
Obvodové stûny z tvárnic Ytong Lambda tlou‰Èky 375 mm mají srovnatelné
izolaãní vlastnosti jako bûÏné zdivo s 5 aÏ 10 cm polystyrenu (U = 0,26
W/m2K, R = 3,71 m2K/W).  

� Pfiesnost zdûní závisí na zaloÏení první fiady zdiva. Nechte si rohy svého
domu zaloÏit pfiímo od v˘robce systému YTONG. 

Kdo si  nûkdy vyzkou‰el bydlení v moderním nízkoenergetickém domû, rozhodnû potvrdí, Ïe jeho
komfort je k nezaplacení. Za vytápûní domu zaplatíte maximálnû poloviãní cenu neÏ va‰i
sousedé, svÛj interiér pfiitom mÛÏete bez obav temperovat na pfiíjemn˘ch 23 nebo 25 °C.
Nízkoenergetické domy nabízejí zpravidla také vy‰‰í komfort v oblasti hygieny vnitfiního prostfie-
dí, vãetnû zdravûj‰ího vlhkostního reÏimu. Proto se o problematiku nízkoenergetick˘ch domÛ váÏ-
nû zajímá stále vût‰í ãást stavebníkÛ.  MÛÏe si ale nízkoenergetick˘ dÛm dovolit bûÏn˘ stavebník?   

Problematika úspor energie rodinného domu je pomûrnû sloÏitou záleÏitostí a nelze ji zúÏit pouze na v˘bûr
vhodného zdiva, oken nebo topného zdroje. Zfiejmé ale je, Ïe energetická spotfieba domu se odvíjí právû od
v˘bûru materiálu pro obvodové zdivo. Pokud jiÏ na zaãátku zvolíte zdicí systém s nedostateãn˘mi izolaãními
parametry, mÛÏete se s pfiedstavou úsporného domu rozlouãit, nebo si pfiipravit znaãné finanãní prostfiedky
na dodateãné úpravy domu.

Zdivo, které nepotfiebuje zateplení
Vût‰ina dostupn˘ch zdicích materiálÛ splÀuje poÏadavky na nízkoenergetické domy pouze pfii dodateãném
zateplení, nebo pfii extrémních tlou‰Èkách stûn. V˘jimkou v tomto smûru jsou izolaãní pórobetonové tvárnice
Ytong Lambda, které se po svém jarním pfiedstavení staly bestsellerem loÀské stavební sezóny. Je to
prakticky jedin˘ souãasn˘ materiál, s nímÏ je moÏné jiÏ pfii tlou‰Èce stûn 375 mm bez dodateãného zateplení
dosáhnout parametrÛ vysoce úsporného, nebo dokonce nízkoenergetického domu. DÛleÏité je, Ïe se jedná
o jednoduch˘ zdicí systém, se kter˘m zmínûn˘ch parametrÛ dosahují bûÏné realizaãní firmy. NevyÏaduje
Ïádné speciální podmínky stavby ani sloÏité netradiãní postupy zdûní. Naopak, zdûní z pórobetonu je
v˘jimeãnû pfiesné a rychlé, coÏ citelnû sniÏuje investiãní náklady celého domu. 
Úspora mÛÏe napfiíklad ve srovnání se zateplen˘m zdivem stejn˘ch parametrÛ dosahovat snadno 700 korun
na jeden metr ãtvereãní stûny. To u jednoho rodinného domu znamená 100 aÏ 150 tisíc korun pfii dosaÏení
srovnateln˘ch energetick˘ch parametrÛ. Za u‰etfienou ãástku si mÛÏete pofiídit lep‰í okenní v˘plnû, tepelné
ãerpadlo, podlahové vytápûní, nebo systém nuceného vûtrání domu s rekuperací tepla. MÛÏete tak je‰tû dále
sníÏit energetickou spotfiebu domu a zlep‰it úroveÀ vnitfiního prostfiedí a svÛj Ïivotní komfort.

Pomoc stavebníkÛm
Noãní mÛrou snad kaÏdého stavebníka je uhlídání kvality stavby. V˘robce proto klade velk˘ dÛraz na
pro‰kolování a provûfiování realizaãních firem. V˘bûrem nûkteré z fiady certifikovan˘ch firem si stavebník
zjednodu‰í starosti s kvalitou zdûní. Spoleãnost Xella zákazníkÛm dále nabízí odborn˘ dohled nad
provádûním hrubé stavby ãi zapÛjãení elektrické pily pro snadné a pfiesné fiezání tvárnic. Alfou a omegou
správného zdûní je vyzdûní první fiady tvárnic. Tuto sluÏbu zaji‰Èují specialisté znaãky YTONG zdarma. Ve
sjednan˘ termín pfiijedou na va‰i stavbu, kde zaloÏí rohy první fiady tvárnic na hotovou základovou desku.

Osvûdãené projekty
Spoleãnost G-servis nabízí fiadu projektÛ navrÏen˘ch pfiímo v systému YTONG. I ostatní projekty z katalogové
nabídky se ale bûÏnû realizují z pfiesn˘ch tvárnic YTONG. Pokud stojíte o podrobnou kalkulaci nákladÛ
a úspor energií pfii pouÏití systému YTONG, rozhodnû se obraÈte na nûkterého z regionálních zástupcÛ
spoleãnosti Xella CZ prostfiednictvím www.xella.cz. Ze stavebního systému YTONG je navíc realizováno jiÏ
nûkolik vzorov˘ch domÛ podle projektÛ spoleãnosti G-servis. MÛÏete je osobnû nav‰tívit a v praxi se
pfiesvûdãit o v˘hodách, které rodinn˘m domÛm pfiiná‰í zdivo z pórobetonu.

Nízkoenergetické domy pro kaÏdého
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