
10

inzerce

stavebnictví 1–2/17 

Tradiční kadaňská kamenina se podílí na obnově 
českých hradů a zámků 
Stavební keramika z  kameniny 
a žáruvzdorné materiály se v Kada-
ni vyrábí již více jak 130 let a v tra-
dici tohoto odvětví v  současnosti 
pokračuje společnost REFRAMO 
KZK. Její kameninové cihly a dlaž-
by se uplatňují při rekonstrukcích 
tuzemských hradů a  zámků. Jed-
nou z velkých realizací je i obnova 
obvodového pláště Chebského 
hradu, jediné štaufské falce na na-
šem území. 

Královské (císařské) falce (z  němčiny 
Pfalz, hrad, palác, z  latiny palatium) 
tvořily síť sídel, po kterých se panovník 
Svaté říše římské mohl se svým dvo-
rem pohybovat a které mu poskytova-
ly potřebné zázemí. V České republice 
se nachází jediná falc v Chebu. Dalším 
chebským unikátem je skutečnost, že 
dekretem z 3. června roku 1652 roz-
hodl císař Ferdinand III. o přebudování 
Chebu na pohraniční pevnost. V rámci 
budování pevnosti byl i původní stře-
dověký hrad přestavěn do podoby 
barokní pevnostní citadely. Z  té doby 
také pochází charakteristické červené 
cihlové zdivo, které bylo použito na 
stavbu kasemat a obvodového pláště 

hradu. A právě při 
rekonstrukci ob-
vodového pláště 
a  kasemat cheb-
ského hradu se 
uplatňují výhody 
kameniny z  pro-
dukce REFRAMO 
KZK v Kadani.

Chebský hrad je 
v  majetku Města 
Cheb a  do roku 
2012 byl ve správě Muzea Cheb. Od 
toho roku převzalo Město Cheb také 
správu nad objektem. Od roku 2002 
už do obnovy hradu investovalo více 
než sto milionů korun. Z  těch nej-
poškozenějších částí se opravovalo 
obvodové zdivo hradního komplexu, 
jihovýchodní a jihozápadní kasematy, 
rekonstruoval se staticky narušený 
obvodový plášť hradu. Obnova re-
konstrukce probíhala a  probíhá pod 
dohledem Národního památkového 
ústavu v Lokti a kromě kvality a vzhle-
du nového zdiva hlídali památkáři 
jeho spárování – Chebský hrad je 
skutečný unikát. „Naše lícové zdivo 
plně vyhovělo nárokům památkářů 

a jeho parametry odpovídají i součas-
ným požadavkům – celý sortiment 
se vyznačuje nasákavostí do 7  %, 
mrazuvzdorností a  odolností proti 
chemikáliím a  tvorbě výkvětu. Výho-
dou byla i naše flexibilita a šíře nabíd-
ky – výrobky z  kameniny tvoří lícové 
zdivo (cihly, klíny, kantovky – typické 
cihly se zaoblenými hranami), fasádní 
obklady (pásky) a režná protiskluzová 
dlažba,“ říká Ing. Jaroslav Zeus, ob-
chodní ředitel REFRAMO KZK. Na 
rekonstrukci bylo již dříve použito více 
jak dvě stě tisíc kusů cihel a opravy 
v následujících letech si vyžádají po-
dobné množství. Pro speciální prvky 
zdiva, jako jsou chrliče či zakončení 
hradeb, jsou v Kadani schopni vyrobit 
originální kusy cihel s  různými úkosy 
či odtokovými žlaby.

Cihly a dlažby jsou v kadaňském vý-
robním závodě REFRAMO KZK vy-
ráběny z plastické hmoty zalisováním 
do ocelových forem pod lisovací silou 
600 kN. Cihly se standardně dodávají 
v délkách 187, 250 a 290 mm v cihlo-
vě červeném, hnědém a béžovém za-
barvení. Kadaňské cihly dávají novou 
podobu i dalším historickým objektům, 
například zámku v Novém Městě nad 
Metují nebo hradu Český Šternberk či 
pevnosti Terezín.


