STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

HLINÍKOVÉ FASÁDNÍ LAMELY PREFA SIDING
rozzářily fasádu polyfunkčního centra v Jičíně
Oblast kolem autobusového
nádraží v Jičíně
na Královéhradecku utváří
hned několik původních
administrativních budov.
Bohužel, řada z nich ještě
dnes nese výraznou stopu
minulosti. Patřil mezi ně
i objekt, v němž donedávna
sídlila místní pobočka VZP.
Chátrající stavbu před
nedávnem odkoupilo město
se záměrem ji rekonstruovat
a kompletně změnit také účel
jejího využití. Dnes je budova
těsně před dokončením
a občanům Jičína bude sloužit
jako zbrusu nové centrum
sociálních a poradenských
služeb.

Architektonický návrh rekonstrukce je dílem paní architektky Michaely Chvojkové a stavbu realizuje společnost Chládek
a Tintěra. Na radikální proměně
budovy k lepšímu se významnými
dodávkami materiálů pro obnovu
vnějšího obvodového pláště podílí společnost PREFA Aluminiumprodukte s. r. o. Jejího zástupce pro
tuto zakázku, pana Romana Vaňka, jsme se v úvodu našeho setkání přímo na stavbě zeptali, jaké důvody vedly investora k rozhodnutí
o provedení rekonstrukce objektu.
Ten k tomu říká:
„Z dostupných informací je
mi známo, že budova se nacházela v ne příliš dobrém technickém
stavu. Původní prosklený obvodový plášť budovy totiž sestával
z tzv. „Boletických panelů“, jejichž tepelně-technické vlastnosti
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ani zdaleka neodpovídaly dnešním
požadavkům. V neutěšeném stavu
byly také veškeré vnitřní instalace
a konstrukce. Vedení města se proto po převzetí budovy od VZP rozhodlo k její totální přestavbě,“ dodává úvodem pan Vaněk.
Nově rekonstruovaná stavba
kolemjdoucí na první pohled zaujme modernistickým pojetím řešení obvodového pláště, který je
realizován z různě barevných hliníkových lamel s názvem PREFA
Siding a prosklenými pásy hliníkových oken. Realizace výplní fasády obvodového pláště z hliníkových lamel PREFA Siding se

úspěšně zhostila královéhradecká
pokrývačská a klempířská společnost Pario s. r. o. Jednatele společnosti, pana Ing. Miroslava Vízka
jsme se zeptali, co tvoří skladbu
fasády a jaká úskalí přinesly prvopočátky realizace. Ten k tomu
poznamenává: „Co se týče vlastní
skladby fasády, jedná se o běžnou
skladbu zateplené provětrávané
fasády kotvenou na svislý montážní rošt. Nás i projektanta však
čekalo největší překvapení hned
v úvodu realizace, kdy po sejmutí krycích částí Boletických panelů
bylo projektantem zjištěno, že stávající vyzdívky již nejsou únos-

né. To byl hlavní důvod, proč bylo rozhodnuto o jejich kompletní
náhradě. Na nově dokončené vyzdívky jsme již přes tepelné pojistky instalovali hliníkový rošt, mezi
nějž byla vložena dvojitá tepelná izolace, která je proti pronikání vlhkosti chráněna difúzní fólií.
Konečná úprava povrchu fasády
je provedena z hliníkových lamel
PREFA Siding.
Jak se vám s fasádním systémem PREFA Siding pracovalo?
Byla to jedna z našich prvních
realizací fasády s použitím těchto
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lamel od firmy PREFA. Zpočátku
nás mírně zaskočil její velký rozsah, ale úkolu jsme se zhostili se
ctí. Pro vlastní provedení fasády
byly architektem zvoleny všechny dostupné šíře lamel Siding, to
vše samozřejmě v určitém poměru
z hlediska barevného pojetí.
V čem dle vašeho názoru
spočívala největší zajímavost či
složitost realizace fasády?
Z mého pohledu to bylo právě
barevné pojetí obvodového pláště a skladba barev v jednotlivých
částech fasády. Od projektanta jsme disponovali kladečským
plánem, jak mají být z hlediska barev a šíře jednotlivé lamely rozmístěny. Další složitostí fasády bylo napojování fasádních
lamel v rozích, kde bylo nutné
lamely krátit, a u oken, kde musely být osazeny tak, aby na sebe obklad navazoval ve svislých
spárách.

Můžete nám říci, jaké jsou
vaše zkušenosti s aplikacemi
hliníkových systémů PREFA?
„Naše společnost s materiály
PREFA pracuje od samotného po-

čátku jejího vstupu na český trh.
Je to již pěkná řádka let,“ dodává
s úsměvem Ing. Vízek a pokračuje: „Používáme spoustu jejích výrobků, některé více, některé méně,
ale obecně se dá říci, že jsme s nimi provedli již nespočet úspěšných
realizací jak střech tak i fasád,“ doplňuje Ing. Vízek.
V závěru našeho setkání jsme
se zeptali pana Vaňka ze společnosti PREFA Aluminiumprodukte,
v čem spočívají hlavní výhody

takto koncipované fasády. Ten záhy vysvětluje když říká: „PREFA
Siding je hliníkový fasádní systém,
který je antikorozní a vyznačuje se
velmi nízkou hmotností i snadnou
montáží. Kotví se skrytým kotvením ke spodnímu nosnému roštu.
Jeho další velkou výhodou je maximální odolnost proti povětrnostním podmínkám. Je dodáván v široké paletě barevných provedení,
přičemž povrch panelů je opatřen
vysoce kvalitními laky, které zajišťují z nich provedeným fasádám dlouhodobě neměnný, nový
vzhled. Důkazem vysoké kvality
povrchové úpravy P.10 fasádních
panelů Siding je i záruka na stálobarevnost v délce 40 let, kterou výrobce PREFA Aluminiumprodukte
na tyto materiály poskytuje svým
zákazníkům,“ uzavírá naše setkání
pan Vaněk.
Ivo Románek
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