V loÀském roce dokonãila spoleãnost DK1 stavbu svého nového sídla
v Kravafiích. Îelezobetonov˘ skelet vyplÀuje pórobetonové zdivo YTONG,
které je receptem spoleãnosti DK1 na kvalitní a rychlou stavbu.

Stavíme jen z pórobetonu
Kvalita stavebních prací je vûãn˘m tématem,
o kterém lze psát stále dokola. Existuje fiada
teoretick˘ch receptÛ, jak se vyvarovat v prÛbûhu stavebního díla potenciálním problémÛm.
VÏdy v‰ak v pozadí stojí ãlovûk a lidsk˘ faktor
jako nevypoãitatelná poloÏka, která dokáÏe pfiekvapit i ten nejpreciznûj‰í projekt a obejít i ten
nejpeãlivûj‰í stavební dohled. Zajímav˘ návod
na to, jak eliminovat právû lidskou nevyzpytatelnost a pochybení na stavbû, nám pfiedstavil
Ing. Daniel Kozel, majitel pÛvodnû projekãní kanceláfie DK1, která je dnes zároveÀ realizaãní firmou a také velkoobchodem se stavebním materiálem.
Je notoricky známo, Ïe se ve stavebnictví nelze
pfiíli‰ spoléhat na stabilní a solidní par tner y.
Jakkoli mÛÏe b˘t napfiíklad klient spokojen˘ s projektem té ãi oné architektonické kanceláfie, v˘sledná realizace stavby mÛÏe její práci i dobrou povûst
po‰kodit. Zodpovûdnost za chyby v koneãném provedení stavby si ãasto jednotlivé firmy pfiehazují
jako hork˘ kámen, jednou se vina svaluje na architekta nebo projektanta, jindy na statika nebo na
dílãí realizaãní t˘my. Ing. Daniel Kozel zaloÏil svou
firmu na zaãátku 90. let pÛvodnû jako projekãní

kanceláfi. Zklamání s v˘slednou realizací projektÛ poskytuje, je nev‰ednû kompletní a dÛsledn˘,
a zji‰tûní, Ïe ani dÛsledn˘ dohled na stavbách zákazníci tak nemusí stavbû svého domu obûtonevede k optimálním v˘sledkÛm, pfiimûlo majitele vat ve‰ker˘ voln˘ ãas, jak tomu obyãejnû b˘vá.
DK1 k rozhodnutí roz‰ífiit firmu o dal‰í oblast
pÛsobnosti. Jediné v˘chodisko, jak si realizaci pro- ÎÁDNÉ VÍCENÁKLADY
jektÛ ohlídat, nalezl Ing. Kozel ve vybudování vlast- Tím, Ïe DK1 uzavfiela cel˘ stavební cyklus v rámní stavební firmy. V souãasnosti má jeho firma ci jedné spoleãnosti, dobrovolnû si odepfiela bûÏzhruba 80 kmenov˘ch
Rychlost v˘stavby a produktivita práce je tak vysoká, Ïe náklady klesají
zamûstnancÛ a je jen
jen u hrubé stavby zhruba o ãtvrtinu oproti jinému zdivu. 
minimálnû odkázána na
spolupráci se subdodavateli. DK1 zaopatfiuje
ve‰ker ˘ chod kolem
stavby objektu, od pfiípravy projektu, pfies vyfiízení povolení ke stavbû,
aÏ po vlastní realizaci
a kolaudaci. Vût‰í ãást
realizací DK1 tvofií
rodinné domy na klíã,
firmu ale ãasto zamûstnávají také stavby nejrÛznûj‰ích provozních
budov, tûlocviãen, ‰kolních jídelen apod.
Ser vis, kter ˘ firma

nû pouÏívan˘ mechanismus domácích stavebních
firem – v˘mluvy na jiné dodavatele. „Stavební divize se pfied zákazníkem prostû nemÛÏe vymlouvat
na projektanta a vym˘‰let si nesmyslné vícenáklady. Celou stavbu klientovi garantuje jedna spoleãnost, a pokud dojde na stavbû k nûjakému problému, musí si to holt na‰i lidé vzájemnû probrat
a vyfie‰it. Tím, Ïe máme cel˘ proces úzce provázan˘, dokáÏeme se ale vût‰inû bûÏn˘ch problémÛ vyvarovat. Projektanti navrhují domy s ohledem na realizaci a obû strany dokáÏou efektivnû
spolupracovat. To v˘raznû zjednodu‰uje celou
stavbu a vede k nadstandardním v˘sledkÛm
s optimálními rozpoãty,“ fiíká Daniel Kozel.

SPOLEHLIV¯ MATERIÁL
Klíãovou roli v celém procesu hraje také volba
vhodn˘ch stavebních technologií a stavebních
materiálÛ, které dokáÏí lidské chyby eliminovat.
Firma DK1 vsadila na zdicí systém z pórobetonu YTONG a na jeho hlavní v˘hody – bezkonkurenãní pfiesnost, snadnou manipulaci a r ychlost
v˘stavby. „Pórobeton dokáÏe na minimum eliminovat bûÏné chyby a nepfiesnosti zedníkÛ.
Stavební systém je jednoduch˘ – vystaãíte
s nûkolika základními formáty a jak˘koliv atypick˘ pr vek vytvofiíte snadno pfiímo na stavbû.
Homogenní struktura materiálu ve v‰ech smûrech a jeho snadná opracovatelnost zaji‰Èují
pfiesné a r ychlé zdûní bez zbyteãn˘ch odpadÛ
a bez typick˘ch tepeln˘ch mostÛ,“ tvrdí
Ing. Kozel, kter ˘ s pórobetonem pracuje jiÏ od
zaãátku 90. let, kdy podle jeho slov je‰tû nikdo
nedokázal ocenit jeho hlavní pfiednosti. Práci
zedníkÛm bezpochyby ulehãuje i zpÛsob rozvádûní instalací v pórobetonu: snadná opracovatelnost materiálu umoÏÀuje dráÏkování, které je
pfiesné a r ychlé a nedochází pfii nûm k odlamování kusÛ tvárnic a zbyteãnému oslabování zdiva.

RYCHLOST ZDùNÍ
KaÏd˘ investor musí ocenit i dal‰í argument, kter ˘m Ing. Kozel obhajuje volbu pórobetonového
zdiva – r ychlost v˘stavby. Pfii souãasném rÛstu
ceny práce, která zaãíná b˘t nejv˘raznûj‰í poloÏkou v celkové hodnotû kaÏdé stavby, mÛÏe totiÏ
r ychlá v˘stavba krátit rozpoãty investorÛ dost
v˘raznû. „KdyÏ jsme na zaãátku 90. let zaãínali,
tvofiil podíl práce v celkové hodnotû domu 25 %,

dnes je tento podíl dvakrát takov˘. Cena
YTONGu za kubík sice
v porovnání s jin˘mi zdicími materiály není nejniÏ‰í, takové srovnání
je ale zavádûjící. Do
kalkulací je tfieba zahrnout související náklady jako práci, dopravu,
provádûní
rozvodÛ
a dráÏek, spotfiebu omítek… Pórobeton je stavební materiál, kter ˘
v tûchto poloÏkách
u‰etfií. Rychlost v˘stavby a produktivita práce
je tak vysoká, Ïe náklady klesají jen u hrubé stavby zhruba o ãtvr tinu oproti jinému zdivu. Proto
prakticky 100 % na‰ich staveb realizujeme
z pórobetonu YTONG,“ fiíká Ing. Kozel a dále
upfiesÀuje: „Mokr˘ proces u YTONGU je minimální, v˘stavbu tak neblokují Ïádné technologické
pfiestávky. V rozmezí pûti aÏ osmi mûsícÛ se
pohybuje stavba bûÏného rodinného domu, pfiiãemÏ ãasovû nejnároãnûj‰í b˘vají paradoxnû nejrÛznûj‰í administrativní prÛtahy.“

TEPELNù IZOLAâNÍ VLASTNOSTI
„Na‰i klienti sice prioritnû nefie‰í, z ãeho je dÛm
postaven, po nastûhování ale oceÀují vysok˘ uÏitn˘ komfort a v˘borné vnitfiní klima stavby,“ pokraãuje majitel DK1. Materiál není tedy v˘hodn˘ jen
pro realizaãní firmy, ale
i pro budoucí uÏivatele
stavby. Díky v˘born˘m
stavebnû fyzikálním
vlastnostem garantuje
YTONG celoroãní tepelnou pohodu v interiéru
a zdravé vnitfiní prostfiedí. Pro konstrukci
obvodového zdiva nejãastûji uÏívají YTONG
tfiídy P2-400 a fasádní
zateplení v tlou‰Èce
10 cm u standardních
domÛ, 15 – 20 cm
u nízkoenergetick˘ch
staveb. VÏdy se tedy

KOMERâNÍ PREZENTACE

Stavební systém je jednoduch˘ – vystaãíte s nûkolika základními formáty
a jak˘koliv atypick˘ prvek vytvofiíte snadno pfiímo na stavbû 

jedná o tepelnû vysoce nadstandardní stavby,
které v˘raznû pfiekraãují poÏadavky platn˘ch
norem.

RECYKLACE
O moderní koncepci stavební firmy DK1 svûdãí
i její nejmlad‰í stfiedisko, recyklace stavebních
sutí. „Sutû, vznikající jako odpad pfii stavební
v˘robû drtíme a vyuÏíváme jako podsypov˘ materiál,“ fiíká Ing. Kozel, kter ˘ nezapomnûl zmínit
i ekologick˘ profil pórobetonu. „Odpad z pórobetonu v rámci jednoho rodinného domu sice ãasto nezaplní ani dvû koleãka, pfiesto i ten dokáÏeme dnes zpracovat,“ dodává Kozel.
Více info o materiálu YTONG na www.ytong.cz

RD z produkce DK1 
¤adové domy v Bolaticích na Moravû z produkce DK1 

