
to unikátních a rozsahem velkých re-
alizací.“

Konferenční centrum Stollhof

Hlavní náplní činnosti centra, re-
alizovaného v letech 2011–2012, je 
trénink a vzdělávání vyššího mana-
gementu velkých nadnárodních spo-
lečností. Konferenční centrum, jak je 
již podle názvu zřejmé, je realizováno 
v zelené filozofii a ve velmi moderní 
a progresivní architektuře podle ná-
vrhu architekta Christiana Prassera, 
zakladatele ateliéru cp-architektur. 
„Cílem naší kanceláře je najít nejlepší 
odpovědi na řešení obsahově různo-
rodých zadání,“ uvádí na svých strán-
kách (cp-architektur.com) Christian 
Prasser. Realizace centra umístěného 
asi 80 km od Vídně v překrásném pro-
středí přírodního parku „Hohe Wand“ 
v podhůří Alp byla takovým zadáním. 
Všechny technologie, prostřednictvím 
kterých bylo toto centrum realizováno 
a kterými bude provozováno, splňují 
vysoké ekologické parametry.

GreenWell Conference & Coaching 
Centre je určeno pro skupinu 35 lidí, 
kteří mají k dispozici kompletní a ma-
ximálně komfortní zázemí. Ústředním 
místem je konferenční sál s 95 m2 plo-
chy, k němu přiléhají tři menší jednací 
místnosti o 35 m2, recepce a lounge 
prostory. „Právě tady společnost RD 
Rýmařov použila netradiční postupy 
a vzhledem k rozsahům prostorů kom-
binovala netradičně pro naši firmu 
ocelovou a dřevěnou konstrukci. Pro 
optimalizaci výsledku jsme museli ne-
ustále porovnávat statické, energetic-
ké a ekonomické parametry. Nelehkým 
úkolem bylo vzhledem k rozměrům a vi-
zím architekta osazování skleněných 
výplní kongresového sálu. Novým pro 
naši společnost bylo i řešení akustiky 
jednotlivých sálů,“ říká Jiří Pohloudek.

Konstrukční systém

Nosnou konstrukci obvodových 
stěn tvoří dřevěná rámová konstruk-

fermacell. Ing. Miloš Kincel, ředitel pro-
deje Fermacell pro Českou republiku 
k tomu dodává: „Stěny a konstrukce 
s fermacellem mají prokazatelně lepší 
vlastnosti než srovnatelné zdi z cihel, 
sádrokartonu nebo jiných materiálů. 
Jsou ověřené, šetří čas a jsou řešené 
jedním typem desky bez komplikací 
a hrozby nevhodné volby. Navíc za 
nimi vždy stojí náš individuální servis. 
Z toho těží RD Rýmařov nejen u „běž-
ných“ rodinných domů, ale i takových-

I tato slova obchodního ředitele RD 
Rýmařov Ing. Jiřího Pohloudka ukazují 
na rub a líc pozice lídra v oboru. Lícem 
je samozřejmě postavení „jedničky“, 
rubem však bývá nutnost postavit se 
jako první výzvám, bourat mýty a „pro-
sekávat“ tak cestu dalším výrobcům. 
Společnost RD Rýmařov ale na ten-
to úkol není sama – kromě jiného se 
i u této realizace mohla spolehnout na 
dalšího lídra, tentokrát v oboru suché 
výstavby – na sádrovláknité materiály 

Lehká prefabrikace na bázi rámových konstrukcí dřeva bývá často 
spojována s uniformitou, malou architektonickou kreativitou a nízkou 
vůlí spolupráce s architekty. Firma RD Rýmařov si tyto nedostat-
ky uvědomuje a hledá možnosti negovat uvedené argumenty. Proto 
možnost realizovat GreenWell Conference & Coaching Centre byla 
chápána v Rýmařově jako velká výzva.

Rakouský architekt vsadil na dřevostavbu 
RD Rýmařov s materiály fermacell

Kontakt: Fermacell GmbH, organizační složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5-Zbraslav, tel.: 296 384 330, fax: 296 384 333, 

e-mail: fermacel@fermacel.cz, www.fermacell.cz ♦  Austrian architect bet on the wooden house RD Rýmařov with materials fermacell

Obor: Dřevostavby a sruby (1.20), Konstrukční systémy pro suchou výstavbu (4.12) Autor: Ing. Peter Šovčík

Typ: Zprávy, informace Fotografie: Archiv firmy
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ce, obalená z obou stran sádrovlák-
nitou deskou fermacell a vyplněná 
tepelnou izolací z minerální plsti. Toto 
opláštění přenáší horizontální a dia-
gonální zatížení ze stropní konstrukce 
do úložné desky. Vnější stranu tvoří 
kontaktní zateplovací systém s tenko-
vrstvou omítkou nebo provětrávaná 
plechová (dřevěná) fasáda. Vnitřní 
nosné i dělicí stěny jsou z dřevěné 
rámové konstrukce a oboustranného 
opláštění sádrovláknitými deskami 
fermacell.

Objekty s nízkou energetickou 
spotřebou

V areálu centra je 30 apartmánů 
s balkony. Apartmány jsou vybaveny 
podlahovým topením, a vzhledem 
k jižní orientaci a velkým proskleným 
plochám, i klimatizací. Apartmány 
v prvním podlaží jsou osazeny střešní-
mi okny. Součástí této časti areálu je 
jídelna s kuchyňským zázemím, posi-
lovna a společenské zázemí. Apartmá-
ny jsou propojeny otevřenými zastře-
šenými koridory. Celý areál, do kterého 
přísluší ještě malý zámeček a hospo-
dářské budovy, je vytápěný centrálně 
kotlem na dřevěné pelety. 

Pochopitelně bylo cílem naprojekto-
vat a zrealizovat celý projekt v co nej-

nižším energetickém standartu. V ma-
ximálně možném rozsahu byly použity 
standardní konstrukce se součinitelem 
tepla U = 0,16 W/(m2K), v některých 
případech se konstrukce vylepšovala 
na U = 0,12 W/(m2K). Rozhodujícím 
prvkem byly skleněné konstrukce, kte-
ré v mnoha případech nahrazují obvo-
dové stěny. Musely tedy plnit i funkci 
statickou a ještě s komplikovaným 
požadavkem koeficientu světelné pro-

115/2013 Stavebnictví a interiér

stupnosti g = 0,26. Všechny skleněné 
stěny byly dodány s koeficientem pro-
stupu tepla U = 1,2 W/(m2K). V závěru 
stavby byly stavební konstrukce pro-
věřovány na vzduchotěsnost - průměr-
ná hodnota intenzity výměny vzduchu 
n

50,Nv
 celém areálu byla 1,2, což se 

přibližuje hodnotám požadovaným 
pro nízkoenergetické stavby. Při návr-
hu realizace byla snaha o co největší 
využití standardních konstrukcí RD 
Rýmařov. Vzhledem k specifickým po-
žadavkům architekta však musely být 
některé konstrukce – zejména střešní 
konstrukce s oplášťováním falcova-
ným titanozinkovým plechem v bílém 
provedení – řešeny na místě.

„Výsledek celého projektu předčil 
očekávání. Vzniklo dílo evropského 
formátu, které ukázalo další možnosti 
začleňování technologií prefabrikace 
dřevěných konstrukcí do soudobé mo-
derní architektury. Firma RD Rýmařov 
přes těžkosti, kterými musela při této 
realizaci projít, nasbírala velké zkuše-
nosti, ověřila si nové konstrukční de-
taily a technologické postupy,“ hodnotí 
celou realizaci Ing. Jiří Pohloudek. ❏

GreenWell Conference 
& Coaching Centre

Autor: Christian Prasser
Investor: GreenWell, Revina SA
Generální dodavatel: RD Rýmařov
Investiční náklady: cca 5 mil. €
Realizace: 2011 až 2012
Zastavěná plocha: 10 184 m2

Plocha pozemku: 31 068 m2


