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Rodinn˘ dÛm je velmi sloÏit˘ v˘robek, jehoÏ
v˘sledné vlastnosti ovlivÀuje obrovská fiada okolností.
Na první pohled dva velmi podobné domy mohou
sv˘m uÏivatelÛm nabízet zcela odli‰né Ïivotní
prostfiedí a rÛznou míru uÏivatelského komfortu,
pfiestoÏe to na první pohled nemusí b˘t vÛbec
zfiejmé. Skuteãnou kvalitu rodinného domu poznáte
aÏ po nûjaké dobû jeho uÏívání, podobnû jako tfieba
u automobilu. V˘hodou vozu je ale to, Ïe si jej pfie-
dem mÛÏete dobfie vyzkou‰et, zatímco rodinn˘ dÛm
je vÏdy originál, kter˘ vyzkou‰íte aÏ po jeho
dokonãení. Osobní automobil navíc vût‰inou po pár
letech vymûníte za nov˘, ale rodinn˘ dÛm ãasto ob˘-
váte cel˘ Ïivot. Je tedy více neÏ zfiejmé, Ïe pfii
rozhodování o v˘stavbû nového domu je na místû
maximální obezfietnost.

Nejde totiÏ zdaleka jen o v˘bûr pozemku, o tvar,
styl a velikost domu nebo o návrh funkãních dispozic.
Je tfieba peãlivû zváÏit individuální poÏadavky a potfie-

by uÏivatelÛ i rÛzné psychologické a zdravotní aspek-
ty stavby, jako je míra osvûtlení a oslunûní obytn˘ch
prostor, v˘hledy do okolní zelenû, nebo rozmanité
kvality vnitfiního prostfiedí stavby. KaÏdá stavba
vytváfií specifické mikroklima, které kaÏdodennû
ovlivÀuje pohodlí a zdraví obyvatel domu. Celkové
mikroklima ovlivÀuje fiada rÛzn˘ch podkategorií,
z nichÏ asi nejv˘znamnûj‰í pro lidsk˘ organismus je
tepelná pohoda, vlhkostní klima, hygienická a zdra-
votní nezávadnost nebo akustické klima domu.
Nemûli bychom zapomínat ani na bezpeãnost domu,
zejména jeho poÏární odolnost, která pfiímo ovlivÀuje
Ïivoty obyvatel. Ohlídat koneãn˘ komfort rodinného
domu tedy pro laického stavebníka ãasto znamená
ponofiit se do odborn˘ch technick˘ch témat, zpovídat
své sousedy a známé, provûfiovat informace od v˘-
robcÛ, projektantÛ a stavebních firem. Vzhledem
k tomu, jak kvalita bydlení ovlivÀuje kvalitu na‰eho
Ïivota, se to ale rozhodnû vyplatí.
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Stavebnictví se rychle mûní
Kvalita vnitfiního klimatu pfiekvapivû není nijak

tradiãním a star˘m oborem. Dalo by se konstatovat,
Ïe aÏ s nástupem moderních stavebních materiálÛ
a technologií se toto téma dostává do popfiedí záj-
mu. Právû díky nov˘m materiálÛm a stavebním po-
stupÛm totiÏ do‰lo v posledních desetiletích k v˘-
razné diferenciaci kvality novostaveb z hlediska
vnitfiního komfortu. Paradoxnû ale ne v‰echna „mo-
derní“ fie‰ení mají pozitivní vliv na vnitfiní klima domÛ.
V souãasnosti asi nejzávaÏnûj‰ím pfiíkladem je
problém zv˘‰ené vnitfiní vlhkosti a z toho vypl˘-
vajících stavebních i hygienick˘ch komplikací v dÛ-
sledku utûsnûní star˘ch staveb pomocí zateplovacích
systémÛ a v˘mûny oken. Nelze pfiitom jednoznaãnû
konstatovat, Ïe zateplování a utûsÀování star˘ch
budov je ‰patné. Je pouze nutné si uvûdomit, Ïe to
vyÏaduje také dal‰í systémové zásahy, jako tfieba
instalaci mechanického vûtrání a podobnû. Je dÛ-
leÏité si uvûdomit, Ïe dne‰ní stavební materiály se od
tûch pouÏívan˘ch pfied sto lety li‰í asi tolik, jako
dne‰ní automobil od prvních vozÛ Laurin&Klement.
Proto vyÏadují také jiné stavební pfiístupy a jinou
pfiesnost stavûní. Zatímco pfii nákupu auta se nikdo
nebrání nov˘m airbagÛm, klimatizaci ani moderním
v˘konnûj‰ím a úsporn˘m motorÛm, u staveb jsme
stále mnohem konzervativnûj‰í a bráníme se pouÏití
fiízeného vûtrání, pocitovû preferujeme zdicí mate-
riály, ze kter˘ch stavûli jiÏ na‰i prarodiãe, a pracnû
se snaÏíme dohánût jejich dávno nevyhovující
vlastnosti tfieba jiÏ zmínûn˘m fasádním zateplením. 

Prémiov˘ materiál pro kaÏdého
Konzervatismus se pfiitom obzvlá‰tû ve

stavebnictví nevyplácí. Rodinn˘ dÛm si vût‰inou
stavíte na nûkolik desítek let, a pokud si jej jiÏ dnes
postavíte zastaral˘m zpÛsobem, bude za 30 let
vypadat podobnû, jako dnes vypadají domy, které
vyrostly v sedmdesát˘ch letech minulého století. To

jest morálnû i technicky
zastaral˘ s vysok˘mi pro-
vozními náklady nebo s ne-
vyhovujícím klimatem, zral˘
na totální pfiestavbu. Klíão-
v˘m rozhodnutím pro kaÏ-
dou stavbu je volba staveb-
ního systému, kter˘ zásad-
nû ovlivní budoucí kvalitu
bydlení i náklady a prÛbûh
v˘stavby. KaÏd˘ materiál
má své v˘hody i nev˘hody.
Jsou samozfiejmû mate-
riály, které tûch v˘hod mají
více, neÏ jiné a naopak. Vû-
fiit ale, Ïe existuje jeden
nejlep‰í stavební systém,
není na místû, pfiestoÏe vás

o tom bude pfiesvûdãovat fiada v˘robcÛ, projektantÛ
nebo realizaãních firem. KaÏdou stavbu je nutné
posuzovat individuálnû podle potfieb a poÏadavkÛ
jejích budoucích uÏivatelÛ. Pokud mezi va‰e priority
patfií pohodlí, komfortní klima a zdraví, nemûli byste
rozhodnû pfii hledání stavebního systému opomenout
pórobetonov˘ zdicí systém YTONG.

PfiestoÏe pórobeton je v porovnání s tradiãním
zdivem velmi mlad˘ moderní materiál (masivní pouÏití
u nás trvá teprve pfiibliÏnû 30 let), získal si u staveb-
níkÛ rodinn˘ch domÛ vysokou oblibu a dnes má
pfiibliÏnû tfietinov˘ podíl na prodeji zdicích materiálÛ.
Jeho obliba v posledních letech navíc velmi prudce
roste zejména u stavebníkÛ rodinn˘ch domÛ, pro-
toÏe rostoucí cena stavebních prací tento, na první
pohled pomûrnû drah˘, stavební materiál uãinila
i cenovû velmi atraktivním. YTONG se totiÏ mimo jiné
vyznaãuje velmi nízkou pracností a rychlou v˘stavbou,
coÏ v˘raznû sniÏuje náklady na v˘stavbu. V˘sledné
náklady na stavbu domu z pórobetonu YTONG tak
dnes mohou b˘t dokonce niÏ‰í, neÏ náklady na dÛm
z levnûj‰ích materiálÛ s podstatnû hor‰ími vlast-
nostmi. 

Optimální vnitfiní klima
Nejvût‰í pfiedností staveb z bílého YTONGu je

podle prÛzkumÛ mezi majiteli nov˘ch rodinn˘ch domÛ
komfortní vnitfiní prostfiedí a nízké provozní náklady
domu. YTONG má vysoce nadstandardní tepelnû
izolaãní parametry - je to prakticky jediné souãasné
zdivo, které pfii bûÏn˘ch podmínkách v˘stavby dosa-
huje parametrÛ energeticky úsporn˘ch i nízkoener-
getick˘ch domÛ bez dodateãného zateplení fasád. To
má samozfiejmû pozitivní vliv na kvalitu vnitfiního
prostfiedí (zejména na optimální vlhkost vnitfiního
vzduchu) i na rozpoãet stavby. Ytong je pfiitom stále
masivním materiálem s dostateãnou tepelnou
akumulací, proto pórobetonové stavby dobfie
odolávají také rychl˘m v˘kyvÛm vnûj‰ích teplot
v prÛbûhu dne i extrémním teplotám v letním ob-
dobí. Homogenní struktura materiálu má za ná-
sledek také dobrou zvukovou izolaci stûn, proto je
v pórobetonov˘ch domech také vhodné akustické
klima.

w w w . v y b e r s i d u m . c z

V devadesát˘ch letech pfiedstavovala cena práce pfiibliÏnû ãtvrti-
nu nákladÛ nového rodinného domu, dnes je to jiÏ 50 %. Cenu
v˘stavby tedy stále více urãuje pracnost stavebních systémÛ. 
Mezi zdicí materiály s nejniÏ‰í pracností patfií pórobeton.



Tepelná pohoda staveb YTONG
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Vyberte si sami, kolik energie
u‰etfiíte!

V na‰em klimatu je stûÏejním parametrem vnitfi-
ního prostfiedí domu jeho tepelná pohoda. Zaji‰tûní
tepelného komfortu má pfiitom na svûdomí nejvût‰í
ãást provozních nákladÛ kaÏdého domu, proto je
tepelná technika jednou z nejdÛleÏitûj‰ích kapitol
kaÏdého rodinného domu. Pfii plánování je dÛleÏité
neustále zvaÏovat jak míru tepelné pohody, tak ener-
getickou nároãnost domu. Úsporn˘ dÛm s nízk˘m
komfortem je stejnû ‰patn˘m v˘sledkem jako
komfortní dÛm s pfiíli‰nou spotfiebou energií. Nejde
pfiitom jen o dostatek tepla v zimních mûsících.
Tepelná pohoda je stejnû dÛleÏitá také v létû, kdy je

rodinn˘ dÛm ãasto vystaven extrémním vnûj‰ím tep-
lotám. Domy z pórobetonu YTONG jsou povûstné
sv˘mi nízk˘mi náklady na vytápûní, ale také pfiíjem-
n˘m a zdrav˘m vnitfiním prostfiedím. Vybrat si
mÛÏete rÛzné kategorie domu od energeticky
úsporného aÏ po pasivní dÛm YTONG. VÏdy se ale
mÛÏete spolehnout na nadstandardní vnitfiní klima. 

Pfievratná izolace
V˘robce stavebních materiálÛ, spoleãnost Xella, vyvinula

pfievratnou novinku - pórobetonové tvárnice YTONG
Multipor, které mají tepelnû izolaãní parametry srovnatelné
s bûÏnû pouÏívan˘mi tepeln˘mi izolacemi (polystyrenem
nebo minerální vlnou). Jde o extrémnû vylehãen˘ pórobe-
ton, kter˘ je vhodn˘ dokonce k zateplování rÛzn˘ch staveb-
ních konstrukcí, vãetnû tradiãního pórobetonu YTONG. Vzáj-
emn˘m spojením tûchto materiálÛ vzniká unikátní

konstrukce pro pasivní domy s témûfi nulovou spotfiebou
energie. Nov˘ izolaãní pórobeton má podstatnû vy‰‰í pevnost

neÏ bûÏné izolanty, coÏ zjednodu‰uje jeho montáÏ na obvodové
stûny, stfiechy i stropy. Díky minerálnímu sloÏení zde pÛsobí také

jako dokonalá protipoÏární izolace. Vy‰‰í pevnost izolaãního
pórobetonu v˘raznû zvy‰uje také pevnost zateplené stûny a její odolnost

vÛãi mechanickému po‰kození.

Moderní stavby vyÏadují podstatnû vy‰‰í pfiesnost zdûní, neÏ bylo
zvykem dfiíve. Proto se dnes uplatÀují pfiedev‰ím pfiesné zdicí
materiály. Trend v tomto smûru udávají tvárnice YTONG, 
které umoÏÀují rychlé pfiesné zdûní bez tepeln˘ch mostÛ.

Energeticky úsporn˘ dÛm YTONG: pro vy‰‰í komfort za nízké ceny1. Roãní spotfieba Energeticky úsporného domu YTONG je témûfi o tfietinu niÏ‰í neÏ u bûÏn˘ch
novostaveb s parametry na úrovni závazn˘ch norem. Díky obvodovému zdivu YTONG LAMBDA tlou‰Èky
375 mm pfiitom podobn˘ dÛm pofiídíte bez zv˘‰en˘ch nákladÛ. Podle PrÛkazu energetické nároãnosti
splní dÛm parametry pro kategorii B – Úsporná stavba. DÛm se na první pohled v niãem neli‰í od domÛ
s bûÏnou spotfiebou energií. Obvodové stûny jsou velmi ‰tíhlé a obejdou se bez komplikovaného zateplení.
Pfiesto vás ochrání pfied nepfiízní poãasí a zaruãí nízké náklady na vytápûní. V˘hodou ale není pouze nízká
spotfieba energie. Energeticky úsporn˘ dÛm YTONG nabízí také nadstandardní vnitfiní klima stavby.
K energetick˘m úsporám tedy nedochází na úkor kvality vnitfiního prostfiedí, ale naopak.
Zpovûì majitele: „Díky na‰emu novému domu si rodinn˘ Ïivot uÏíváme naplno. Nemáme nijak velk˘ dÛm, ale
po cel˘ rok si v nûm dopfiáváme maximálního pohodlí. V zimû doma mÛÏeme chodit klidnû bosí a v létû
máme uvnitfi pfiíjemn˘ chládek. Dûti jsou zdravé, netrápí je pfiíli‰ such˘ ani moc vlhk˘ vzduch. Máme o polovinu
niÏ‰í spotfiebu energií neÏ na‰i sousedé ve stejnû velkém domû. Náklady na v˘stavbu jsme pfiitom mûli spí‰
niÏ‰í, protoÏe obvodové stûny YTONG Lambda nevyÏadují Ïádné zateplení, a celá stavba byla jednoduchá
a velmi rychlá. Myslím, Ïe jsme za zcela bûÏnou cenu získali skuteãnû nadstandardní moderní dÛm.“
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Nízkoenergetick˘ dÛm YTONG: pro smû‰nû nízké úãty za topení2. Roãní spotfieba Nízkoenergetického domu YTONG je pfiibliÏnû tfietinová v porovnání se
stavbami v bûÏném standardu. Stále se jedná o jednoduchou a tradiãní technologii jednovrstvého zdiva
bez zateplení. Podle PrÛkazu energetické nároãnosti splní dÛm parametry na pomezí kategorie B –
Úsporná stavba a kategorie A – Mimofiádnû úsporná stavba. Stûny YTONG LAMBDA tlou‰Èky 500 mm
témûfi o 100 % pfiekraãují poÏadavky norem na tepelnou izolaci obvodov˘ch stûn. Jedná se prakticky
o jedin˘ masivní zdící systém, kter˘ bezpeãnû splní parametry nízkoenergetick˘ch domÛ bez jakéhokoliv
zateplení. Tím, Ïe stûny domu nejsou opatfieny difusnû uzavfien˘m zateplením, zdivo pracuje podobnû jako
u tradiãních masivních staveb. Zachovává si tolik potfiebnou schopnost zdûn˘ch staveb d˘chat
s interiérem a pfiispívá ke zdravému a velmi pfiíjemnému vnitfinímu klimatu. Stûny bez zateplení mají také
v˘raznû vy‰‰í Ïivotnost a nejsou náchylné na mechanické po‰kození.
Zpovûì majitele: „Zadání pro projektanta znûlo - maximální komfort a minimální provozní náklady! V˘sled-
kem je dÛm s v˘jimeãn˘mi parametry vnitfiního
klimatu - markantní rozdíl proti bûÏn˘m domÛm
poznáte jiÏ po první strávené noci. A úãty za
energie zkrátka nefie‰íme. Víc energie spotfie-
bujeme na svícení a chod domácnosti neÏ na
vytápûní. Nadstandard na‰eho bydlení spoãívá v
pouÏití pórobetonu YTONG Lambda tlou‰Èky 500
mm, sádrov˘ch vnitfiních omítek a ve vyuÏití
fiízeného vûtrání. Neumím si pfiedstavit, Ïe by-
chom nûkdy bydleli v bûÏném domû.“

Pasivní dÛm YTONG: dokonalé fie‰ení pro extrémní domy3. Rokud se neuspokojíte s kategorií nízkoenergetického domu, protoÏe vás lákají skuteãnû
extrémní domy s témûfi nulovou spotfiebou energií, pouÏijte systémové fie‰ení znaãky Xella pro pasivní
ekologické domy - nosné zdivo z pórobetonu YTONG s vnûj‰í vrstvou ze superizolaãního pórobetonu
YTONG Multipor. Podle PrÛkazu energetické nároãnosti splÀuje dÛm parametry pro kategorii A –
Mimofiádnû úsporná stavba. Obvodové stûny pasivního domu YTONG jsou na pohled k nerozeznání od
bûÏného zdiva. Jsou stejnû silné, pevné i únosné, mají ale dvaapÛlkrát lep‰í izolaãní schopnosti. Jsou
vstupenkou do svûta v˘jimeãn˘ch staveb. Jedná se o vysoce nadstandardní fie‰ení, které vás po nûkolik
desetiletí uchrání ve‰ker˘ch obav z cen energií.

Nízkoenergetick˘ dÛm
nemusí mít extravagantní
architekturu, solární
kolektory ani fasádní
zateplení. Pfii pouÏití
obvodov˘ch stûn YTONG
Lambda nebude ani
draÏ‰í neÏ konvenãní
domy s trojnásobnou
spotfiebou energie.
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Pokud si myslíte, Ïe stavafiina je nuda, jste na
omylu! I pokud stavba rodinného domu bûÏí jak má,
jde o záÏitek, kter˘ si budete nejspí‰ pamatovat cel˘
Ïivot. A to nemluvím o povûstn˘ch hororech s rÛz-
n˘mi fielmeslníky a dodavteli, které si uÏije snad
kaÏd˘ stavebník. Jde jen o to, s jak˘mi pocity pohro-
mu s názvem „stavba domu“ pfieÏijete.

Naneãisto si nyní stavbu jednoho rodinného
domu mÛÏete vyzkou‰et díky novému dvace-
timinutovému filmu s názvem „Neuvûfiiteln˘
pfiíbûh mého domu“. Pokud se v dohledné
dobû chystáte stavût, rozhodnû byste jej mûli
shlédnout. InstruktáÏní snímek poutav˘m
zpÛsobem popisuje stavbu rodinného domu

právû pohledem investora. Originální filmeãek z pro-
dukce spoleãnosti Xella CZ vás pobaví a zároveÀ
pouãí. VyuÏijí jej jak ti, ktefií plánují stavbu domu
svépomocí, tak ti, ktefií si pro stavbu vyberou
profesionální stavební firmu. Srozumitelnû a zároveÀ
vtipn˘m zpÛsobem vás provede krok po kroku celou

stavbou. Od plánÛ, pfies první
kopnutí do zemû, aÏ po nastû-

hování. V‰em, kdo se pustí
do stavby rodinného domu,
ukáÏe, na co si dát pozor
a jak postavit skuteãnû
kvalitní a trvanliv˘ dÛm
s v˘born˘mi parametry.

Film zachycuje v˘stav-
bu rodinného domu s vy-

uÏitím pórobetonového zdicí-
ho systému YTONG. Díky jedi-

neãn˘m tepelnû izolaãním vlast-
nostem patfií YTONG tradiãnû mezi nejoblíbenûj‰í
stavební materiály pro rodinné domy. Film je tedy
urãen pfiedev‰ím pro ty, ktefií od svého domu
oãekávají vysokou Ïivotnost, komfort a kvalitní para-
metry. ProtoÏe na nûm najdete také názorné
postupy napfiíklad pro zdûní pfiíãek, poslouÏí i jako
praktická pomÛcka pfii rekonstrukcích a mal˘ch
pfiestavbách. Netradiãní film mÛÏete vidût na inter-
netov˘ch stránkách www.ytong.cz v sekci pra-
covních postupÛ, kde si jej mÛÏete také zdarma
objednat na DVD.

Ani ten nejpohodlnûj‰í rodinn˘ dÛm si moc
neuÏijete, pokud pfii jeho v˘stavbû pfiijdete o nervy
a své zdraví. A k tomu dnes nemá daleko velká fiada
individuálních stavebníkÛ. Smífiit se s bûÏnou kva-
litou práce souãasn˘ch stavebních firem zkrátka
není moÏné a dosáhnout k˘Ïené kvality je ãasto
nadlidsk˘ v˘kon. Samozfiejmû, Ïe existují poctiví fie-

meslníci, ktefií odvádí precisní
práci, ale pravdûpodobnost, Ïe
na nû narazíte právû vy, sku-
teãnû není pfiíli‰ vysoká.
Nenechávejte proto nic na
náhodû a zkuste vyuÏít netradiã-
ních sluÏeb, které sv˘m zákazn-
íkÛm nabízí v˘robce pórobetonu
YTONG, spoleãnost Xella CZ.

Bezplatné zaloÏení stavby

Zku‰ení specialisté ze spo-
leãnosti Xella osobnû pfiijedou ve
sjednan˘ termín na va‰i stavbu,
kde bezplatnû zaloÏí rohy první
fiady tvárnic na hotovou základo-
vou desku. Pfiesné zaloÏení zdiva
je totiÏ dÛleÏit˘m pfiedpokladem
kaÏdé kvalitní stavby a nezbytnou
podmínkou pro rychlé a pfiesné
vyzdûní celé hrubé stavby.

Stavební dozor zdarma

Noãní mÛrou kaÏdého stavebníka je kvalita
v˘stavby a dohled nad ní. Starosti s financováním
zku‰eného stavebního dozoru mÛÏete nyní pustit
z hlavy. Program YTONG dÛm vám zaplatí profe-
sionální stavební dozor po celou dobu zdûní. Zdarma
tedy získáte perfektní kontrolu té ãásti domu, která
nejvíce ovlivÀuje jeho koneãné vlastnosti.

Profesionální náfiadí

Bez ohledu na to, zda vá‰ dÛm bude stavût
dodavatelská firma na klíã, nebo si budete sami
koordinovat rÛzné subdodavatele ãi dokonce
stavût dÛm svépomocí, mÛÏete si v˘hodnû zapÛjãit
profesionální pásové pily na fiezání v˘robkÛ
YTONG.

Certifikované realizaãní firmy

YTONG má v‰echny pfiedpoklady pro rychlou
a pfiesnou stavbu i pro spokojené bydlení. Pfiesto se
vyplatí nenechat v˘bûr zedníkÛ na náhodû. Pokud
hledáte spolehlivou stavební firmu ãi fiemeslníky
k montáÏi stavebního systému YTONG, obraÈte se
na nûkterého z ‰iroké nabídky provûfien˘ch partnerÛ
znaãky YTONG. Spoleãnost Xella CZ pravidelnû pro-
‰koluje stavební fiemeslníky a ti nejlep‰í z nich obdrÏí
certifikát kvality. Vyberte si nûkterého z nich na
www.xella.cz.

O slavnostní kfiest filmu se
postarala jedna z nejvût‰ích
osobností ãeskoslovenského
a evropského filmu, reÏisér
Jifií Menzel. DrÏitel mnoha

filmov˘ch cen, vãetnû
prestiÏního Oscara, popfiál

novému DVD úspû‰nou
cestu na PC monitorech
i televizních obrazovkách.  

Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh mého domu - filmov˘ trhák pro stavebníky


