003 YTONG - přesná tvárnice tl. 450 mm pro
nosné obvodové stěny
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114 Tepelněizolační malta
121 Vnější omítka stěny

141 Sklovláknitá tkanina
224 Tepelná izolace ŽB překladu
/ztužujícího věnce tl. 75 mm
225 Přídavná tepelná izolace okenního
rámu tl. 50 mm
041 YTONG - U Profil 375

941 Konstrukce ztužujícího ŽB věnce v
úrovni stropu

Předmětem dokumentace je stavba rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Dům má sedlovou
střechu, sklon 45°. Půdorysný tvar domu je obdélníkový, s překrytým vstupem, terasou, otevřenou garáží a malým zahradním
domkem.
Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící objekt. Je určený pro obývání 3-5 členné rodiny. Je vhodný pro rovinatý,
případné mírně svahovitý terén. Vstup do budovy je situován z přední strany ze zastřešeného chodníku do menšího zádveří.
Součástí zádveří je vstup do šatny a na toaletu. V zádveří je místo pro malou vestavěnou skříň. Ze zádveří vstupujeme do
velkého obývajícího pokoje spojeného s kuchyní. Z obytného pokoje je možno vstoupit do koupelny, do pracovny. Součást
obytného pokoje je i nástup na vřetenové schodiště. Přístup do technické místnosti je umožněn z koupelny v 1.NP. Po výstupu
ze schodiště v 2.NP můžeme spatřit střešní hřebenovou sestavu oken, která prosvicuje celý prostor chodby v 2.NP. Z chodby
můžeme jít do všech zbylých místností 2.NP a to do pokojů nebo druhé koupelny. Díky nadkrokevní izolaci jsou krokve v objektu
obnaženy a vytváří tak společně s hřebenovou sestavou oken estetický vzhled.
Petr Škáva

Konstrukční systém objektu je příčný. Celý objekt využivá systému Ytong. Pro zděné prvky to jsou, obvodové nosné
YTONG Lambda tl. 450mm s výbornou tepelně izolační vlastností. Vnitřní nosné stěny YTONG Statik Plus tl. 250mm a YTONG
Silka tl. 240mm. Schodiště je podezděno YTONG Silkou tl. 150mm. Pro příčky jsou vybrány YTONG Klasik tl. 150mm a tl.
100mm. V obývacím pokoji se nachází železobetonový sloup podpírající skrytý průvlak. Díky systému YTONG je navrhnuto i
schodiště z jednotného materiálu. Strop je tvořen YTONG nosníky + vložkami tl. 200mm, celková tloušťka stropní konstrukce je
tedy 250mm.
V 2.NP jsou příčky tvořeny sádrokartonem + tep. izolací. Vaznicový krov je zateplen nadkrokevní izolací, díky příčnému
konstrukčnímu systému dochází k podepření vaznic krovu a tím k nahrazení plné vazby.

