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Podczas gdy Praga rozwija się obecnie do jednej z 
najważniejszych metropolii w Europie, firmy z kraju i zagranicy 
od lat wybierają dzielnicę „Stodůlky” na swoją siedzibę. Obok 
czeskich instytucji państwowych, takich jak służby  specjalne, 
swoje siedziby mają w tym miejscu firmy z Niemiec lub 
innych krajów, takie jak Siemens, Wincor Nixdorf i Hyundai. 
Szczególną cechą tej dzielnicy jest atrakcyjna lokalizacja – ok. 
9 km poza centrum miasta. Otoczenie strukturami wiejskimi 
oraz liczne tereny zielone zapewniają mieszkańcom szczególną 
jakość życia. Dzielnica łączy życie biznesowe, atrakcyjne 
miejsca, takie jak restauracje, puby oraz galerie handlowe, 
z możliwością szybkiego przedostania się na lotnisko lub 
centrum miasta, korzystając z autostrady lub metra. Logiczną 
konsekwencją jest wzrost przestrzeni mieszkalnej w dzielnicy 
Stodulky. British District stanowi dokładnie taką jednostkę 
mieszkaniową z nowoczesnymi apartamentami, a części 
 budynku D + E są położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
stacji metra w kierunku tej dzielnicy. Osiągnięcie wysokiego 
standardu zamieszkiwania w tych częściach budynku było 
możliwe dzięki zoptymalizowanej wibroakustyki fundamentów 
budynku. 

Drgania występowały na skutek bliskiego sąsiedztwa stacji i 
 linii metra, a w szczególności przejeżdżających, zatrzymujących 
się i przyspieszających pociągów.  Odpowiednie pomiary 
 przeprowadzono przed przystąpieniem do budowy i od 
samego początku były one częścią  koncepcji  projektowej. 
 Zoptymalizowana wibroakustyka polega na obniżeniu 
 poziomu hałasu o 10–25 dB w zależności od występujących 
drgań w krytycznym zakresie częstotliwości. Dodatkowo 
jeden z czołowych doradców w dziedzinie akustyki określił 
częstotliwość własną posadowienia systemu  fundamentów 
wynoszącą 10–12 Hz jako istotne wskazanie. 

Na podstawie obliczeń statycznych budynku oraz w ścisłej 
współpracy z biurem architektonicznym i stałych  konsultacjach 
z doradcą w dziedzinie akustyki ustalono i opracowano 
koncepcję oraz wybór materiałów do wibroakustyki. W tym 
celu ustalono trzy główne obszary, obejmujące zakres obciążeń 
0,005–1,5 MPa. Rodzaj materiału wybrano na podstawie 
lokalizacji, występującego nacisku oraz żądanej częstotliwości 
własnej posadowienia, a następnie zoptymalizowano jego 
grubość. Przygotowane w ten sposób rozplanowanie układu 
dla różnego rodzaju materiałów służyło w późniejszym czasie 
jako podstawa podczas montażu na placu budowy.
 
Oprócz wibroizolacji w poziomie szyby windowe znajdujące się 
wewnątrz budynku zostały dodatkowo zaizolowane w pionie, 
podnosząc tym samym mieszkańcom całego budynku komfort 
jego zamieszkiwania. Wykorzystano w tym celu materiał 
 opracowany specjalnie do izolacji pionowej o nazwie Regupol® 
vibration 450. 

Apartamentowiec British District Stodůlky, Praga, Czechy
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Krótko przed rozpoczęciem odpowiedniego etapu budowy 
między firmą BSW a firmą wykonującą prace  budowlane 
PRUMSTAV odbywały się liczne konsultacje. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych firma BSW oddelegowała na 
plac budowy dwóch inżynierów wsparcia technicznego, aby 
mogli oni na miejscu przyglądać się pracom montażowym i 
zapewnić pomoc. 

Typ projektu
Izolacja fundamentów za pomocą materiału w rolach oraz 
dodatkowa izolacja pionowa szybów windowych

Wybór materiału
Regupol® vibration 300 
Regupol® vibration 450 
Regupol® vibration 550 
Regupol® vibration 1000

Powierzchnia posadowienia
960 m2

Strony zainteresowane
Inż. Jan Stěnička, CSc., Building s.r.o., PRUMSTAV, BSW
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