Pfiíbûh domu, kter˘ bofií m˘ty
o zdlouhavém a stresujícím
stavûní svépomocí
Mladé rodinû staãil pouh˘ rok na vybudování rodinného bydlení v malebné vesniãce.
Nejvíce ãasu jim pfiitom dle oãekávání nezabrala stavba domu, ale hledání vhodného
pozemku. Na‰tûstí od trefné náhody, která manÏelÛm dopomohla k objevení ideálního
místa, mûla stavba domu velmi rychl˘ prÛbûh.
„Pfii náv‰tûvû kamarádova nového domu
se nám s manÏelkou velmi zalíbilo dispoziãní fie‰ení jeho bungalovu. Praktické fie‰ení 4+kk splÀovalo v‰echny na‰e poÏadavky, a proto jsem poÏádal projektanta,
aby podle tohoto projektu navrhnul i ná‰
dÛm,“ pokraãuje pan Michálek. Ov‰em
mezi domem pana Michálka a jeho kamaráda je i pfies totoÏné dispoziãní fie‰ení zásadní rozdíl. KaÏd˘ z nich pouÏil zcela odli‰n˘ stavební materiál. Zatímco znám˘
pana Michálka si postavil dfievostavbu, sám
pan Michálek vsadil na pórobetonové zdivo.
„UÏ pfii návrhu domu jsem vûdûl, Ïe jej postavím z Ytongu.
Práce s ním je jednoduchá a nedá se
pfii ní nic pokazit.
Mûl jsem tak jistotu,
Ïe aÈ se na v˘stavbû domu bude
podílet kdokoliv, nemÛÏe nic zásadního
pokazit. Akorát mÛj
otec mû zprvu pfiemlouval, abych si
je‰tû v˘bûr materiálu rozmyslel, proManÏelé Michálkovi si za pouh˘ jeden rok postavili dÛm z Ytongu
toÏe byl zastáncem
a za svÛj pfiíbûh o stavbû domu byli odmûnûni kolaudaãní párty. Zústavby z cihly. KdyÏ
ãastnûte se leto‰ního roãníku i vy!
jsem mu ale ukázal
video (instruktáÏní video Ytong: Neuvûfii„S manÏelkou jsme nûkolik let Ïili v bytû
teln˘ pfiíbûh mého domu – pozn. red.) a vya pfii plánování zaloÏení rodiny jsme se
svûtlil, Ïe celá stavba bude postavena z jedrozhodli, Ïe se pfiestûhujeme do klidného
noho stavebního systému, uznal sám, Ïe
venkovského prostfiedí, které je pro v˘toto fie‰ení bude nejlep‰í.
chovu dûtí ideální. Intenzivním hledáním
Navíc, kdyÏ otec pak pfii stavbû vidûl,
vhodného pozemku pro ná‰ budoucí dÛm
jak si fiemeslníci jednodu‰e tvárnici pfiifiízjsme strávili nûkolik mûsícÛ, aÏ jsme se
nou pilkou, aniÏ by po‰kodili její povrch, pfiijednoho dne setkali na koncertû se stapustil, Ïe tohle by s cihlou nedokázal,“ korostkou Du‰ejova, která se zmínila, Ïe se
mentuje své rozhodnutí stavût z bílého
v obci zrovna uvolnil jeden pozemek, jehoÏ
pórobetonu.
majitel odstoupil od smlouvy. Nádherná
Majitel novostavby svûfiil stavbu domu
pfiíroda, srdeãní obyvatelé a vybudovaná
svému známému, kter˘ pracuje jako stavinfrastruktura rozhodli o koupi pozemku
byvedoucí. Na stavbu ale jezdil dohlíÏet
právû zde,“ zaãíná svÛj pfiíbûh Zdenûk MikaÏd˘ den: „Nestaãil jsem se divit, jak˘m
chálek.

KOMERČNÍ PREZENTACE

SvÛj neuvûfiiteln˘ pfiíbûh manÏelé Michálkovi zaslali do ankety „¤ekni nám proã“
a vyhráli jednu ze tfií kolaudaãních párty,
kterou v˘hercÛm uspofiádal v˘robce pórobetonu, spoleãnost Xella CZ, odmûnou
za zodpovûzení otázky „Proã jste se rozhodli stavût z Ytongu?“ Pokud i vy právû
dokonãujete hrubou stavbu domu, máte
nyní jedineãnou ‰anci vyhrát zahradní
párty v místû va‰í stavby. Na stránkách
www.ytong.cz naleznete jak formuláfi, prostfiednictvím kterého mÛÏete zaslat své
odpovûdi, tak i pfiíbûhy úãastníkÛ loÀského kola, jimiÏ se mÛÏete inspirovat…

tempem stavba postupuje. Samotné zdûní
obvodov˘ch zdí trvalo pouh˘ch 14 dní a jiÏ
za dva mûsíce byla celá hrubá stavba pod
stfiechou. Dokonce jsme si nechali neplánovanû postavit i zahradní domek a vyuÏili
toho, Ïe stavba rostla rychleji, neÏ jsme
oãekávali.“
Vybrat ten správn˘ stavební materiál patfií
mezi nejzávaÏnûj‰í rozhodnutí pfii stavbû
rodinného domu. Vhodnû zvolen˘ stavební
systém mÛÏe v budoucnu velmi v˘raznû
ovlivnit uÏivatelsk˘ komfort a poskytnout pohodlné rodinné bydlení. „První vûc, na které
jsme se s manÏelkou pfii plánování domu
shodli, byl typ energeticky úsporného
domu. Oba dva jsme chtûli dÛm, kter˘ bude
rychle vytopen˘ a zároveÀ jeho provoz nebude drah˘. M˘m zámûrem je stavbu zateplit a proto jsem se rozhodnul pro nároãnûj‰í konstrukci domu. Spolu s odborníky
z Ytongu jsme vybrali pro obvodové zdivo

Pfii kolaudaãní párty domu manÏelÛ Michálkov˘ch probûhla i názorná ukázka jednoduchého zateplení stavby Ytong Multiporem

tvárnice P2-400, na které by v budoucnu
mûlo pfiijít zateplení v podobû Ytong Multiporu, kter˘ zaruãí je‰tû vy‰‰í tepelnou
úsporu a pfiitom ponechá konstrukci její prody‰nost,“ louãí se s námi pan Michálek.

