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Při hledání nových obytných 
prostor v rodinných domech 
nebo v atraktivních, ale přeplně-
ných městských lokalitách přišly 

Atmosféra podkrovních bytů je neodolatelná. 
Uživatelům slibuje úžasný výhled na městské 
panorama a bydlení plné romantických zákoutí. 
Projektantům dává zase možnosti rozvinout originální 
a nekonvenční řešení podkrovních prostor kombinací 
moderních a tradičních architektonických prvků, jako 
jsou dřevěné trámy nebo masivní zděné komíny. Ne 
každý si ale uvědomuje, že bydlení pod střechou může 
přinášet i různé trable, pokud rekonstrukci podceníte. 

Kouzlo 
podkrovního bytu 
a jeho nástrahy

logicky na řadu půdní vestavby. 
Časem se bydlení v podkroví 
stalo žádaným produktem s pun-
cem nadstandardu. Ne každý 

podkrovní byt tomu ale odpoví-
dá. Základními parametry kvalit-
ního bydlení jsou totiž vnitřní kli-
ma a užitný komfort v průběhu 
celého roku. Vyhlídky na zdravé 
prostředí pod střechou nejsou 
přitom zrovna ideální. 

Jak na nezdravé prostředí 

Podkrovní prostory citlivě 
reagují na výkyvy počasí a ex-
trémní hluk z exteriéru. Navíc 
v letních parnech může být 
půdní mikroklima nesnesitelné. 
Ani vysoké vrstvy tepelné izo-

lace neuchrání podkrovní byt 
před parnými letními dny, po-
kud nejsou v interiéru použity 
materiály s dostatečnou tepel-
nou akumulací. Proto je ideál-
ním materiálem pro realizace 
střešních prostor pórobetonové 
zdivo, které kombinuje jedineč-
né tepelně izolační schopnosti 
s dostatečnou tepelnou setr-
vačností. YTONG dokáže po 
celý rok vyrovnávat teplotní vý-
kyvy v exteriéru a zároveň re-
gulovat vnitřní vlhkost vzduchu. 
Pórobeton tak v podkroví často 
nahradí jinak nezbytnou klima-
tizaci a šetří zdraví uživatelů 
i energetické náklady bytu.

Jak na střešní šikminy
Půdní prostory bývají často 

velmi členité a většina z těch, kdo 
se pustí do jejich rekonstrukce, 
touží zachovat jejich autentický 
ráz. Snadné tvarování pórobeto-
nu umožňuje dokonalé vyzdění 
ve stísněných prostorech pod 
střechou. Nízká hmotnost póro-
betonových stěn dovoluje umís-
tění příček, stěn i vyzdívek tam, 
kde jiné masivní materiály neob-
stojí. Prostor tedy můžete mno-
hem volněji dispozičně rozčlenit 
a získat byt podle svých představ, 
podobně jako při použití lehkých 
stěn ze sádrokartonu. Stěny 
z YTONGU jsou ale tradičním 
masivním zdivem, což poznáte 
na dotyk a pocítíte v lepším kli-
matu stavby. Homogenní struk-
tura zároveň zaručuje odolnost 
vůči tlaku a dostatečnou nosnost 
a stabilitu zdiva. Plánujete-li tak 
do interiéru umístit těžké police 
a závěsné předměty, nemusíte 
se zdráhat…

Kombinace komfortu 
i bezpečí

Díky tvárnosti a snadné opra-
covatelnosti pórobetonového 
zdiva mohou vyniknout všechny 
původní prvky podkroví: střešní 
šikminy, syrové trámy, ale i ma-
sivní komíny. Minerální složení 
YTONGU zajišťuje nehořlavost 
zdiva a jedinečnou požární 
odolnost. Proto je vhodný i na 
obezdívky krbů a komínů. 

Zejména v kou-
pelnách oceníte 
schopnost póro-
betonového zdiva 
přirozeně regulo-
vat vlhkost. 

S pórobetonem není 
problém vyzdění i těch 
nejkomplikovanějších 
prvků. 

Romantická variace 
na staré a nové.


