hledat levnější alternativní řešení. Dopadlo to nakonec velice
dobře.
Proč jste se u svého vítězného projektu rozhodli právě
pro materiál Baumit?
PD: Byla to vlastně trochu náhoda, ale i připravenost Baumitu. Architekti z Qarty nás vzali do vzorkovny Baumitu
a my jsme se jednoznačně zamilovali do atypického kartáčovaného vzorku s metalickým povrchem, který ještě
nikdo moc v praxi nevyzkoušel. Rychle jsme ustoupili
z požadavku na obkladový materiál a přepracovali jsme
projekt na klasický zateplovací systém s použitím této
fasády. Měli jsme i štěstí, že náš dodavatel byl schopen
do experimentu zodpovědně jít a popral se s vyšší náročností provádění.

Lze podle vás vždy optimálně vyvážit estetické a funkční
hledisko nové fasády?
PD: Pro investora je to vždy těžké. Vizuální podoba se musí
skloubit nejen s funkčností, ale zejména s ekonomickou
náročností. A peníze jsou vždy až na prvním místě. Ale my
jsme typ developera, který je ochoten v některých případech
raději nějakou tu korunu oželet než ustoupit z estetických
nároků. Sami máme pak z výsledku větší radost. Na druhou
stranu, jak ukazuje právě projekt Origami, ne vždy musí být
levnější řešení zároveň z estetického hlediska horší. K originální fasádě nás zde dohnala právě snaha ušetřit.
Narazili jste při realizaci vítězného projektu na nějaké neočekávané komplikace?
PD: Problémů je u každého projektu nepočítaně. Pokud jde
o fasádu, rozhodně se v tomto případě bojovalo s vyšší náročností provádění. Dodavatel musel postupovat se zvýšenou pečlivostí při kartáčování povrchu, metalickou barvu
navíc nelze příliš opravovat lokálně, ale musí se přetírat celá
plocha, a podobně. My jsme samozřejmě trvali na naprosté
dokonalosti, takže jsme dodavatele občas trochu potrápili,
ale nakonec se vše dokončilo bez kompromisů.
Chybí vám na trhu stavebních hmot nějaký produkt, který by vám ušetřil práci?
Miloslav Zeman: Současný charakter prováděných prací
vzhledem k rozmanitosti a možnostem materiálů na trhu
a požadavkům investorů vyžaduje neustále sledovat i vývoj
stavebních hmot a hledat optimální technické i technologické řešení. Vzhledem k velké individualitě návrhů fasád však
nelze jednoznačně najít produkt šetřící či zjednodušující
práci.
Jak naložíte s výhrou 25 000 korun?
PD: Dohodli jsme se s dodavatelem, že finanční odměnu
společně použijeme na úhradu některých oprav a dodělávek projektu.
Máte již představu, jaký projekt přihlásíte do následujícího ročníku soutěže?
PD: V současné době máme pouze projekty ve fázi příprav,
takže k soutěžím je ještě dlouhá cesta.

