
„Rozhodly jsme se stavět tam, kde máme 
pozemek, ale hlavně rodinu a známé, bez 
kterých bychom do svépomocného projektu 
nešly. Největší oporou nám byl můj otec a také 
švagr, který je zedník,“ říká paní Pavla. 
„Zatímco můj švagr k výběru zdiva přistupo-
val z pozice své profese a vyloučil systémy, 
které se zdí na vysoké vrstvy malty, nás zají-
maly spíše výsledné parametry stavby včetně 
úsporného režimu,“ vypráví Pavla. Obě maji-
telky se nakonec přiklonily k tepelněizolačním 
tvárnicím Ytong Lambda tloušťky 375 mm, kte-
ré představují dostupné řešení pro energeticky 
úsporné domy bez zateplení. „Ytong se stal 
bezkonkurenčním vítězem našich společných 
požadavků. V průběhu příprav jsme navíc nar-
azily na další příjemné bonusy. Sympatické 
nám byly služby, které výrobce nabízí. Ytong 
mistři nám tak pomohli se založením rohů prv-
ní řady tvárnic, kterým jsme si pojistili správné 
vyzdění celé hrubé stavby,“ vysvětluje Pavla, 

Řekněte nám,   proč stavíte z Ytongu vY?

Před dvěma lety začala paní Pavla s přítelkyní  
přemýšlet o výstavbě domu mimo hektickou Prahu, 
v malé obci Líšná u Přerova.

která se na stavbu připravovala i sledováním 
instruktážního DVD od výrobce Ytongu. 
„Díky filmu jsme si udělaly poměrně přesný 
obrázek, do čeho jdeme. Mně osobně při-
šel praktický také výpočtový program Ytong, 
díky kterému jsme získaly poměrně přesnou 
spotřebu materiálu na celou stavbu. Nic nám 
nepřebylo ani nechybělo,“ pokračuje Pavla, 
která na stavbu dojížděla se svou přítelkyní  
o víkendech z Prahy. „Hrubou stavbu jsme se 
všemi pomocníky zvládli během tří víkendů. 
Tvárnice Ytong jsou relativně lehké, a proto 
mohlo ruku k dílu přiložit i ženské osazenstvo 
našich víkendových brigád. Rychlost, precizní 
vyzdívání a přesnost s jakou se dá pórobeton 
řezat, nepřekvapila jen nás. Dcera našeho 
souseda se rozhodla stavět z Ytongu poté, co 
viděla jak je to jednoduché,“ dodává na závěr 
Pavla, která se už nyní těší, že nové bydlení 
bude stejně výhodné jako celý průběh stavby.

ChYstáte se stavět z Ytongu, právě stavíte nebo už máte dům postavený? 
Proč jste se rozhodli právě pro Ytong? Zúčastněte se naší soutěžní ankety Řekni nám proč na www stránkách! 
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