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Funkčnost i kvalitní architektura
Po určitém poklesu poptávky po stavbách pro bydlení a občanskou vybavenost
následovalo období budování „spotřebitelských zón“- supermarketů, v posledních letech
se věnuje zvýšená pozornost budování průmyslových zón. Realizace průmyslových staveb
má mnohá specifika, která závisí na charakteru budoucí výroby. Přesto si však myslím, že
i objekty průmyslového charakteru mohou mít kvalitní architekturu. Na zkušenosti s tímto
druhem projektů jsme se zeptali několika vybraných architektonických ateliérů:
1. Jaké máte zkušenosti s projektováním halových staveb v ČR?
2. Myslíte si, že změnou ekonomiky
a přesunem investic ze státních
na soukromé se změnil trend ve
výstavbě halových objektů?
3. Jsou rozdíly při zadávání státních,
soukromých nebo zahraničních
zakázek?
4. Do jaké míry ovlivňuje (kromě finančních mantinelů) váš architektonický návrh investor? Preferuje
funkčnost a kvalitu pracovního
prostředí nebo kvalitní architekturu? Jaký typ konstrukce upřednostňuje (ŽLB skelet, ocelové konstrukce, dřevo, kombinovaný systém)?

Ing. Antonín Pačes
generální ředitel Excon, a.s.

1. S návrhem průmyslových hal máme
velké zkušenosti jak v České republice, tak
i na Slovensku. Za celou dobu existence
naší společnosti jsme vyprojektovali více
než stovku hal pro nejrůznější účely. Podíleli jsme se na skladových halách pro
obchodní řetězce, jako jsou Lidl, Ahold,
Hornbach a další, na výrobních halách pro
VW Bratislava, Siemens, Philips, na montážních halách pro Škoda Auto Mladá
Boleslav, VW Bratislava. Součástí výrobních a montážních hal byly energomosty,
doplňkové konstrukce, administrativní
vestavby a technologické konstrukce pro
zavěšení nebo podepření technologie.
2. Samozřejmě, že se trend ve výstavbě
změnil. Příchodem soukromých investorů vzrostla poptávka po logistických
i výrobních halových objektech. Na trhu
se změnil poměr mezi počtem typových
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staveb a stavbami realizovanými dle
přání zákazníka a nyní je většina staveb
navrhována individuálně dle požadavku
investora na jejich funkčnost a maximální
variabilitu s využitím do budoucna. Rovněž vzrostl tlak na ekonomii stavby, volbu
konstrukčního systému a také v některých
případech na vzhled stavby. Jsou investoři,
kteří mají představu o celém logistickém
uspořádání, mají své osvědčené typové
řešení, ale jsou i takoví, kteří mají pouze
globální představu o tom, co chtějí skladovat nebo vyrábět a celou problematiku
návrhu zadají architektovi a projektantovi
a očekávají komplexní architektonické řešení a také celou logistiku.
3. Rozdíly jsou velké u všech typů zakázek. U státních zakázek je poměrně přesně specifikován záměr a zadání a nabízející oceňují dle stejného zadání. Pokud je
zadání u zakázek soukromých nebo zahraničních investorů dle tendrové nebo
realizační dokumentace, je zadání přesně
specifikováno a je podobné zakázkám státním. Ale u některých soukromých, většinou
zahraničních investorů, se setkáváme také
s velmi jednoduchým zadáním stavby, poměrně přesnou specifikací jednotlivých standardů stavby, ale zbytek řešení je kompletně na generálním dodavateli, který zajišťuje
jak architektonické řešení, tak i celou koncepci stavby včetně všech stupňů dokumentace, volby materiálů, tvaru stavby
atd. Takové zadání poskytuje zpracovateli
projektu velký prostor pro nápady, využití
technických znalostí projektantů a naše
společnost tyto zakázky vyhledává.
4. Myslím si, že značně. Jedna skupina investorů preferuje především funkčnost
konstrukce z hlediska variability umístění
technologie a její změny v budoucnosti tak,
aby konstrukce byla funkční v budoucnosti bez velkých úprav a architektonické hledisko vzhledu objektu není tak důležité.
Tyto objekty mají uniformní architekturu
a odlišují se pouze logem, příp. barevně.
To platí hlavně u skladových a také některých výrobních hal. Oproti tomu jsou in-

vestoři, kteří mají zájem, aby vzhled haly
upozornil na jejich image a odlišil se od
ostatních tvarem konstrukce nebo vzhledem. To platí např. u objektu společnosti
Würth nebo pro montážní halu M13 ve
Škoda Auto Mladá Boleslav, kterou naše
společnost projektovala dle původního architektonického návrhu investora.
Z hlediska nosných konstrukčních systémů
je v současné době u běžných konstrukcí
s rozpětím do 30 m převážně používán
železobeton z hlediska ceny a protipožární odolnosti. Ocelové konstrukce jsou
využívány u větších rozpětí, větších zatížení a u speciálních konstrukcí, kde investor
požaduje zajímavý vzhled stavby nebo
zajímavý vzhled vstupní atriové části.
Dřevěné konstrukce jsou využívány v omezeném množství pro skladové účely, ve
větší míře u sportovních hal.
V poslední době více využíváme kombinovaný systém s železobetonovými sloupy
a lehkou ocelovou konstrukcí střechy
hlavně tam, kde nejsou kladeny velké
požadavky na střešní konstrukci z hlediska
požární odolnosti staveb.

Ing. arch. Vít Rejšek
i – Mise, s.r.o., Praha

1. Ačkoli staveb typu průmyslové haly nemáme za sebou nespočetně, těch několik
málo snad stačí k malé polemice.
Přes některé vynikající stavby průmyslových hal je tento segment stavebnictví nejvíce svázán s ekonomikou, a odráží tím
úroveň celospolečenskou více než jiné
druhy staveb. Naše zkušenost je, zejména
s domácími investory, nepřehlédnutelně
negativní. Firma vydala dost reklamním
agenturám za spoustu propagačních materiálů, které leží ve skříni, mnohem více
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starostí představují výkyvy ve výši sazby
DPH a ostatních poplatků z práva na život. Vzhled stavby přes počáteční nadšení
je pak těžce ve vleku událostí, možností
předem vybraných dodavatelů i momentální nabídky v nejbližších stavebninách, kam
si může dodavatel dojet dohodnout slevu.
A pak se zjistí, že chybí plochy pro rezervu, pro další rozvoj provozu, jemuž stavba
„pouze“ poskytuje prostor, cena pozemku
přestane najednou hrát roli a územní plán
je jen papír.
2. Systém státní investiční politiky jsem
nezažil a snad ani nezažiji.
3. Zahraniční investoři přicházejí se sofistikovaným plánem pro výrobní a skladové
uspořádání, znají parametry produktu, který očekávají a vidí, jakým způsobem bude
projekt hovořit. Velmi je překvapí, když
pro podobnou diskuzi nenaleznou partnery ve státní správě (například požadavek
na charakter stavby v blízkosti obytných
domů - NL) ani u svých obchodních či výrobních partnerů (neschopnost vedoucího
výroby efektivně konzultovat požadavky
na přípravu nového provozu). Stavba pak
ztrácí pevný řád a posouvá se do dezurbanizované šílenosti posledního desetiletí
majetku v socialistickém vlastnictví. Naprosto nečekaný bývá pro české investory
a dodavatele požadavek na úpravu okolí
stavby, či použití materiálů s lidskou teplotou (jsme přeci ve fabrice). Pro zahraniční
investory je například nepochopitelný zvýšený úbytek materiálu na stavbě, u státních zakázek se s tím prostě počítá. Já
i moji kolegové jsme asi vyrůstali skutečně
v jiné době, je to pro nás stejně neakceptovatelné, s tím rozdílem, že to vidíme.
4. U staveb z našeho ateliéru převažuje
řešení pomocí železobetonových konstrukcí, zejména pro požadovaný rozpon
a další stavebně fyzikální parametry.

Ing. arch. Aleš Vojtasík
OSA-projekt, s.r.o., Ostrava
1. V podstatě po celou dobu mé privátní
praxe jsem se věnoval (jako jednomu
z typů staveb) halovým průmyslovým
a obchodním objektům. Vždy se jednalo
o soukromé objednatele s jasnou představou využití a ekonomických limitů pro
stavbu. Často mají tito zadavatelé vypracovány podrobné provozní, technické
a vzhledové zadávací podmínky.
2. Domnívám se, že průmyslové a skladové (případně obchodní) haly byly a jsou
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vždy zadávány jako účelové objekty
s tlakem na minimalizaci investovaných
nákladů. Stavby realizované před rokem
1990 (tedy čistě státní investice) jsou poznamenány velmi omezenou dostupností
jiných než typových (architektonicky „chudobných“) možností použití jak vlastní
konstrukce, tak i opláštění a vnitřního
vybavení. Svou roli určitě sehrál i nezájem
osob zastupujících stát, případně jejich
odmítání podstoupit jakékoliv komplikace,
které mohli architekti způsobit individuálním přístupem k řešení stavby.
Současní investoři halových objektů jsou
převážně z privátní sféry a zadávají práci
se zřetelem nejen na ekonomické, ale
i výrazové vlastnosti objektu tak, aby dali
najevo svou individualitu, nebo naopak
příslušnost k určité skupině nebo řetězci.
Ne vždy jim však jde o kultivované architektonické řešení.
3. Zcela určitě jsou, dokonce si myslím, že
musí být, protože pro zakázky financované z veřejných zdrojů platí řada regulací
od úrovně zákonů až po místní regulace
schválené zastupitelstvy jednotlivých měst
a obcí. Z tohoto hlediska je výběrové
řízení logicky silně byrokratický proces se
všemi svými klady i zápory.
Soukromý zadavatel (ať již český nebo zahraniční) této regulaci nepodléhá. To však neznamená, že by nedělal výběrová řízení nebo že by pro sebe neusiloval o dosažení co
nejlepších podmínek při zadávání zakázky.
4. Každý investor jinak, co člověk to individuální přístup k této problematice, a to
jde až tak daleko, že pokud se vymění
zástupce investora v průběhu prací na
zakázce, musíme často počítat i s jistou
mírou „přepracovávaní“ díla. Jsou investoři, kteří nám dávají plnou důvěru a provádí především kontrolu postupu práce
a splnění zadaného rozsahu řešení. Jsou
jiní, kteří se chtějí aktivně účastnit práce.
V zásadě jedno i druhé může fungovat
dobře za předpokladu, že obě strany
spolu komunikují a je jasně formulovaný
konečný výsledek.
Osobně se domnívám, že kvalitní architektura musí splňovat zadané funkční
a kvalitativní parametry stavby. Jinou věcí
je ale fakt, že architektonické řešení je věcí
individuálního vnímání a jsou investoři
s velmi striktními představami o tom, jak
má stavba vypadat.
Pokud se týká použitých konstrukcí, nejčastěji jsme řešili haly s ŽLB nosnou konstrukcí. Nejspíše to vyplývá z faktu, že tyto
konstrukce splňují bez problémů požadavky na požární ochranu, jsou v Česku snadno
dostupné a cenově jsou také vyhovující.

Ing. Miroslav Lán
ředitel Grebner, s.r.o.

1. Tím, že naše firma vznikla v České republice po revoluci, a to jako pobočka
zahraniční společnosti, měli jsme příležitost zachytit první kontakty a zájem o výstavbu těchto komplexů právě u zahraničních investorů. Podíleli jsme se asi na
deseti velikých projektech průmyslových
a halových staveb.
2. Ano určitě, v opačném případě by snad
zahraniční klient na náš trh ani nevstoupil.
Našimi klienty jsou převážně zahraniční
investoři ze soukromého sektoru, kde je
kladen důraz především na rychlost výstavby, cenu a kvalitu prací. Poptávka po
výstavbě halových objektů je rozhodně
vysoká. Je to dáno rozvojem ekonomiky
a politikou naší země.
3. Je veliký rozdíl, ale to je téma na delší
diskuzi. Každopádně v soukromém sektoru se projevuje často česká vypočítavost,
u zahraničního sektoru rozhodují reference, získaná důvěra a tvrdá pravidla, někdy
až velice tvrdá, jež se uplatňují pouze
v naší republice.
U státního aparátu jsou při zadávání zakázek stanovena legislativní pravidla, která
umožňují omezenou volnost. U soukromých (zahraničních) zakázek jde zpravidla
o užší soutěž mezi vybranými uchazeči
(kteří mají dobré reference či doporučení),
proces výběru je několikastupňový a vítězí
zpravidla pouze cena. O technických kvalitách poptaných uchazečů je investor již
přesvědčen předem. Zadávací podmínky
jsou připraveny pečlivě a zejména pro realizaci jsou technicko-obchodní podmínky
velice tvrdé a určuje si je zákazník.
4. Zahraniční investor (u halových a skladových komplexů) často přichází již se
svým architektonickým návrhem nebo má
snahu prosadit svého architekta, který
spolupracuje na všech fázích vývoje
projektu. Na zajištění pracovního prostředí a funkčnosti navrženého projektu
vynakládá nemalé úsilí. Tím, že se jedná
o soukromý subjekt, ví přesně, co chce,
jak jeho záměr má vypadat, legislativa je
neustále předmětem diskuzí. Stávají se
i případy, že investor přistupuje na přísnější předpisy. U konstrukčního systému
neexistuje vyhraněný pohled a otázkou je
vždy stanovení priorit ve výstavbě, tj. ceny
a času provádění. Dosavadní zkušenost je
jak s ocel. konstrukcemi, tak se ŽLB. Avšak
vzhledem k tomu, že ceny oceli neustále
stoupají, trendem bude asi více ŽLB
konstrukcí.
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Samozřejmě, že nás zajímal názor i druhé
strany. Proto jsme oslovili i okruh developerů. Ti však moc sdílní nebyli. Snad
alespoň dva za všechny:
1. Co ovlivňuje vaše rozhodování při
developerském projektu? Je to
např. geografická poloha, ceny
pozemků, dobře vybavená infrastruktura, dostatek energetických
zdrojů, dopravní dostupnost,
množství pracovní síly?
2. Zajišťujete raději (častěji) developerské projekty pro konkrétního
nájemce, nebo pronajímáte celou
průmyslovou zónu a hledáte zájemce o haly?
3. Tvoří vaši klientelu české obchodní společnosti nebo i zahraniční
společnosti, které přesunuly část
své výroby do střední Evropy?
4. Jaké konstrukční typy hal upřednostňujete (ŽLB skelet, ocelové
konstrukce, dřevo, kombinovaný
systém)?

Remon Vos

výkonný ředitel CTP Invest, spol.s r.o.

1. Rozhodování o developerském projektu
je v podstatě ovlivněno všemi faktory, které v otázce uvádíte. Pokud bychom měli
některé zdůraznit, tak je to především
geografická poloha, dopravní dostupnost
a dostatek pracovní síly.
2. Naše společnost staví průmyslové
nemovitosti výhradně pro konkrétní investory s výjimkou kanceláří, ty se staví převážně spekulativně). Průmyslové zóny kupujeme samozřejmě celé, bez konkrétních
zákazníků, výhradně na základě našeho
rozhodnutí o potenciálu dané lokality.
3. Naši klientelu tvoří převážně zahraniční
společnosti, které v ČR zřizují pobočku či
rozšiřují své aktivity. Máme i klienty, kteří
přesunuli část výroby ze zahraničí.
4. Co se týče konstrukčních typů hal, používáme jak železobetonové skelety, tak
i ocelové konstrukce. Rozhodující je vždy
požadavek klienta, způsob využití haly
(a s tím související předpisy) a v neposlední řadě cena.
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Petr Oplištil

marketingový ředitel Investorsko inženýrská, a.s.
1. Jednoduše by se dalo odpovědět: Vše,
co jste zde uvedla, jsou hlavní kritéria pro
výběr lokality vhodné k investování do
průmyslové nemovitosti. Geografická poloha ovlivňuje prvotní výběr klienta ještě
před tím, než se začne zajímat o konkrétní pozemky. Ceny pozemků pak dělí
investory do dvou skupin.
Do první skupiny lze zařadit společnosti,
které reagují na obecné investiční pobídky
v zemi a očekávají dotovanou cenu pozemků. Dá se říci, že nehledají konkrétní
místo, spíše se paušálně poohlížejí po
pozemcích za určitou velmi nízkou cenu.
Teprve z nich vybírají podle zaměstnanosti
či úrovně technické vybavenosti.
Druhou skupinu tvoří investoři, kteří mají
naprosto konkrétní představu o podmínkách, jež musí daná lokalita splňovat.
Pokud umíme takové místo pro investici
klientovi nabídnout, nastanou sekundární,
vesměs dlouhotrvající jednání o technických parametrech, cenách, zaměstnanecké politice v regionu atd. Například
zmíněný dostatek energetických zdrojů je
v podstatě limitním faktorem, na kterém
může celý projekt stát, nebo padnout.
Nesmíme však zapomínat na často nepředvídatelné představy investorů a nečekané reakce místního prostředí. Klidně se
může stát, že na příchodu „strategického
investora“ postavíte celou budoucí strategii rozvoje regionu, přičemž vás čeká
rozčarování z toho, že jeho přítomnost
v lokalitě nejen že nesplní očekávání všech
zúčastněných, ale má dokonce opačný
efekt, než ve který všichni doufali.
2. Průmyslovou zónu stavíme, dá se říci,
naslepo. Samozřejmě máme představu
o tom, jak by měla fungovat, a dokonce
musíme předpokládat její budoucí využití.
Předem zainvestujeme základní infrastruk-

turu, kterou následně doplňujeme podle
konkrétních potřeb umístěných provozů
Bylo by krásné vědět, kolik a jak velkých
investorů se nám podaří do té které oblasti přilákat. Pak bychom mohli stavět
celou zónu jim na míru podle předem definovaných požadavků - ale to je sen.
Pomoci může jistá dávka intuice a hlavně
spousta zkušeností z již zrealizovaných
projektů. Pokud přeci jen máme to štěstí
a navážeme kontakt s budoucím majitelem
pozemku před anebo v průběhu výstavby
technické a dopravní infrastruktury, snažíme se samozřejmě co nejvíce přiblížit jeho
představám a hledáme optimální řešení,
která jsou přijatelná pro obě strany. Co se
týká výrobních či logistických hal, nabízíme klientům výstavbu závodů projektovaných podle jejich reálných potřeb. Možná
se mýlím, ale v dnešní době je podle mého
názoru velký luxus postavit dvouhektarovou halu a následně pro ní hledat využití.
3. Převážně usazujeme do průmyslových
zón zahraniční společnosti, které u nás
hledají spolehlivou pracovní sílu a levnější
provozní náklady. Tendence hledat čím dál
tím více na východě je znatelná.
Z řad českých investorů se jedná spíše
o menší společnosti, jejichž zájem o půdu
se pohybuje v řádech do jednoho ha.
4. Tady se nabízí odpověď – záleží na požadavcích zákazníka a jeho finanční situaci.
Pravda je ta, že z ekologického hlediska je
využití dřeva a ocelové konstrukce mnohem
přijatelnější. Z pohledu financí snad i výhodnější až do chvíle aplikace protipožárních nástřiků, které konstrukční náklady
znatelně zvýší. Naše společnost nabízí oba
způsoby stavby. Pokud mám odpovědět
jednoznačně: většina investorů upřednostňuje koncepci železobetonového skeletu,
a tudíž s ní máme nejčastější zkušenosti.
Jitka Linhová
Foto: archiv Magistrátu města Ostravy
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