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Projekt Citadela
Článek je věnován projektu Citadela, který byl realizován řemeslníky ruské společnosti Penzatile v Moskevské gubernii (Rusko). Stavba byla dokončena před prázdninami tohoto roku. Bylo zde
v praxi použito špičkové klempířské řemeslo, a to pokrývání na dvojitou stojatou drážku, kdy byl
důraz kladen na provedení v tradičním ruském stylu, vyznačující se značnou složitostí. Proto se prací ujali opravdoví mistři z Rossošanské školy pokrývačského řemesla.
V projektu se rozhodli překročit obvyklé hranice v klempířského oboru, což vyžadoval použitý nejsložitější architektonický styl Art Nouveau. Tento styl (jedna z odnoží modernismu)
zahrnuje zvlněné linie přírody, přírodní ornamenty a východní motivy. Symbolem stylu Art

Nouveau je vytříbený tvar květu bramboříku,
vodní rostliny irisy, lekníny a vodní řasy. Jedná se o stylizované rostlinné a živočišné tvary
s jemně prohnutými proměnlivými liniemi, jsou
ploché a nevytvářejí stín, díky čemuž mají daleko k naturalismu, ale jsou shodné s pozdně
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gotickými tvary a japonským malířstvím. Klempíře tedy čekala zajímavá práce, a to zhotovení
a pokládání velmi tenkého kovu na tvarované
a zakřivené plochy.
Takto náročné zadání vyžadovalo přehodnocení starých pracovních metod a vývoj nových postupů pokrývání, které nakonec vyústily v nutnost kombinace rozličných způsobů.
Prohnuté linie dekoru z mědi se musely napojit
a plynule přejít na stavební konstrukce, stejně
jako všechna zakřivení ploch. Snaha o syntézu pokrývání technikou na drážku a kusových
prvků vedla k novému chápání pokrývačského řemesla. Komplikované byly práce už při
vytváření nosné dřevěné konstrukce, která ve

Střechy-Fasády-Izolace

info

4
výsledku vypadala zcela netradičně - jako bizarní tvary rostlin nebo jako houští fantastických květů.
Exteriér budovy je harmonickou směsí nejrozličnějších materiálů a způsobů dekorování,
začínajících kovem, přes kámen, dřevo až po
sklo. Zdůrazněn je rostlinný motiv, liniový dekor
a výrazná kompozice se složitými ornamenty.
Art Nouveau byl nezaslouženě odsunut na vedlejší kolej v pozadí moderny a proto se jej realizátoři rozhodli vzkřísit. Jak se jim to povedlo
si přečtěte dále.

čtyři typy kosočtvercových tašek různých velikostí. Nakonec si vybral rozměr 340 x 280 mm
se středovým zlomem.

SEZNÁMENÍ S INVESTOREM

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

První setkání proběhlo na mezinárodní stavební výstavě Batimat Moskva 2015, kde na
stánku společnosti Penzatile investor svůj záměr konzultoval a získal vzorky hliníku Alunova
(Srbsko). Poté společnost oslovil a navrhl setkání na parcele stavěného objektu v Moskevské gubernii. Přál si provést jeho střechu jako
syntézu různých typů tašek a falcované krytiny.
Pokud jde o kvalitu kovu, kategoricky si vybral
pouze ruskou měď, protože objekt se stavěl
v Rusku a on požadoval, aby jej stavěli jen ruští řemeslníci s maximálním použitím materiálů
ruské provenience. Vlastenectví hrálo při stavbě objektu nejdůležitější roli. Dalším významným požadavkem byla trvanlivost materiálů.
Pro představu, jak bude budoucí střecha vypadat, byly pro investora na střeše smontovány

Na konci roku 2014 stavěli nedostatečně
kvalifikovaní tesaři dřevěné příhradové vazníky střechy a výsledkem byl tvar podobný církevní apsidě nepravidelných tvarů. V průběhu
vizuálního posuzování této konstrukce rozhodli
specialisté společnosti Penzatile, že je nutno
ji demontovat, protože styl art-nouveau nemá
žádný vztah k církevní architektuře. Navíc neodpovídaly proporce ani plynulost linií a montáž příhradových vazníků vykazovala velké
množství chyb.
Už při pokládce pozednice na trojhranném
arkýři začala společná týmová práce řemeslníků z Penzatile s architektem. Použití počítačových technologií umožnilo vytvořit proporčně
skutečně nádhernou konstrukci. Při budování
dřevěného příhradového vazníku přísně dodr-
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žovali údaje z výkresů s důrazem na výškové
body a úhly sklonu. Velkou pomocí jim přitom
byla technická řešení z publikace vypracované
v SSSR v roce 1990 a věnované skládaným dřevěným konstrukcím.
Budovaná konstrukce kupole byla navržena
jako pětistupňová. První v podobě mírně skloněné stříšky (kryté falcovaným plechem) měla sklon 18°. Následující tři různá patra (krytá
taškami) měly sklon 68°, 53° a 34°. Zakončující
plocha (vrchol) měla sklon 10°. Přesah římsy
byl navržen 150 mm na každé straně arkýře.
Výška nadezdívek byla stanovena rovněž na
150 mm.
Když investor schválil základní konstrukci kupole, přešlo se k řešení finálního vzhledu. Bylo rozhodnuto, že hrany kupole budou vyzdobeny dekorativními prvky, které z nich vytvoří
objemné hřbety. Završujícím prvkem kupole
byl navržen honosný prvek s pěti paprskovitě
umístěnými vydutými plochami, s dvěma přechody od kupole k ploché základně.
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nutí dvojité ležaté drážky s nevelkým přizvednutím v dolní části. Plechy byly připraveny
na segmentové ohýbačce značky Edelweiss
(Rusko). Byla zvolena viditelná šířka pokládky 150 mm s vnitřním ohybem o šířce 30 mm.
Napojení na svislé části (např. požární zdi) je
provedeno do výše 300 mm. Větrání a odvod
vzduchu z prostoru pod krytinou je provedeno
formou odvětrávání podél zdi. Při montáži plechů bylo použito kruhového, přímého a žlábkového zavinutí.

SPODNÍ ČÁST KUPOLE
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Složitější bylo vytvoření horního dekorativního vrcholu připomínajícího tlapu mýtického
okřídleného dvounohého draka Viverny. Jako
základní materiál byl vybrán pěnový polystyrén o hmotnosti 25 kg/m3. Díky tvárnosti tohoto materiálu bylo možno siluetu tlapy vybrousit ručně. Forma pak byla pokryta epoxidovou
směsí.
Pro zajištění větrání pod krytinou kupole byla přes membránu instalována kontralať výšky
30 mm. Dalším krokem byla realizace plošného bednění z desek tloušťky 25 mm. Následovala pokládka druhé vrstvy membrány Extreme SK, která funguje jako separační vrstva
mezi dřevěnou konstrukcí bednění a kovovou
krytinou.
Náročné bylo hledání podoby vrcholu kupole. Muselo mít dělení na několik ploch, tak aby
navazovalo na základní členění kupole. Jako
nosná konstrukce byla vytvořena vypouklá oblouková konstrukce z vícevrstvé překližky FSF,
tloušťky 20 mm. Při stavbě skeletu kupole bylo
použito chemicky ošetřené borové dřevo. Kupole je navržena jako nevytápěná, s tepelnou
izolací v úrovni podlahy.
Jako hydroizolační membrána na všech částech objektu byla použita doporučovaná značka Klöber (Německo) – což jsou profesionální
membrány nejlepší kvality. Jako doplňková
hydroizolace po dobu realizace byla instalována dvousložková kompozitní fólie, doplněná
o nátěr nosných dřevěných prvků materiálem
Klöber Extreme SK (200 g/m2). Použitá hydroizolační membrána je vhodná na plochy se
sklonem od 17°, má zvýšenou odolnost vůči impregnačním prostředkům na dřevo. Membrána
Klöber má také zvýšenou odolnost vůči poškození, což je zvlášť důležité pro klempíře, montující falcovanou krytinu.

šířku 50 mm. Určujícím faktorem pro stanovení parametrů klempířských prvků byly délky
stran kupole. Rozhodli se je zhotovit z měděného plechu o tloušťce 0,6 mm, který byl dodán na stavbu v malých rolích (šířka 600 mm,
délka 20 m, hmotnost 64 kg). Investor zvolil
ruského výrobce měděných plechů, a sice
Gajský závod (GZOCM), jehož výroba se nachází v Orenburgské oblasti. Podél říms byla
upevněna ventilační měděná mřížka z plechu
tloušťky 0,7 mm. Pak následovala montáž prvků na vnitřní lištu pomocí skrytých měděných
skobiček a s upevněním samořeznými vruty
3,2 x 25 mm. Závěrečnou etapou prací v římsové části bylo umístění falešných a římsových lamel.

DRÁŽKOVANÁ MĚĎ
Jednou z částí celé členité střechy je ta,
označovaná jako Poupě lilie. Na rozdíl od
ostatních částí krytiny, je tento prvek chápán
jako nedílná část fasády. To zjednodušovalo návrh pokládky měděných plechů. Ovšem
přechod plechové krytiny měl malý úhel sklonu a bylo nutno počítat s hromaděním sněhu v zimním období. Proto bylo vyžadováno
hermetické pokrytí a tomu odpovídala technologie na dvojitou stojatou drážku. Napojení
tabulí mezi sebou je provedeno technikou svi-

Klempířské práce na části Poupě lilie začaly rozměřením plochy. Pak bylo nutno nakreslit
rozviny všech jeho stran. Například rohové tabule měly rozvinou plochu půlkruhovou, nároží
tvořila lišta a mezilehlé tabule měly rozviny pravoúhlé. Jednalo se tedy o tři typy rozvinů jen na
šikmé části kupole.
Než klempíři přistoupili k montáži plechů,
prostudovali pravidla barevných řešení stylu
art-nouveau. Vzali v úvahu existenci vodních
rostlin v tomto architektonickém stylu a investorovi navrhli zdůraznit hrany poupěte jinou
barvou – matnou patinou bahenního květu.
Navržena byla nejlepší patina na světě, která
nemá konkurenci z hlediska kvality – měď finské výroby Aurubis. Je to jediný závod na světě dodávající kov v kotoučích o šířce 670 mm,
přičemž vyráběná šířka může dosáhnout až
1 250 mm. Zpravidla se používá pro zhotovování kusových dekoračních prvků nebo pro
podokapní žlaby s malým spádem. Jiní výrobci podobný sortiment bohužel nenabízejí. Patinovaná měď byla na stavbu dodána v malých
rolích s délkou 20 m, jejichž malá hmotnost
usnadňovala manipulaci na staveništi. Výrobní
sortiment Aurubisu nabízí výběr z několika tónů jak zelené, tak i světlemodré patiny. Investor
si vybral odstín patiny nazvaný Turquoise. Barevné řešení Poupěte počítalo s použitím patiny jak na hranách, tak i v robustních hřebenech
na vrcholu (od rozšířené spodní části k zúžené
horní části).
Tabule byly zpracovány na obyčejné ohýbačce, s délkou přítlačné lišty přes 2 m. Montovaly
se přes nepohyblivé příponky Prefa (Rakousko)

OZDOBNÉ ŘÍMSY
Vzhledem k celkové stylizaci budovy bylo
kategoricky zamítnuto vyumělkované zdobení přesahů. Bylo navrženo provést přesahy ve strohé ploché variantě technikou vnitřní lišty. Jako základní bylo vybrány rozměry
plechů 200 mm (šířka) a 150 mm (výška), což
platilo i pro přesahy říms. Lícová lišta měla
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a nerezových samořezných vrutů 3,2 x 35 mm.
Postup montáže byl následující: nejdřív se pokládaly tabule červené mědi do stran od vsazené lištové drážky, po vyfalcování drážek byl
vložen centrální dekorativní prvek a teprve na
závěr byly namontovány rohové tabule ze zelené patiny. Po dokončení byl z plechů odstraněn
ochranný povlak. Na římsových okapech byly
coby dekorativní provedení plechů vyřezány
půlkulaté otvory.
Montáž tabulí se prováděla technikou dvojité stojaté drážky. Klasickou technikou bylo
provedeno olemování ve vrcholu s úhlem 90°
a šířkou 25 mm, aby se zabránilo padání sněhu
a zatékání dovnitř konstrukce při dešti. Definitivním završením prací na stříšce kupole bylo
upevnění dekorativní přechodové měděné lamely s dekoračním povrchově opracovaným
mosazným (pájeným) orámováním.
Rohové přechodové lamely byly spojovány pájením, aby se ani tady voda nedostávala
do konstrukce. Tento důležitý požadavek byl
nezbytný pro zajištění hermetického uzavření spojů.

PLECHOVÉ TAŠKY
Při montáži taškové krytiny byl důraz kladen
na založení první řady. Rozměry prvků v první
řadě byly 185 mm (šířka) a 165 mm (výška). Celá
pokládka začala rozměřením a vyznačením síťového schématu pokládky přímo na podkladní
konstrukci. Tím byla ověřena správnost rozměru tašek. Pokládání tašek na konstrukcích kupolí vždy předpokládá velké zkušenosti mistra
klempíře. Síťový model počítal s 12 řadami po
5 taškách, ovšem různých rozměrů. S postupem k vrcholu hranaté kupole se šířka tašek
každé řady zmenšovala. Základní první řady se
provádělo s použitím tesařských skob po obou
stranách tašky, aby byla pevně uchycena. Připevňování následujících řad tašek se provádělo samořeznými vruty z nerezové oceli v horní
části prvku. Směrem k vrcholu kupole se u tašek zmenšoval také sklon jejich středové hrany
(zlom uprostřed tašky s vyšší výškou ve spodní
části). V posledních dvou řadách nahoře už byly dokonce použity tašky plochého typu kvůli
malému rozměru.
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ROBUSTNÍ HŘEBENY
Jako materiál pro tyto prvky byla použita již
dříve zmíněná patinovaná měď Aurubis v barvě
Turquoise. Nejprve bylo uvažováno s větranými hřebeny, ale s ohledem na provedení půdy
jako chladné a na malou délku hřebenů, bylo
od této myšlenky upuštěno, protože nebyla
nezbytná. Ve finále bylo oplechování hřebenů
upevněno příponkami tloušťky 0,7 mm a nerezovými samořeznými vruty. Poněkud odlišným
se svou konstrukcí stal poslední prvek hřebene. Aby se zabránilo padání sněhu a vnikání
deště, byly k prvku pomocí nízkoteplotního
pájení upevněny dva postranní rozšířené prvky. Závěrečnou etapou pokrývačských prací na
kupoli se stala montáž horních půlkruhových
prvků, připomínajících boha Slunce Ra. To bylo
symbolem zdárného zakončení díla.

JAPONSKÝ VRCHOL
Orámování nevelkých dekoračních římsových okapů bylo provedeno pásem o výšce
60 mm zpracovaného technikou tepání s následným začerněním a lesklým lakováním. Tato
forma může připomínat štít římského legionáře.
Ke zhotovení pásu byla dlouho dopředu před
samotnou montáží připravena forma z legované oceli, podle které se posléze prvky ručně
vyráběly.
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Jako výplň pěti hran vrcholu byly položeny
ploché tašky se vzepětím čela 10 mm. Boční hrany tašek byly provedeny se zvednutím
10 mm a olemováním v úhlu 90°. S ohledem na
zakřivení povrchu bylo obtížné realizovat šířku
větší než 15 mm, proto bylo lemování spojujících bočních hran tašek zhotoveno jako kolejnicová vsuvka z patinované mědi v prodloužení
linie poupěte lilie.
Dále byla provedena podkladní konstrukce
vrcholu z překližky tloušťky 20 mm, která ošetřena speciální barvou na dřevo. Po zaschnutí
barvy se celá konstrukce opatřila fólií Klöber
Extreme (200 g/m2). Aplikovaná byla měděná
mřížka proti hmyzu, aby bylo možno vyřešit
odvod vzduchu z prostoru pod krytinou. Horní lemující dekorativní pás vrcholu měl výšku
o něco menší než spodní a činila 100 mm. Technika zhotovení byla stejná – vytepávání. Nutno
připomenout, že před osazením dekoračního
pásu bylo nutno vždy namontovat falešné lišty,
které prvku dodají odolnost vůči povětrnostním vlivům.
Posledním krokem bylo pokrytí horního základu kupole falcovaným plechem v dekorativní technice se stojatou drážkou ve tvaru Г na
římsových okapech, realizovaných s půlkulatými otvory. Pro hermetické utěsnění se všechny
spoje se pájely nízkoteplotní plynovou páječkou Perkeo (Německo). Pro pájení mědi se používá pájka značky Sn97Cu3 (97 % cínu a 3 %
mědi). Např. pro pájení spojů titan – zinek se
doporučuje použít pájku značky Sn40Pb60
(40 % cínu, 60 % olova).
S předstihem byl v ploše vrcholu proveden
vývod elektrického kabelu pro ozdobnou lampu, již dříve zhotovenou dodavatelskou organizací podle osobního náčrtku klienta. Místo vývodu kabelu bylo osazeno průchodkou o výšce
50 mm za použití nízkoteplotního pájení.
Základem pro osazení lampy byl složitý prvek - tlapa okřídleného dvounohého draka Viverny. Model byl zhotoven z epoxidové pryskyřice a z jeho základního tvaru sochař zpracoval
povrch díla. Zkoušení a konečné vyhlazení tlapy se provádělo v několika úkonech a celá
práce na ní trvala několik měsíců. Pak se přistoupilo k samotnému provedení z mědí, kde
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se plánovalo několik způsobů – vyražení jednotlivých detailů (jako jsou šupiny draka o rozměrech 50 x 50 mm) a jejich sestavení s nízkoteplotním pájením každého prvku a následným
broušením a opálením. Nakonec byl na osobní
přání investora povrch tlapy pokryt prvky ze
skla v tlumených barvách mořského korálu.
Upevnění tlapy k plochému základu z drážkovaného plechu se provedlo použitím kapalné
pryskyřice. Před usazením tlapy byla zespoda
do každého drápu vytvořena rýha a provrtán
otvor pro vývod elektrického kabelu. Završením prací byla instalace dekorativní lampy. Připevnění lampy bylo provedeno nerezovými
samořeznými vruty 5 x 50 mm do vrchní části tlapy Viverny, speciálně pokryté pryskyřicí
o tloušťce 20 mm.
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UMĚLECKÉ PÁJENÍ
Do této kapitoly patří práce na napojení kupole na vlnitě prohnuté linie betonové protipožární zdi. Vzhledem k malé ploše povrchu bylo
rozhodnuto realizovat napojení bez jakéhokoli svinování drážek. Pro dosažení lepšího odtoku vod bylo rozhodnuto o provedení spojů
pomocí nízkoteplotního pájení plynovou páječkou Perkeo (Německo). Technika pájení je
dostatečně jednoduchá a nevyžaduje speciální kvalifikaci pokrývače či klempíře. Pro pájení
je třeba mít k dispozici jednoduchou soupravu
pomůcek: páječku, pájku, kyselinu, vodu, štěteček a hadřík. Jako kyselinu používáme dva
typy: německou značku Perkeo a ruské pájecí
tavivo. Šířka pokrytí mědi při použití pájky Sn97Cu3 nesmí být menší než 15 mm. Nejdříve je
zapotřebí pájenou plochu pocínovat. Po vykonání této procedury přistoupíme k základnímu
pájení spojů. Po ukončení pájení každého švu
je třeba ho umýt vodou a setřít hadříkem, aby
se odstranily zbývající stopy kyseliny po pájení. Posledním krokem pájecích prací je očištění
švů použitím různě tvarovaných mechanických
kartáčů (kulaté, čelní atp).

NÁŘADÍ A STROJE
Při práci na kupoli řemeslníci používali speciální ohýbačku segmentového typu značky
Edelweiss ruské výroby. Z ručních nástrojů to
byly značky Stubai (Rakousko), Edma (Francie),
Masc (Německo), Wuko (Rakousko), Irwin (USA)
a Freund (Německo). Za zmínku stojí vytahovací měděné nýtovačky značky Bralo s bronzovými nožkami. Na trhu je možné se setkat
s nýtovačkami s pozinkovanými, hliníkovými
a nerezovými nožkami, jejichž použití se nedoporučuje, kvůli jejich krátké životnosti.

SHRNUTÍ
Architektonický styl: Art-nouveau (moderna
z konce 19. a začátku 20. století)
Druhy pokrytí: prostorový kosočtverec se
sklonem 340 x 280 mm (amplituda 30 mm),
na hřebenu střechy se sklonem
230 x 170 mm (amplituda 15, 25 a 30 mm),
na klenutých oknech 170 x 120 mm (amplituda 30 mm), plochý šindel na sklonech
305 x 105 mm a na klenutých oknech
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 dvodňovací systém: žlaby z červené mědi
O
vyrobené ručně; žlabové háky orámované
patinovanou mědí; okapové svody vyrobené ručně;
Izolace: syntetické (difúzní) membrány
Klöber Sec Metall (380 g/m2) a Klöber
Extreme SK (200 g/m2);
Přesahy: podřímsové 150 mm a čelní
300 mm;

220 x 120 mm; plochý špalík 300 x 300 mm;
dvojitá stojatá a ležatá drážka tvaru Г a také
prvky na vnitřní liště
Materiály: červená měď GZOCM a VBS,
0,6 mm, 1 175 m2 (Rusko a Srbsko); patinovaná měď Aurubis 0,7 mm, 9 m2 (Finsko); mosaz 0,5 mm (Rusko);

Alexandr Jefimov
Umělecký ředitel družstva Penzatile-Team,
technický zástupce Svazu pokrývačů kovem
v Penzenské gubernii, pokrývač specialista
v oboru zhotovení a montáže kovových typů
pokrytí ruční prací

VYOBRAZENÍ:
1) Věž „Poupě lilie“ kupolovitého typu
s funkční dekorativní lampou (na pozadí
věž „Hlídky“ s mytologickými ptáky na
čtyřech světových stranách
2) P
 ohled z výšky na kupoli s lampou
a s pohledem na mnohohranný povrch
s dělicími hranami z patinované mědi
3) Vrchol kupole zhotovený z epoxidové
pryskyřice s orámováním skleněnými
prvky. Tvar vrcholu vytvořen sochařem
(ateliér Pavla Orinjanského) ruční technikou jako pokračování mythického tématu ve formě tlapy draka Viverny
4 Celkový vzhled barevného řešení kupole – kusová taška z červené mědi, která
během zimy získala zoxidovanou barvu,
hřebeny z patinované mědi a římsové
ornamenty z mosazi. Proces oxidace
červené mědi začal v prosinci 2015 a už
v únoru 2016 dosáhl svého vrcholu a dodal mědi rovnoměrný temný odstín.
5) Montáž dekorativní funkční lampy v zimě
2015 na šikmou část kupole (původní
řešení), později nahrazeno umístěním na
tlapu Viverny
6) Pohled z balkonu na kupoli, rozkládající se na mnohostranném arkýři budovy,

s umístěnou tlapou Viverny a dekorativní lampou vytvořenou podle návrhu
investora
7) U
 mělecká hra s mýtickým námětem
v jednom celku s krytinou a konstrukcemi jako nezbytná ideová součást architektonického díla ve stylu Art-nouveau
8) B
 ohatý a stylový vzhled vrcholu v japonském stylu s použitím červené mědi, patiny a raženého vzoru jako znak nádhery
a jemného vytříbeného vkusu investora
9) V
 ěž „Hlídka“ a dekorativní lampa spolu
s krytinou daly vzniknout skvělému harmonickému celku
10) Rohový fragment římsové části kupole na
pozadí ručně provedené mozaiky (motiv
květu irisu) a bílého betonu, který po zimní oxidaci získal ušlechtilý matný povrch
s granátově-smaragdovým odstínem
11) D
 etaily na ochranu fasády budovy
vyrobené na segmentové ohýbačce
Edelweiss
12) Bohatství barev pokrytí kupole umocňují dekorativními prvky z ušlechtilých
kovů – červené matné ruské mědi, finské
patinované mědi a povrchově upravené
mosazi

Střechy-Fasády-Izolace

