
RODINNÝ DŮM POSTAVENÝ Z LEHKÉHO MONOLITICKÉHO 
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Článek popisuje návrh a realizaci rodinného 

domu postaveného s  využitím lehkého tepelně 

izolačního betonu. Jedná se o teprve dru-

hou významnou aplikaci tohoto typu betonu 

v  České republice. Technologie monolitického 

lehkého betonu je náročná jak na přípravu 

všech částí projektu a návrh betonové směsi, 

tak i na vlastní realizaci, která vyžaduje důsledné 

dodržování pokynů projektu ve všech tech-

nologických fázích. ❚ This article describes 

design and realization of a  family house built 

from lightweight insulating concrete. It is only 

a  second significant application of this type of 

concrete in the Czech Republic. The lightweight 

concrete technology is demanding not only 

concerning preparation of all project parts and 

the concrete mixture recipe, but also concerning 

the realization of its own – keeping the project 

directions consistently in all technologic phases. 

KONCEPT DOMU

Stavba vychází ze základního obdél-

níkového půdorysu. Hmotově je po-

jednána jako těžký, betonový kvádr 

(2. NP) na odlehčené, prosklené pod-

noži (1. NP). Systém vnitřních atrií za-

ručuje maximální intimitu ve všech pro-

storách a řeší tak těsný kontakt domu 

s veřejnou plochou.

Dům má jedno podzemní podlaží, dvě 

nadzemní a malou pracovnu na horní 

střeše. 1.  NP má obytný charakter, 

smě rem do ulice je uzavřeno, do zah-

rady se masivním prosklením ote-

vírá. 2.  NP je klidovou zónou objek-

tu s  ložnicemi všech členů rodiny, je-

ho půdorysná plocha přesahuje pří-

zemí a vytváří tak kryté prostory a stí-

nění. Pracovna na střeše je odsazená 

od  hran objektu, z  lehké konstrukce 

a pohledově maximálně potlačena.

Konstrukčně je budova navržena ja-

ko čtyřpodlažní, železobetonová stav-

ba v  kombinaci s  ocelovými sloupy. 

Na domě bylo použito několik typů be-

tonu – dle konkrétního umístění.

Hlavní inovace vychází z  použití izo-

lačního pohledového Liaporbetonu, 

takže mohly být vyloučeny složité de-

taily kolem sendvičových konstrukcí 

a  isonosníků. Použité stěny o tloušťce 

700  mm nevyžadují žádnou dodateč-

nou tepelnou izolaci. Také stropy jsou 

vybetonovány včetně konzol v jednom 

monolitickém celku tloušťky 530 mm.

Konstrukční výška je proměnlivá, 

světlá výška místností je ve všech hlav-

ních prostorách 2,8 m.

Střechy jsou ploché, pochozí s terasa-

mi nebo ozeleněné extenzivní vegetací.

KONSTRUKCE DOMU

Dům byl navržen nad poměrně strmým 

erozně denudačním údolním svahem 

potoka. Řešené území je v 2. ochran-

ném pásmu vodárny.

Založení a konstrukce suterénu

Založení konstrukce domu je navrženo 

plošné pomocí základové desky v pod-

sklepené části a na  základovém roštu 

nepodsklepená část. 

Pod základovou desku byl prove-

den podkladní beton tloušťky 100 mm 

z  betonu C8/10. Základová deska 

a suterénní stěny jsou navrženy z „vo-

dostavebného“ betonu v systému „bí-

lá vana“. Základová deska horní stav-

by má dvě hlavní výškové úrovně. Po 

vnějším obvodu základové desky 1. PP 
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a  v  místech změn výškových úrovní 

jsou základové prahy (náběhy), které 

mají zešikmená čela.

Výztuž základové desky je váza-

ná, distanční výztuže z  vláknobetonu. 

Střední distanční výztuž u  tloušťky ví-

ce jak 450 mm byla provedena z váza-

né výztuže, jinak dle zvyklosti dodava-

tele. V místech kotvení ocelových slou-

pů byly osazeny kotevní plechy před 

betonáží základové desky. V  extrém-

ně namáhaných místech byly použity 

pro přenos smykového napětí v desce 

smykové lišty (Schöck Bole). Krytí vý-

ztuže bylo navrženo 35 mm. 

Svislé konstrukce 1. PP byly navrženy 

spolu se základovou deskou v systému 

„bílé vany“ s těsněním pracovních spár 

a  se systémem řízených smršťovacích 

spár. Tloušťky železobetonových stěn 

jsou 200 a 300 mm. Vnitřní stěny jsou 

napojeny pomocí vylamováků (Dumbo-

-Stahl) na  obvodové stěny. Armokoše 

byly navrženy z vázané výztuže s krytím 

35 mm u vnějších stěn a 20 mm u vnitř-

ních stěn. Distanční prvky z vláknobeto-

nu. U vnitřních stěn, které nejsou v po-

hledové úpravě betonu, bylo možno po-

užít distanční prvky dle zvyklostí doda-

vatele. Do obvodové stěny byly osazeny 

prvky pro přerušení tepelného mostu 

(Schöck Isokorb) mezi zázemím bazé-

nu a konstrukcí domu. Do stěn střední 

stěny jsou zakotveny schodišťové stup-

ně pomocí navrtané a nalepené výztu-

že stupňů (na HILTI HIT-RE500).

Stropní konstrukce nad 1. PP byly na-

vrženy v jedné výškové úrovni o tloušť-

ce 200 mm. Do této stropní desky byly 

před betonáží osazeny kotevní plechy 

ocelových sloupů 1.  NP. Výztuž byla 

navržena vázaná, v horní vrstvě z KARI 

sítí s krytím 20 mm, distanční podlož-

ky dolní výztuže z  vláknobetonu, hor-

ní výztuže dle zvyklostí dodavatele. 

Ve stropní desce je smyková výztuž ře-

šena pomocí vázané výztuže a  třmín-

kovými lištami (Schöck BOLE).

Sloupy v  1.  PP jsou ocelové o  prů-

měru 300  mm přivařené ke  kotevním 

plechům zabetonovaným v  základo-

vé desce. V hlavě jsou sloupy opatřeny 

hlavicí, ke které byla přivařena dolní vý-

ztuž stropní desky nad 1. PP.

Nosné konstrukce horní stavby

Horní stavba v 1. až 3. NP kombinuje 

materiály: ocelové sloupy, výztuhy že-

lezobetonových konstrukcí, konstruk-

ce z běžných tříd betonu a konstrukce 

z Liaporbetonu.

Stěny v  1.  NP jsou navrženy jak 

z obyčejného betonu tloušťky 200, 250 

a 300 mm, tak z Liaporbetonu v tloušť-

ce 700 mm. Část vnitřních stěn je na-

pojena pomocí vylamováků (Dumbo-

-Stahl) na obvodové stěny. Armokoše 

jsou navrženy z vázané výztuže s kry-

tím v tloušťce 40 mm u stěn z Liapor-

betonu, 20 mm u vnitřních stěn z oby-

čejného betonu a  35  mm u  vnějších 

stěn z  obyčejného betonu. Distanční 

prvky jsou z vláknobetonu, jen u vnitř-

ních stěn, které nejsou v  pohledové 

úpravě betonu, byly použity distanční 

prvky dle zvyklostí dodavatele. 

V 1. NP jsou ocelové sloupy o průmě-

ru 245 mm přivařené ke kotevním ple-

chům zabetonovaným ve stropní desce 

nad 1. PP. V hlavě jsou sloupy opatřeny 
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Obr. 1 Pohled na rodinný dům ze zahrady ❚ Fig. 1 View from the garden

Obr. 2 Půdorysy, a) 1. NP, b) 2. NP ❚ Fig. 2 Ground plan, a) ground floor, b) 1st above-

ground floor 

Obr. 3 Řezy konstrukcí, a) podélný, b) příčný ❚ Fig. 3 Construction sections, a) longitudinal, 

b) cross section
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hlavicí, ke které byla přivařena dolní vý-

ztuž stropní desky nad 2. NP.

Stropní konstrukce byla navržena 

tloušťky 530  mm, v  částech 700  mm 

z Liaporbetonu, část stropní desky nad 

garáží je z  obyčejného betonu tloušť-

ky 200 mm. Do této stropní desky by-

ly před betonáží osazeny kotevní ple-

chy ocelových sloupů 2. NP. Výztuž by-

ly navržena vázaná ve  třech úrovních, 

dolní, střední a horní, distanční podlož-

ky dolní výztuže z vláknobetonu, střed-

ní a  horní výztuže dle zvyklostí do-

davatele. Ve  stropní desce je smyko-

vá výztuž řešena pomocí třmínkových 

lišt. Ve stropní desce je osazen ocelo-

vý průvlak uložený na  ocelové sloupy 

a  spřažený se stropní deskou pomocí 

spřahovacích trnů. 

Obr. 4 a) Kuchyně, b) obytný prostor se 

schodištěm do 2. NP, c) jídelna ❚ 

Fig. 4 a) Kitchen, b) living room and staircase 

to the 1st above-ground floor, c) dining room

Obr. 5 a) Schodišťový prostor, b) detail 

vykonzolovaných schodišťových stupňů ❚ 

Fig. 5 a) Staircase, b) detail of the cantilevers 

of the stairs
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Stěny v  2.  NP jsou opět navrženy z  obyčejného betonu 

i z Liaporbetonu, ve stejných tloušťkách jako v 1. NP. Téměř 

všechny vnitřní stěny jsou v tomto podlaží navrženy jako stě-

nové nosníky a spřažením se stropními deskami tvoří prosto-

rovou nosnou konstrukci. Armokoše jsou opět navrženy z vá-

zané výztuže s krycími vrstvami a distančními podložkami na-

vrženými dle stejných pravidel jako v 1. NP.

Ocelové sloupy mají v 2. NP průměr 160 mm, jsou opět při-

vařeny ke kotevním plechům zabetonovaným ve stropní des-

ce nad 1. NP a v hlavě jsou opatřeny hlavicí, ke které byla při-

vařena dolní výztuž stropní desky nad 2. NP.

Stropní konstrukce nad 2. NP je navržena tloušťky 530 mm, 

v částech 700 mm z Liaporbetonu. Do této stropní desky by-

ly před betonáží osazeny kotevní plechy ocelových sloupů 

3. NP. Výztuž je navržena stejná jako u stropů v nižších pod-

lažích.

Svislé konstrukce jsou železobetonové o  tloušťce 250 

a 200 mm, které vybíhají nad stropní desku ve formě železo-

betonových atik. Stropní konstrukce nad 3. NP byla navržena 

v jedné výškové úrovni o tloušťce 200 mm z běžného betonu.

Schodiště v  celém objektu byla navržena jako konzo-

ly vetknuté do  železobetonových stěn v  podlažích. Vetknu-

tí bylo provedeno dodatečně vrtanou a vlepenou výztuží. Vý-

ztuž stupňů je z vázané výztuže a distanční podložky z vlák-

nobetonu.

Doporučení a požadavky pro realizaci konstrukce

Před realizací konstrukce byl vypracován plán betonáže v ná-

vaznosti na  pohledové plochy a  požadavky na  spáry mezi 

bedněním stropních konstrukcí a stěn. U konstrukcí z pohle-

dového betonu byly zešikmeny hrany lištami 10/10 mm a by-

lo nutno dodržet kladečské plány bednících dílců dle staveb-

ní části projektové dokumentace, včetně rozmístění „schwub-

tyčí“ apod.

Vibrování betonové směsi muselo být prováděno zvlášť 

pečlivě, hlavně v  místech, kde jsou stropní desky silně vy-

ztuženy.

Úpravě pracovních spár mezi jednotlivými betony byla věno-

vána zvláštní pozornost.

Zpracovatel statické části projektové dokumentace upozor-

nil účastníky projektu na možný výskyt trhlinek v místě svo-

dů kanalizace, kde jsou tloušťky železobetonových stěn osla-

beny. 

Před betonáží konstrukcí bylo nutno zkontrolovat, zda jsou 

všechny prostupy provedeny v souladu se statickou i staveb-

ní částí projektové dokumentace.

Před betonáží byly do konstrukcí vloženy veškeré rozvody 

elektro (chráničky, krabice, svítidla, zemnící prvky apod.) dle 

příslušné části projektové dokumentace.

V projektu bylo předepsáno, aby po betonáži obvodových 

stěn, které jsou součástí „bílé vany“, byly tyto ponechány min. 

pět dnů v bednění pro minimalizaci negativních vlivů při rych-

lém poklesu gradientu teploty na  rozvoj smršťovacích trhli-

nek. Stejné doporučení platilo i pro všechny stěny z pohle-

dového betonu. 

POHLEDOVÝ MONOLIT ICKÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

BETON

Pohledový monolitický tepelně izolační beton není sice běž-

ným stavebním materiálem, ale je v posledních letech využí-

ván evropskými architekty pro ztvárnění velmi zajímavých sta-

veb [1]. Výhodou tohoto betonu je zejména možnost využití 

pohledového betonu současně v exteriéru i  interiéru bez při-

5a

5b



1 6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 6 / 2 0 1 3

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

dání tepelných izolací. Na druhou stranu 

je vhodné si uvědomit, že tento druh be-

tonu patří z  hlediska technologie výro-

by, ukládání a ošetřování mezi náročněj-

ší aplikace a je proto nutné na tento fakt 

brát zřetel již při přípravě stavby.

Vylehčení betonu se provádí dvěma 

způsoby. 

• Přidáním lehkého kameniva Liapor 

a napěněním cementové matrice. Lia-

porbeton dosahuje nízké objemové 

hmotnosti pod 1  000 kg/m3. Pórovi-

tost charakteristická i  pro kamenivo 

Liapor zabezpečuje výbornou tepel-

nou izolaci. 

• Napěnění cementové matrice se do-

cílí použitím napěňujících přísad. Exis-

tuje několik variant receptur tohoto ty-

pu betonu a místně se jeho vlastnos-

ti mohou lišit, což je dáno právě pou-

žitými surovinami v dané lokalitě. Před 

návrhem konstrukce z  tohoto beto-

nu je doporučeno na určené betonár-

ně provést průkazní zkoušku betonu. 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

ve vysušeném stavu se pohybuje mezi 

900 a 950 kg/m3, s přirozenou vlhkostí 

do 1 000 kg/m3. Pevnostní charakteris-

tiky jsou znázorněny na obr. 9. 

Napěněním struktury betonu dochází 

ke zvýšení jeho objemu o 17 až 20 %. 

Stanovením charakteristik vzducho-

vých pórů (Spacing factor) se tyto hod-

noty víceméně potvrzují. Uvedené vý-

sledky ale do určité míry ovlivňuje fakt, 

že při míchání betonu se vždy částečně 

podrtí lehké kamenivo a do výsledků te-

dy mohou vstupovat póry rozdrcených 

částeček lehkého kameniva. Obsah mi-

kroskopického vzduchu (do 300 μm) se 

ale pohybuje kolem 6 %.

Metodou horkého drátu byl u receptu-

ry stanoven koeficient tepelné vodivosti 

λ = 0,24 W/m.K. 

Specifika výstavby s použitím 

lehkého izolačního betonu

Monolitický izolační beton s  využitím 

kameniva na  bázi expandovaného jílu 

zajišťuje žádoucí statické a požadova-

né tepelně izolační hodnoty pro mono-

litické nosné tepelně izolační konstruk-

ce, u kterých se nemusí používat doda-

tečná izolace ani jakékoliv jiné úpravy 

povrchů. Od parotěsných zábran, izo-

lace nebo omítky se naprosto upouš-

tí. Stavební fáze se tak zkracuje na od-

Obr. 6 Terasa a atrium v 1. NP ❚ 

Fig. 6  Terrace and atrium in the ground floor

Obr. 7 Terasa ve 2. NP ❚ Fig. 7 Terrace 

on the 1st above-ground floor

Obr. 8 Betonová fasáda domu z ulice a ze 

zahrady ❚ Fig. 8 Concrete façade a) from 

the street, b) from the garden

Obr. 9 Grafické znázornění pevnostních 

charakteristik lehkého betonu ❚ 

Fig. 9 Graph of the lightweight concrete 

strength
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stranění bednění a  vysušení stavební-

ho prvku. 

Monolitickou konstrukci je třeba na-

vrhnout tak, aby se v ní nevytvářely te-

pelné mosty. Docílené betonové povr-

chy jsou homogenní a jemně strukturo-

vané, není nutné je dále upravovat nebo 

dodatečně zušlechťovat. Estetický do-

jem, jež vyvolávají, odpovídá dnešnímu 

duchu doby. Doporučuje se však opat-

řit povrch hydrofobním nátěrem na be-

ton, a  to nejen kvůli vytvoření povrchu 

odpuzujícímu vodu, ale také z důvodu 

snížení špinivosti povrchu pohledové-

ho betonu.

Při technologii výroby, ukládání a ošet-

řování existují určité odlišnosti, které je 

třeba akceptovat. 

Např., tak jako u  jiných typů lehkých 

betonů s  využitím lehkého pórovitého 

kameniva, se jedná o vyřešení nasáka-

vosti lehkého kameniva. Použitím před-

máčeného lehkého kameniva se do-

sáhne stabilnějšího reologického cho-

vání čerstvého betonu a lépe se regulu-

je napěnění cementové matrice. 

Tento monolitický izolační beton lze 

ukládat bádiemi. Nelze ho čerpat, čímž 

se zpomaluje samotná rychlost betoná-

že a musí se s tím tedy počítat již při ná-

vrhu samotné konstrukce. 

Doba zpracovatelnosti se dle okol-

ních podmínek (zejména počasí) pohy-

buje od 60 do 90 min. Zejména vysoké 

letní teploty nejsou pro betonáž vhod-

né. Aby byly splněny tepelně technické 

požadavky, stěna z  tohoto typu beto-

nu musí být cca 700 mm silná. Lehké 

kamenivo Liapor má výraznou tepelně 

akumulační vlastnost, a proto může při 

vyšších teplotách prostředí docházet 

po  uložení čerstvého betonu do  bed-

nění k velkému nárůstu teploty samot-

ného betonu. 

Velmi důležité je dodržovat technolo-

gickou kázeň při hutnění betonu ponor-

nými vibrátory. Pokud se během vibra-

ce vibrátor dotýká stěn bednění, do-

chází k  vadám povrchu. Také kontakt 

s výztuží není vhodný. 

ZÁVĚR

Rodinný dům v  Praze Kunraticích je 

druhou významnou aplikací pohledo-

vého tepelně izolačního betonu v Čes-

ké republice a poprvé zde byl tento typ 

betonu použit nejen na  stěny, ale také 

na  stropní konstrukci. Před výstavbou 

byly provedeny zkušební stěny, které 

napomohly k nalezení optimální techno-

logie na dané stavbě. 

Závěrem lze konstatovat, že se ten-

to inovační ultralehký beton výborně 

osvědčuje v praxi i přes některá techno-

logická úskalí, která je třeba během mí-

chání, dopravy a ukládání překonat.
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