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Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď  
na „rychlou realizaci“ u dřevostaveb. 
Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu  
z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně. 
 
 

Dům za 24 hodin  
                       … ohlédnutí zpět… 

Zprojektovali jsme a připravili realizaci 
nízkoenergetického přízemního domu 3+1 
o podlahové ploše 72 m2.  
 

www.dk1.cz 



Příprava celé akce nijak zásadně nevybočovala z naší běžné přípravy na realizaci domů z Ytongu: 
  
 
- projektová dokumentace a povolení ke stavbě   4 měsíce 
 
- základová konstrukce – spodní stavba    4 dny 
 
- hrubá stavba – zdivo, střecha vč. krytiny, výplně otvorů  24 hodin  (obvykle 8 dní) 
 
- dokončovací práce vč. kolaudace   25 dnů + 5 dnů techn. přestávek  
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Technologicky jsme měli pouze komplikaci s požadavkem na  vysokou 
počáteční pevnost malty, tmele a betonu ve ztužujícím věnci.  
Toto jsme zajistili přidáním speciálních přísad pro urychlení tuhnutí  
a tvrdnutí. Bylo nutné dodržovat technologické postupy pro práci s těmito 
materiály.  
 

HARMONOGRAM   7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 

                      R   tma !!     R           R R       R   

založení zdiva  4 zedníci - každý roh   X X                                                 

zdivo po parapet 4 zedníci + 4 helfři       X X X                                           

zdivo po překlad a 
věnec 4+4             X X X                                     

??? vyztužení zdiva                                                         

věnec vyzdění 4+4                     X X                               

věnec osazení 
výztuže + betonáž                         X X X                           

okna - kontrola                             X                           

osazení pozednice                                 X                       

montáž I-osb 4+2                               X X                     

nastavení I-osb 4+2                                 X X                   

bednění  4+2                                   X X X               

ostění oken 2 zedníci navíc!!! Stojky v oknech                      ? ? X X                           

položení folie + 
přikotvení                                               X X       

osazení oken giko - baran ?                                   ? ? ?     X X X     

                                                          

                                                          

                                                          

Pro celý záměr byl zpracován časový harmonogram  
i s časovou rezervou, kterou nebylo třeba čerpat.  
Na stavbě pracovalo současně max. 8 řemeslníků a mistr. 
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Fotosběr: 

Průběh hrubé stavby za 24 hodin: 

9:00 11:00 19:00 

22:00 7:00  druhý den 

Tým DK1 

Koukni na film: 

www.dk1.cz 

http://www.youtube.com/watch?v=Zfy4Ap-GFUM
http://www.youtube.com/watch?v=g5L1laUOXvI


Kolaudace a předání domu proběhlo běžným způsobem.  
 
Kritické hlasy a obavy ohledně rychlosti, kvality stavby, vlhkosti, nějakých chyb nebo dodatečně se 
vyskytujících vad, se nepotvrdily. Ze zkušeností se stovkami staveb z Ytongu jsme nepředpokládali 
nějaké komplikace.  
 
Nejčastější připomínkou je vlhkost anhydritových litých podlah a s tím související technologická 
přestávka. Nejčastější vytápění máme elektrické podlahové od firmy Fenix v pátém dnu můžeme 
začít postupně topit a vyschnutí podlah je otázkou dnů. Vypařenou vlhkost odstraňujeme 
nasazením odvlhčovačů.   
 
I v předaném domě vlhkost stále kontrolujeme. Stavebníkům předáváme s domem jako dárek  
i meteostanici s měřením vlhkosti tak, aby si dokázali dlouhodobě hlídat vlhkost okolo 50%.   

Dům po 30-ti dnech k nastěhování 
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Pořizovací náklady na RD: 
 

rodinný dům nízkoenergetický 1 500 000 

nadstandartní vybavení  260 000 

přístřešek včetně skladu, terasa 306 000 

přípojky 178 000 

zpevněné plochy, oplocení 351 000 

inženýrská kompl. činnost, projektová  dokumentace 115 000 

CELKEM 2 710 000 (ceny  s DPH) 

Náklady na vytápění cca 500 Kč/měsíc 
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Vlastnosti pórobetonu Ytong 

1. Přírodní materiál z křemičitého písku a vápna. 
2. Vynikající tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech materiálu. 
3.    Příjemné zdravé klima a dobrá akumulace.  
4.    Minimální mokrý proces umožňuje rychlou výstavbu. 
5.    Jednoduché provádění, snadná opracovatelnost, minimální odpady. 
6. Ve srovnání s dřevostavbami  jsou konstrukční detaily jednodušší a  nejsou tak  
        citlivé na kondenzaci, vlhkost a nedochází k fatálním poruchám a vadám.  
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Výhody pórobetonu Ytong  
pro stavební firmu a stavebníka  

  
1. Vhodný pro všechny běžné stavební konstrukce 
     potřebné pro Nízkoenergetické domy (NED) 
     zdivo, stropy, střechy, schodiště, zateplení. 
 

2. Stavební firmě umožňuje porobeton Ytong využívat  
     systémové podpory, jednoduchá, ověřená  
     a spolehlivá řešení, jistotu předvídatelných nákladů. 
 

3. Ytong umožňuje pracovat s minimálními odpady,  
     minimální spotřebou maltovin na omítky,  
     předvídatelnými náklady. 
 

4. Stavebníkovi  porobeton Ytong umožňuje užívat  
     tradiční zděnou stavbu, ověřenou v našem prostředí  
     staletími a přitom moderní  s výbornými vlastnostmi  
     a příznivou cenou. 
 

5. Ytong je kompletní systém se zárukami, servisem  
     a výhodnou cenou… 
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Zahájili jsme realizaci referenčního Pasivního  domu ve Štěpánkovicích, který  bude kompletně  
realizován v systému Ytong z jednoho materiálu  – od zdiva, stropů, střechy, schodiště  i zateplení.  
 

Nové projekty a výzvy… 
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Připravujeme výstavbu 6 malometrážních Nízkoenergetických domů (NED) v Třebovicích,   
které chceme opět zrealizovat v rekordním čase.  

Nové projekty a výzvy… 

www.dk1.cz 



Nové projekty a výzvy… 

Jednopodlažní rodinný dům www.dk1.cz 



Nové projekty a výzvy… 

Dvoupodlažní rodinný dům 
www.dk1.cz 



„Postavíme Vám domov…“ 

Děkujeme  Vám za pozornost… 
 
 

www.dk1.cz 
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