BYDLENÍ NA MÍRU NAŠEMU VKUSU I ČASU
Každý to máme nastaveno trochu jinak. Někdo
potřebuje ke spokojenosti bludiště chodeb
a rozlehlé místnosti, pro jiného je důležitý
útulný a teplý interiér, další zase preferuje
hlavně kontakt se zahradou a okolní přírodou.
Málokdo si ale uvědomuje, jak často a jak
výrazně se naše potřeby ve vztahu k bydlení
mění. Inspiraci jsme pro vás nalezli u mladých
investorů v Černé Hoře na Blanensku.

Malý, nebo velký? Záleží, kolik času
chcete věnovat rodině a sobě!
Dům v Černé Hoře okázale nevyčnívá nad okolní
zástavbou, naopak. Jednopodlažní stavba se vyjadřuje
nenápadnou, ale elegantní architekturou a není nijak
veliká. Přesto by se dalo vyjmenovat hned několik superlativů. Mimořádně úsporný, nadstandardně komfortní a výjimečně levný. Tato nízkoenergetická stavba
nabízí svým majitelům relativně malý užitný prostor
o rozloze necelých 120 m2. „Naše rozhodnutí postavit
si dům menší velikosti bych rozhodně neměnila. Dce-

ra mě nyní vytěžuje natolik, že si nedokážu představit,
kdybych se měla ještě starat o dvakrát tak velký dům,
jako je ten náš,“ svěřuje nám majitelka domu a pokračuje: „Tím, že jsme s manželem zvolili projekt spíše
skromnější obytné plochy a že jsme nenechali stavbu
rozvinout do více podlaží, mohli jsme si dovolit kvalitní vnitřní vybavení a moderní technická zařízení.
Přitom s výjimečně nízkými investicemi. Za cenu
bytu jsme získali zdravé a pohodlné bydlení se zahradou u lesa a dostatkem příležitostí pro aktivní využití
volného času.“ Jistě má paní Andrea na mysli i saunu
v koupelně domu, která může být skutečně ideálním
relaxačním místem po náročném dni.

Dům, který si vás hýčká po celý rok
„Jestli se dá říci, že jsme byli od začátku v něčem nekompromisní, pak to byly nároky na vysoký uživatelský
komfort našeho budoucího domu, nízkoenergetický
režim nevyjímaje. Můj manžel se naštěstí pohybuje
ve stavební branži, takže jsme ani v konzultacích o těch
víceméně technických stránkách projektu nemuseli
tápat, spíše naopak,“ vypráví paní Andrea. Na českém
trhu dnes nalezneme skutečně řadu „prověřených“ ře-

Nízkoenergetický dům v Černé Hoře
• průkaz energetické náročnosti:
kategorie B – mimořádně úsporná stavba
• obvodové stěny Ytong Lambda tloušťky
500 mm bez zateplení, U = 0,2 W/m² K
• o dvě třetiny nižší spotřeba energií než je platná norma
• masivní stropy Ytong pro vysokou letní pohodu
• dispoziční řešení: 3 + 1
• užitná plocha: 120 m²
• vytápění: řízené větrání s tepelným
čerpadlem, podlahové vytápění
• cena bez zařízení (2006): 2 000 000 Kč

YTONG POMÁHÁ STAVĚT!
Od založení stavby po nastěhování nemusí uplynout ani rok. Pórobeton Ytong patří na českém
trhu mezi konstrukce s výjimečně vysokou stavební produktivitou a kvalitou odvedených prací.
I přesto se výrobce snaží kvalitní bydlení stavebníkům zpřístupnit širokou nabídkou služeb.

Služby pro každého
Ať jste drobný investor a stavíte se stavební firmou
nebo svépomocí, velký developer, projektant nebo
student stavební průmyslovky, ať jste velká realizační
firma nebo drobný živnostník, v širokém spektru služeb výrobce pórobetonu Ytong si přijde každý na své.
Drobným stavebníkům a investorům Ytong pomáhá
s přípravou realizace nebo s hledáním kvalifikované stavební firmy, zdarma zapůjčí nářadí nebo jim pomůže se
založením obvodového zdiva. Zkušení odborníci značky Ytong osobně přijedou ve sjednaný termín na vaši
stavbu, kde bezplatně založí rohy první řady tvárnic

na hotovou základovou desku a přitom vás nebo vaši stavební firmu proškolí a upozorní na možné chyby. Přesné
založení zdiva je totiž důležitým předpokladem kvalitní
stavby a nezbytnou podmínkou pro rychlé a přesné vyzdění celé hrubé stavby. Po celou dobu realizace můžete
také využívat bezplatného poradenství Ytong a počítat
s odborným dohledem nad hladkým průběhem stavby.
Stavebním firmám Ytong zdarma nabízí proškolování
zaměstnanců prostřednictvím názorných instruktáží,
školení stavebních dozorů nebo konzultace odborných
poradců, kteří mohou pohotovostně přijet přímo na staveniště a s každou svízelnou situací ochotně poradit.

Nový portál www.pomahamestavet.cz
Více se o službách Ytong můžete dozvědět na novém
interaktivním stavebním portálu www.pomahamestavet.cz, který bude spuštěn začátkem dubna. Laici,
stavebná mistři a všichni ti, kdo se rozhodli stavět nebo
rekonstruovat svůj domov, si mohou na nových stránkách předávat své zkušenosti nebo se přímo obracet
na odborníky společnosti Xella.CZ.

šení pro konstrukci nízkoenergetických domů, ale jen
málo z nich dokáže ideálně skloubit vysoké provozní
úspory a vysoký uživatelský komfort domu.
Nízkoenergetické domy z masivního pórobetonového zdiva Ytong se vyznačují vysokou tepelnou pohodou po celý rok. Pórobeton je ideálním materiálem
z pohledu tepelné pohody nejen proto, že dosahuje
vyšší tepelné izolace než jiné zdicí prvky, ale má zároveň ideální poměr mezi tepelnou izolací a tepelnou
akumulací, a dokáže tak čelit i letnímu přehřívání staveb. V zimním období vás při dotyku příjemně překvapí vysoká povrchová teplota obvodových stěn a stejně
tak oceníte další výjimečnou vlastnost pórobetonu –
nízkou tepelnou jímavost. Pokud v chladných měsících položíte ruku na běžnou zděnou stěnu o teplotě
kolem 21 °C, stěna začne rychle odebírat teplo vašemu
tělu. Pokud totéž uděláte u stěny z pórobetonu, bude
tepelný tok z vašeho těla mnohem menší.

Neustále připraven
„Již rok po nastěhování se zásadně změnila naše rodinná situace. Díky zajímavé pracovní nabídce jsme se
částečně přestěhovali do Rakouska, kde právě zařizujeme nově pronajatý byt. ‚Doma’ tedy trávíme mnohem
méně času, náš režim je navíc dost nepravidelný a nikdy nevíme předem, kdy budeme tady a kdy tam. Kdybychom postavili dvakrát větší dům, navíc v běžném
energetickém standardu, jak je kolem nás zvykem, byl
by pro nás rodinný dům spíš zátěží. Takhle je dobrým
sluhou – s minimálními provozními náklady, přesto
vždy připraven k maximálnímu pohodlí bez ohledu
na to, zda je venku mráz, nebo letní vedra.“ (Dům má
díky konstrukci z pórobetonu Ytong Lambda tloušťky 500 mm nejen výjimečné izolační schopnosti, ale
také optimální míru tepelné setrvačnosti. Proto dobře
odolává změnám teplot vnějšího vzduchu, ale zároveň
umožňuje poměrně pružnou změnu teploty například
z 18 °C v době nepřítomnosti na komfortních 21 °C.)

