
INFORMACE FIREM

NejpouÏívanûj‰ím materiálem pro nové
stûny bytov˘ch jader u nás je pórobetonov˘
stavební systém Ytong, konkrétnû pfiíãky
z pfiesn˘ch pórobetonov˘ch tvarovek tfiídy
P2-500 tlou‰tûk 75, 100, pfiípadnû 125 nebo
50 mm. Obãasnou alternativou jsou rÛzné
sádrokartonové systémy, nûkdy dokonce
zdivo z pálen˘ch cihel ãi jin˘ch materiálÛ.
Na to, proã se právû Ytong stal prakticky
synonymem pro rekonstruovaná bytová
jádra, odpovídá právû Vladimír Fogl, kter˘
si podle sv˘ch slov jin˘ materiál pro stûny
jader neumí pfiedstavit.

Materiál pro v‰echny
zúãastnûné
1. Zákazník na prvním místû
Zákazník je tím, kdo bytové jádro bude
uÏívat, platit a moÏná také v budoucnu
mûnit a pfiestavovat. Zásadní jsou pro nûj
tedy následující uÏitné vlastnosti:

Dobré mikroklima
Jádro vyzdûné z pórobetonu má vynikající
stavebnû fyzikální vlastnosti. Pfiíãky mají
zároveÀ dobré zvukovûizolaãní parametry,
takÏe se v˘raznû zlep‰í i povûstné ‰patné
akustické mikroklima v bytû. Skvûlé
tepelnûizolaãní vlastnosti se v pfiípadû
jader pfiíli‰ nevyuÏijí, na rozdíl
od vysoké schopnosti absorbovat a opût
uvolÀovat vzdu‰nou vlhkost, coÏ se
pozitivnû projevuje právû u panelákÛ
s tradiãnû pfiíli‰ nízkou vlhkostí.

Praktické a navûky
Pfii pouÏití systémového fie‰ení se zdicí
maltou Ytong a dal‰ími systémov˘mi prvky
mají pfiíãky i pfii minimálních tlou‰Èkách
vysokou pevnost a dodávají obyvatelÛm
pocit bydlení ve zdûném domû. Vná‰ejí
do konstrukãního systému minimální
zatíÏení, pfiesto fungují jako dokonalé stûny,
do kter˘ch si obyvatelé snadno sami
pfii‰roubují i tûÏkou polici nebo zavûsí obraz.
Jin˘ materiál, kter˘ by to umoÏnil,
je fiádovû nûkolikanásobnû tûÏ‰í, coÏ
mÛÏe zpÛsobit i komplikace pfii stavebním
povolení.
V˘hoda dostateãné únosnosti
a jednoduchého vrtání se uplatní pfii
zafiizování v prÛbûhu rekonstrukce,
ale i v prÛbûhu celé Ïivotnosti zdûného
jádra, jeÏ snadno pfieÏije i své majitele.
Ve srovnání napfiíklad se sádrokartonov˘mi
konstrukcemi, které se pórobetonu dokáÏou
vyrovnat v fiadû stavebnû fyzikálních
vlastností, je moÏné kdykoli v budoucnosti
zmûnit dispozici koupelny a jednodu‰e
posunout i tûÏké umyvadlo nebo vymûnit
zastaralou kuchyÀ a bez ohledu na rozmûry
zavûsit na zeì novou linku. To bûÏná
sádrokartonová konstrukce neumoÏní,
coÏ mÛÏe pfii dal‰ím stûhování znamenat
i novou rekonstrukci celého jádra nebo
minimálnû ãásti stûn vãetnû pouÏit˘ch
obkladÛ a instalací.
DÛleÏité je pouze respektovat minimální
tlou‰Èky stûn Ytong a pro pfiíãky, které
ponesou tûÏ‰í pfiedmûty pouÏívat tvárnice
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Hrub˘ ãasov˘ harmonogram rekonstrukce bytového jádra

panelového domu pfii pouÏití zdicího systému Ytong

den ãinnost

1.–2. zaloÏení stavby, vyzdûní pfiíãek Ytong
3. instalace (elektro, voda, kanalizace, plyn)
4. zazdívání instalací, zaãi‰tûní, jádrová omítka
5. obklady a ‰tuky – první ãást
6. osazení a zazdûní vany

7.–9. obklady a ‰tuky – dokonãení
10. malování a kompletace, osazení dvefií

Proã je Ytong synonymem
pro bytová jádra?
„Reakcí vût‰iny obyvatel panelov˘ch domÛ pfii první náv‰tûvû svého bytu po rekonstrukci
jeho bytového jádra je pfiíjemn˘ pocit, Ïe jsou v úplnû jiné nové zdûné stavbû. AÏ poté
hodnotí napfiíklad samotné vybavení a zafiízení koupelny,“ fiíká Vladimír Fogl, majitel
interiérové a stavební firmy z Loun, která má za sebou stovky úspû‰n˘ch rekonstrukcí jader
v panelov˘ch domech.



tlou‰Èky 100 nebo 125 mm, obzvlá‰tû pokud
budou ãásteãnû oslabeny rozvody instalací.

âas a peníze
Rychlost a pfiesnost v˘stavby i jednoduché
a plynulé navazování profesí zaji‰Èuje
zkrácení celé rekonstrukce na minimum.
PouÏití pfiesné stavebnice z Ytongu tak
dokáÏe celou rekonstrukci zkrátit na 10 dní
pfii dodrÏení ‰piãkové kvality a v‰ech
technologick˘ch pfiestávek a pravidel.
„Teoreticky lze rekonstrukci je‰tû zkrátit,
ale zku‰enosti ukazují, Ïe by to jiÏ mohlo b˘t
na úkor kvality,“ popisuje rychlost v˘stavby
Vladimír Fogl.

Nulové reklamace
„O v˘bûru zdicího systému ale nemusíme
své klienty pfiíli‰ pfiesvûdãovat nejspí‰ také
proto, Ïe 90 % na‰ich zákazníkÛ nás
oslovuje na základû referencí, které si sami
osahali u sv˘ch znám˘ch nebo sousedÛ.
Zákazníci jsou spokojeni a za více neÏ
10 let jsme nemûli jedinou reklamaci
z titulu pouÏitého zdicího materiálu,“
pokraãuje Vladimír Fogl.

2. ¤emeslník a realizaãní firma
Nûkteré zmínûné v˘hody pro klienta ocení
logicky také realizaãní firma a její
fiemeslníci. V principu je ale zajímá hlavnû
to, jak je práce sloÏitá a náchylná k rÛzn˘m
chybám nebo problémÛm, a pfiedev‰ím kolik
si její fiemeslníci vydûlají a jak je práce
ãasovû nároãná.

Absolutnû pfiesná stavba
Pórobetonové tvárnice Ytong vynikají svou
absolutní pfiesností, coÏ má za následek
vysokou produktivitu práce. Pokud se zdivo
peãlivû zaloÏí, je velmi snadné dosáhnout
vysok˘ch v˘konÛ a naprosto pfiesn˘ch
stûn. Pomáhá k tomu také progresivní
zpÛsob lepení tvárnic systémovou maltou
Ytong na spáru tlou‰Èky pouze 1–3 mm.
Minimální spotfieba malty, jednoduchá
aplikace pomocí speciálního náfiadí, snadné
a pfiesné fiezání tvárnic na míru, nenároãná
manipulace – to v‰e vede k dokonale
pfiesn˘m stûnám a extrémní rychlosti
zdûní. Z pfiesn˘ch prvkÛ lze vyzdít
naprosto pfiesnou stûnu s minimálními
rovinn˘mi odchylkami, které by se jinak
musely dohánût a napravovat zv˘‰enou
spotfiebou mlaty nebo lepidla a omítek.
Stûny Ytong tedy ‰etfií také ãas
a materiál pfii dal‰ích ãinnostech, jako je
napfiíklad omítání nebo lepení obkladÛ.
„Práce není pro zedníky fyzicky nároãná
a pfiitom si vydûlají pfiibliÏnû o 20 % víc neÏ

pfii zdûní s jin˘mi materiály. Stavbu mÛÏe
provádût i prÛmûrnû ‰ikovn˘ zedník
a dosáhne v˘born˘ch v˘sledkÛ,“ popisuje
oblibu materiálu mezi sv˘mi zamûstnanci
Vladimír Fogl. Snadná je také logistika
materiálu. Tvárnice si na místû kaÏd˘
pfiifiízne podle potfieby, proto není potfieba
objednávat rÛzné speciální tvarovky
a rozmûrové varianty. Dochází také
k minimálnímu odpadu materiálu na
stavbû. To v‰e pfiedstavuje znaãné
ãasové i finanãní úspory.

Snadné rozvody a instalace
Dal‰í obrovskou pfiedností Ytongu je
jednoduché a pfiesné vedení ve‰ker˘ch
instalací. Pfii plánování tlou‰Èky stûn
v projektu staãí promyslet, kter˘mi stûnami
povedou technické rozvody a podle toho
pfiíãky patfiiãnû dimenzovat. Ve srovnání
napfiíklad se sádrokartony není potfieba fie‰it

Ïádná speciální zpevnûní stûn v namáhan˘ch
místech. V hotov˘ch stûnách se pomocí
pfiesné frézy jednodu‰e a ãistû vyfrézují
dráÏky pro rozvody elektro, vody
i kanalizace. Nedochází ani k pfiíli‰nému
oslabování stûn nepfiesn˘mi, ãasto mnohem
hlub‰ími dráÏkami neÏ je tfieba, podobnû jako
u jin˘ch zdicích systémÛ.
Kdykoli v budoucnu lze také pomûrnû
jednodu‰e dodateãnû zmûnit trasy rozvodÛ
v pfiípadû rekonstrukce. To platí i pro
instalaci dal‰ích prvkÛ, jako jsou
podomítkové a stûnové baterie nebo topná
tûlesa a vû‰áky na prádlo ãi na ruãníky.

Návaznost jednotliv˘ch fiemesel
V tak stísnûném prostoru, jako je bytové
jádro panelového domu, je pomûrnû dÛleÏitá
také plynulá návaznost jednotliv˘ch fiemesel
a pracovníkÛ. V pfiípadû zdûní z pfiesn˘ch
tvárnic Ytong jsou jednotlivé ãinnosti, jako
jsou zdûní, rozvedení instalací, povrchové
úpravy stûn a osazování zafiizovacích
pfiedmûtÛ samostatné a ãasovû oddûlené
(viz tabuka), takÏe nedochází k potkávání
více fiemeslníkÛ na stavbû ve stejn˘
okamÏik. Ti se navzájem nepletou a mohou
se soustfiedit na svou práci, coÏ opût zvy‰uje
kvalitu i efektivitu odvedené práce. 

Alternativy existují vÏdy. Nûkteré ale b˘vají
více, jiné ménû podafiené. �

PR: Ing. Ivana Havlíãková
Xella Porobeton CZ s. r. o. 
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