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VÁŽENÍ 
ZÁKAZNÍCI, 
nový dům není jen pouhá stavba. Každý dům je především 
domov. A ve chvíli, kdy tvoříte domov, místo, kde se chcete 
cítit příjemně a v bezpečí, sázíte především na ty, kteří mají 
historii a zkušenosti. Ve společnosti Guzman vám můžeme 
nabídnout obojí – jsme zavedená stavební firma s  více než 
patnácti lety zkušeností. 
Za dobu existence naší firmy jsme po celé republice postavili 
více než tisíc rodinných domů, a ke šťastnému bydlení jsme 
tak pomohli stovkám rodin. Stavěli jsme nejen menší či větší 
rodinné domy, podíleli jsme se rovněž na realizaci velkých 
developerských projektů. Naší doménou jsou dřevostavby, 
které se opírají o moderní technologie, značkové a ověřené 
systémy a  certifikované materiály. Takto postavené domy 
jsou energeticky méně náročné a zcela ekologické. 
Naši klienti se mohou vždy spolehnout, že od nás získají 
kvalitní bydlení za přijatelné ceny. Jejich spokojenost je na-
ším prvořadým cílem. Těší nás, že to zákazníci dokáží oce-
nit. Důkazem jejich důvěry je pro nás především to, že nás 
dále doporučují svým blízkým, přátelům a známým. Vnímá-
me to jako velký závazek. 
Přemýšlíte-li o  stavbě svého rodinného zázemí, přijďte se 
podívat na kvalitu, kterou nabízíme, do našeho vzorového 
domu v Dolanech u Kladna. V nabídce máme i další podoby 
rodinných domů od bungalovů po patrové budovy, do nichž 
si můžete promítnout své představy o  bydlení. Pomůžeme 
vám s každým krokem na cestě k novému domovu. 

Na setkání s vámi se těší
Marek Guzman a Radek Kazík 

Rodinný dům 
 v Horním Bezděkově

Rodinný dům v Loučné

Rodinný dům v Blšanech

Rodinný dům v Kamenici u Jesenice

Rodinný d
ům v Doksec
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KDYŽ PŘEDÁVÁME 
DŮM, STAČÍ SI JEN VZÍT 
KARTÁČEK NA ZUBY 
A NASTĚHOVAT SE
Obrovskou výhodou dřevostaveb je rychlost, s jakou dům vyroste. Díky ní se do něj mohou 
noví obyvatelé nastěhovat do tří měsíců od zahájení stavby. Dřevostavby přitom mají spoustu 
dalších výhod v čele s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a lepším vnitřním 
mikroklimatem. 

„Sám jsem si nikdy nemyslel, že budu 
bydlet ve dřevostavbě, ale teď v ní by-
dlím. Při své práci jsem pochopil, že je 
to solidní, dobře postavený a  kvalitní 
dům, ve kterém se fajn bydlí,“ říká 
Jan Aleš, který se u firmy Guzman se 
svou pracovní četou při výstavbě stará 
o „střeva“ domů – tedy o rozvody, to-
pení, větrání, sanitu.

Dřevostavby od firmy Guzman staví 
už dvanáct let. „Za tu dobu jsme žád-
nou stavbu neopozdili,“ říká. Kolik 
jich bylo, to přestal počítat před třemi 
lety. „Tehdy jsme byli na čísle pět set, 
v současnosti to už musí být více než 
osm set domů,“ zamyslí se Jan Aleš. 

Podobně dlouhou pracovní histo-
rii mají i  další pracovní čety, které se 
po týdnu či dvou střídají při výstav-
bě dřevostavby. „Často spolu dělají 
deset a  více let. Když do takového 
zdravého jádra, které je pohromadě 
už dlouho, vstoupí někdo nový, rychle 
se zapracuje a přijme pracovní tempo 

STAVBYVEDOUCÍ 
JE JEDINÝM 
ČLOVĚKEM, S NÍMŽ 
ZÁKAZNÍCI BĚHEM 
VÝSTAVBY 
KOMUNIKUJÍ. VŠE 
OBSTARÁVÁ ZA 
NĚ – DOHLÍŽÍ NA 
STAVBU, KOMUNIKU-
JE S JEDNOTLIVÝMI 
PRACOVNÍMI ČETAMI, 
ŘEŠÍ PŘÍPADNÉ 
PROBLÉMY. 
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materiály od firmy Rehau. „Tu pova-
žuji za špičku mezi rozvody. Jedná se 
nadstandardní materiály. Je pro nás 
klíčové, aby zákazníci měli v  podla-
hách a  ve zdech maximální kvalitu. 
Vše ostatní si mohou v domě vyměnit, 
ale trubky v  podlaze ne,“ pokyvuje 
hlavou Jan Aleš. 

Poté přicházejí betonáři, obkla-
dači a  instalatéři se pak vracejí, aby 
zkompletovali bidety, vany, radiá-
tory na čisté obklady a  vymalované 
plochy. „Když se staví v  zimě, tak 
namontujeme hned v  prvním týdnu 
tři či čtyři radiátory, abychom dům 
v průběhu stavby temperovali. Tak je 
dům v bezpečí, má konstantní teplo-
tu,“ doplňuje Jan Aleš. Při svém dru-
hém týdnu pak v  takovém případě 
doinstalují zbytek radiátorů a  další 
prvky. 

Také druhá fáze instalatérských 
prací je „blesková“. V  průměrném 
domě trvá dva až čtyři dny, ale jak 
říká Jan Aleš, dá se stihnout i za jedi-
ný den. Naopak když si klient vybere 
alternativní systémy, jako je napří-
klad rekuperace vzduchu apod., trvá 
instalace o něco déle. „Není to už tak 

Energetická 
bilance 
dřevostaveb 
Guzman
Po dohodě s klienty provedla 
firma Guzman energetickou 
bilanci oblíbených typových 
domů. Díky tomu není prob-
lém zjistit, kolik se v určitém 
domě v průměrné zimě pro-
topí s různými technologiemi 
a systémy. „Energetickou bi-
lanci jsme zjišťovali u padesáti 
majitelů domů. Nemluvíme do 
větru, dáváme klientům čísla 
s jistou zárukou,“ říká M. Noha 
s tím, že je důležité zajímat 
se o provoz, tato informace je 
pro budoucí majitele domu tou 
nejcennější. „Nelze postavit 
dům a čekat, co se stane pak,“ 
poznamenává. 

ostatních. Je to obrovská výhoda naší 
firmy – díky tomu se nikdo nemusí 
nikoho na nic ptát, všichni pracovníci 
mají velké zkušenosti, vědí co a  jak, 
spoustu věcí si dokážou vyřešit přímo 
na místě. Stavba se tak nijak nenata-
huje,“ vypočítává výhody stabilních 
pracovních týmů Petr Lexmann, který 
je spolu se dvěma kolegy hlavní spoj-
kou mezi klienty a řemeslníky. 

KLIENT SE O NIC 
NEMUSÍ STARAT

Jako stavbyvedoucí je jediným člo-
věkem, s  nímž zákazníci během vý-
stavby komunikují. Vše obstarává za 
ně – dohlíží na stavbu, komunikuje 
s  jednotlivými pracovními četami, 
řeší případné problémy. Mnozí klienti 
stavějí dům vůbec poprvé, nemají tak 
vůbec žádné zkušenosti s  tím, co je 
může čekat. Úlohou Petra Lexmanna 
je zaručit hladký průběh výstavby. 

„Nemusejí se o  nic při stavbě sta-
rat, jen se kochají tím, jak dům ros-
te,“ usmívá se stavbyvedoucí firmy 
Guzman a  doplňuje: „Při klasické 
stavbě domu musí člověk řešit kaž-
dou partu řemeslníků zvlášť a v mo-
mentu, kdy se něco stane, pak všichni 
řemeslníci házejí vinu jeden na dru-
hého. To v  našem případě nehrozí, 
nejenže klient komunikuje s  jedním 
člověkem, ale má také jedinou ga-

ranci. Nemusí se obracet na spoustu 
různých firem.“

A  jak vlastně taková dřevostavba 
roste? Především rychle. V  rychlém 
sledu se na ní také střídají jednotlivé 
pracovní party. Jakmile je připravena 
základová deska, začnou najíždět ka-
miony s  jednotlivými dílci, z nichž se 
tvoří hrubá stavba. 

„Nejdříve se staví přízemí, pak ná-
sledují další patra či podkroví, pokud 
je potřeba. Za první den má základní 
četa hotovou hrubou stavbu, pokud 
nestavíme vyšší dům, kdy je potřeba 
jeřáb. Během dvou týdnů je skelet po-
stavený a  nachystaný pro fasádníky,“ 
líčí Petr Lexmann. 

V  souběhu se základní četou zaři-
zující hrubou stavbu jsou na místě 
i elektrikáři. „Natahají elektroinstala-
ci, pak jdou na řadu instalatéři, tope-
náři, dělají se veškeré zbylé rozvody,“ 
říká stavbyvedoucí. 

ŠPIČKA MEZI ROZVODY

Jan Aleš ho doplňuje. „Na stavbě za-
čínáme zhruba ve třetím týdnu, na 

instalaci rozvodů máme dva až čtyři 
dny. Když to říkám jiným instalaté-
rům, dívají se na mě, jako bych spadl 
z  višně,“ směje se. „Výhodou dřevo-
staveb je to, že potřebné moduly už 
jsou předpřipraveny z  výroby od fir-

PŘI KLASICKÉ STAVBĚ 
DOMU MUSÍ ČLOVĚK 
ŘEŠIT KAŽDOU PARTU 
ŘEMESLNÍKŮ ZVLÁŠŤ. 
TO V NAŠEM PŘÍPADĚ 
NEHROZÍ, NEJENŽE 
KILENT KOMUNIKUJE 
S JEDNÍM ČLOVĚKEM, 
ALE MÁ TAKÉ 
JEDINOU GARANCI. 
NEMUSÍ SE OBRACET 
NA SPOUSTU 
RŮZNÝCH FIREM.

my Geberit. Vše je přichystáno včetně 
hloubky příček,“ doplňuje. 

Zdůrazňuje také skutečnost, že na 
rozvody jeho tým používá výhradně 
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Příklad nákladů za vytápění 
v rodinném domě Harmony 1 za 1 rok
elektrokotel    32 300 Kč (2 692 Kč/měs.)
plynový kotel    23 560 Kč (1 963 Kč/měs.)
plynový kondenzační kotel 20 520 Kč (1 710 Kč/měs.)
elektrokotel + krbový výměník 28 880 Kč (2 407 Kč/měs.)
tepelné čerpadlo vzduch-voda 13 680 Kč (1 140 Kč/měs.)

Pozn.: Podrobnosti k energetické náročnosti rodinných domů najdete na webu www.guzman.cz.

jednoduché, přece jen se jedná o slo-
žitější technologie. Ale počítáme s tím 
dopředu a  termín dokončení domu 
se tak neposouvá. Začneme třeba 
už v  týdnu zedníků nebo pracujeme 
i v týdnu malířů, aby se vše stihlo.“

NA STAVBĚ NIC 
NEVYMÝŠLEJÍ

Jan Aleš přiznává, že zprvu mu stavba 
dřevostavby přišla také rychlá. „Ale 
teď to považuji za normální tempo. 
Máme sehrané týmy a  všechno od-
sýpá. To je jedna z  výhod dřevosta-
veb, že se při stavbě samotné nemusí 
nic vymýšlet. Stačí si vše pohlídat 
ve výrobě. Přímo na stavbě jsou pak 
v  místech instalace montážní dekly, 
takže není nutné do materiálu řezat,“ 
vysvětluje. 

Všechny týmy při výstavbě pořizují 
kompletní fotodokumentaci. Klien-
ti tak mají přehled, jak stavba domu 
krok za krokem postupovala. 

Petr Lexmann říká, že všechny 
nástupní čety se zároveň setkávají 
s klien ty a zjišťují ještě před začátkem 
prací, zda všechno, co je naplánová-
no v  projektu, odpovídá představám 
budoucích majitelů i na místě. Řeme-
slníci se navíc mohou opřít o  bohaté 
zkušenosti ze stovek postavených 
domů, často tak klientům pomohou 
vyřešit některé věci. 

„Něco jiného je, když lidé vidí 
dům na papíře a  pak poprvé naživo. 
Na stavbě se tak dá ještě zasáhnout 
a  něco upravit,“ říká stavbyvedoucí. 
A  Jan Aleš ho doplňuje: „Můžeme 
třeba doladit některé detaily – na-
příklad posunout radiátor nebo dát 
místo 80centimetrového sprchové-
ho koutu 90centimetrový, když se 
 vejde.“

Je to logické – lidé si vybírají dře-
vostavbu prakticky jako nové auto. 
Sestavují si jednotlivé prvky výbavy 
odděleně, na místě se mohou rozmy-
slet a některé prvky vnitřního vybave-
ní či vnější podoby ještě změnit. „Moc 
často se to ale nestává,“ říká Jan Aleš 
a  dodává, že s  odvedenou prací jsou 
klienti velmi spokojení. 

Za pár týdnů je hotovo. Týden po 
předání ještě přijede firma vyrábějí-
cí kuchyně, pokud si ji klient u  firmy 
Guzman objednal. Pak už se mohou 
lidé definitivně nastěhovat a k dispo-
zici mají vše potřebné. „Předáváme 
vždy hotový produkt, kde vše funguje 
– jednoduše si stačí vzít kartáček na 
zuby a zabydlet se,“ směje se na závěr 
Petr Lexmann, hlavní koordinátor 
staveb. •

Petr Lexmann, hlavní 
koordinátor staveb
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Před třiceti lety postavila rodina Blanky Chvalovské veliký dům 
v Blšanech. Když se ale její syn usadil ve Spojených státech, zůstala 

v obrovské dvougenerační vile sama. A začala proto přemýšlet o novém, 
o poznání menším domě. „Říkala jsem si, že hradit všechny náklady za 

vytápění a údržbu je velikánský luxus. Mám už také nějaké ty roky a měla 
jsem navíc i zdravotní problémy. Takže jsem zvažovala něco menšího. 

Do bytu jsem ovšem nechtěla, protože nejsem zvyklá bydlet 
v uzavřeném prostředí,“ vypráví.

Od počátku díky konzultacím se sy-
nem přemýšlela o dřevostavbě. Lákala 
ji zejména její velká výhoda – velmi 
rychlá realizace domu. A  velmi rychlá 
byla ostatně při výběru firmy a  domu 
i  samotná Blanka Chvalovská. Během 
jedné letní noci si sedla k  internetu 
a  našla firmy Haas Fertigbau a  Guz-
man. „Přečetla jsem si reference na 
webech obou těchto společností a ještě 
té noci jsem si napsala o katalog domů. 
Dva dny poté, co dorazil, jsem zavolala 
do firmy Guzman panu Kazíkovi a jela 
se podívat na vzorový dům do Dolan,“ 
usmívá se. 

Hned po prohlídce domu si s  firmou 
Guzman plácla. „Nikoho jiného jsem už 
pak nehledala. Ani jsem neměla důvod. 
S  panem Kazíkem jsme si okamžitě 
padli do noty. Je to velmi příjemný, ko-
munikativní člověk, který vždy splnil 
vše, na čem jsme se dohodli. Nikdy ne- 
byl žádný problém, což platí dodnes,“ 
říká paní Chvalovská a  začíná vz-
pomínat na první kroky při stavbě 
nového domu. 

DŮM ZA PĚT MĚSÍCŮ

„Koupila jsem část zahrady od své 
maminky, kde jsem chtěla nový dům 
mít. Nechala jsem si udělat projekt, ale 
pak přišly problémy,“ vypráví Blanka 
Chvalovská. Musela totiž vyřešit 

elektropřípojku a  napojení na vodu. A  to byla velká potíž, 
protože oba dodavatelé měli na všechno dlouhé dodací 
lhůty. Muselo se tedy čekat. Ne pouhé týdny, ale měsíce. 

Například elektřinu zprovoznil ČEZ až rok od žádosti. 
„Bohužel ČEZ má monopol a  nikdo s  ním nehne, i  kdyby 
čert na koze jezdil. Neudělají nic, aby člověku vyšli vstříc – 
nepomáhá jednání po dobrém ani po zlém. Dům už byl ho-
tový, ale nemohli jsme pustit topení, protože nešla elektřina. 
Stejný příběh byl i s vodou,“ kroutí hlavou.

Zato samotná stavba potom probíhala lépe, než si paní 
Chvalovská představovala. Jak sama říká, byla skutečně 
velmi příjemně překvapená. Přece jen zažila stavbu zděné 
vily a mohla porovnávat. Nový dům stál už za necelých pět 
měsíců od chvíle, kdy se poprvé koplo do země. „To by mě 
nenapadlo ani ve snu. Kdyby byla ta elektropřípojka, mohla 
jsem bydlet dřív. Takto jsem tam mohla nějaký čas pobývat 
jen nárazově,“ říká. 

JASNO OD ZAČÁTKU

Ale zpátky na začátek, kdy si ještě vybírala dům z katalogu. 
Paní Chvalovská zvolila typový dům, který si ovšem začala 
upravovat k  obrazu svému. Měla jasnou představu, jak by 
bydlení jejích snů mělo vypadat. 

„Chtěla jsem změnit velikost pokojů, takže jsme různě po-
souvali příčky, z uzavřené kuchyně jsme udělali otevřenou, 
v obývacím pokoji jsem chtěla více oken, přidala jsem okna 
i  v  dalších pokojích… Při projektování jsme dále vyřešili 
všechny rozvody vody a  elektřiny, rozmístili elektrické 
zásuv ky – věděla jsem přesně, kde bude televize, postele 
apod. To je při tomto typu stavby důležité, aby otvory byly 
tam, kde mají být,“ směje se Blanka Chvalovská. 

Když byl projekt hotový, pozvali ji do vzorkovny 
společnosti Haas Fertigbau, aby tady určila definitivní ráz 
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svého domu. „Jak říkala moje kamarádka, která tam byla se mnou: 
Blanka už měla všechno načtené. Opravdu už jsem měla vyhlédnu-
té všechny dlažby, obklady, typy oken i dveří. Takže to šlo na místě 
velmi rychle a  vlastně jsme jen odškrtávali položku po položce,“ 
vypráví s úsměvem. 

Následně dostala ke schválení stavební popis a  bylo hotovo. 
Tím byla příprava domu uzavřena a  definitivně byla stanovena 
i cena. „Chtěla jsem nějaké nadstandardní věci, například dřevěné 

PANÍ CHVALOVSKÁ SI ZVOLILA 
TYPOVÝ DŮM Z KATALOGU, KTERÝ 
SI UPRAVILA K OBRAZU SVÉMU. 
MĚNILA SE VELIKOST POKOJŮ, 
POSOUVALY SE PŘÍČKY, PŘIDALA 
OKNA...
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 podlahy namísto laminátových,“ říká. Když se všechno 
sečetlo a podtrhlo, mohl se její dům začít vyrábět a stavět.

STAVĚLO SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Protože dřevostavbu je možné stavět bez ohledu na počasí, 
započalo se v nejbližším možném termínu. Lidé od Guzma-
na začali se základovou deskou. „Opravdu jsem je obdivova-
la, protože to odnesli vždycky v tom nejhorším počasí. Pořád 
se proto musel navážet štěrk, neustále se brodili v bahně – 
klobouk dolů, jak to zvládali. Byli vážně neskuteční, praco-
vali déšť nedéšť, sníh nesníh,“ vzpomíná s respektem. 

Desku položili v  únoru, pár týdnů nato začaly do vsi 
najíždět kamiony se stavebními díly, jeřáby apod. „Z  toho 
byl na vsi velký poprask, jako když přijede cirkus. Byla 
jsem u  všech prací – ne že bych chtěla firmu kontrolovat, 
o  profesionalitě všech lidí jsem neměla a  nemám pochyby. 
Hlavně jsem se postupem prací těšila. Bylo hezké pozorovat, 
jak dům rychle roste,“ usmívá se paní Chvalovská. 

Vzpomíná si, že právě ten den ke konci dubna, kdy přijeli 
z firmy Guzman montovat dům, byla objednaná na kontrolu 
u  lékaře v  Praze. Stihla ještě ve čtvrt na sedm ráno dorazit 
na pozemek a  podívat se na začátek prací. „Právě všechno 
přivezli. Ve čtvrt na deset, kdy jsem musela odjíždět, jim už 
zbývaly jen tři panely obvodových stěn, jinak všechno stálo. 
Jen jsem tiše žasla, jak to těm klukům jde od ruky. A když jsem 
se odpoledne vrátila, už dávali nahoru krovy. Bylo to skvělé.“

OBROVSKÉ ÚSPORY NA ENERGIÍCH

Přímo na stavbě neupravovala a neměnila nic. Vše měla do 
detailů promyšlené už z dob příprav a do rodícího se domu 
nebylo nutné zasahovat. Takže jen sledovala, jak se ladí 
kuchyň, koupelna a toaleta. 

„Kuchyň vyrobilo studio spolupracující s  firmou Guz-
man. Připravili několik návrhů, vybrala jsem si ten nejlepší  
e-mailem. Na místě jsme pak domluvili úchyty, barvu dřeva, 
vestavěné skříně a  další kusy nábytku, které jsem si u  nich 
objednala. Připravili také koupelnu a WC, to také proběhlo 
bez problémů po e-mailu. Pak už jsem jen čekala, až si budu 
moct stoupnout pod sprchu ve své zeleno-šedé koupelně,“ 
směje se. 

Když se ohlédne zpět, neměnila by. Se svým současným 
bydlením je maximálně spokojená. Důvod je prostý. 
„Udělala jsem si vše přesně podle svých představ. Předtím 
v  Blšanech jsem obývala prakticky stejnou plochu, jakou 
mám tady, jenže k  tomu jsem navíc měla patro a  suterén, 
což pro mě bylo zbytečné. Teď mi ubylo starostí – nemusím 
vytápět velký dům, starat se o něj, řešit to, jestli v prádelně 
nebo kotelně něco neteče. Všechno mám kolem sebe,“ poky-
vuje hlavou a připomíná i velké úspory energií ve srovnání 
s předchozím bydlením. 

„Každý rok jsem platila za energie nějakých sto tisíc ko-
run. Osmdesát tisíc za plyn a dvacet, někdy i pětadvacet tisíc 
za elektřinu. Když se podívám do vyúčtování energií za rok 
v  novém domě, jsem na třetině. To je super úspora, takový 
rozdíl vydá na dvě krásné dovolené,“ rozmáchne rukama. Říká, 
že v  původním domě nepomohlo k  úsporám ani vypnutí to-
pení v  patře. „Moje zkušenost je, že vypnutím radiátorů se 
neušetří vůbec nic. Vždyť pak jde zima zespodu i shora. Byl by 
to zbytečný luxus platit poplatky za energie, když jsem v domě 
žila sama se psem,“ doplňuje. 

„Je příjemné vidět černé na bílém z  vyúčtování, že jsem 
nyní na třetině původních nákladů. Neříkám, že to časem 

nebude víc nebo že se nebude muset investovat třeba 
do nátěrů za nějakých pět let, protože dům je částečně 
obložený dřevem. Ale podobné investice do údržby by mě 
v předchozím domě čekaly také,“ líčí. 

S NIKÝM JINÝM BY NESTAVĚLA

Svou dřevostavbu si nechávala dělat od firmy Guzman na 
klíč, a to včetně oplocení. Nechala si postavit i komín s tím, 
že až se rozhodne, dostaví krb. Měl by být hotový ještě do 
zimy. „Jsem ráda, že když potřebuji něco zařídit, mohu ko-
munikovat jen s jedním člověkem, s panem Kazíkem, a ne se 
spoustou různých řemeslníků. Udělala jsem moc dobře, že 
jsem vsadila právě na tuto firmu,“ pochvaluje si.. 

Sama už také jednoho klienta firmě přivedla – její bývalý 
společník bude stavět s firmou Guzman dům v Žatci. „Věřím 
jim a  doporučuji je každému, kdo chce stavět,“ uzavírá 
příjemné povídání paní Chvalovská. •

Špičkové 
technologie 
Haas 
Fertigbau
Firma Guzman staví domy 
německé společnosti Haas 
Fertigbau, jejichž špičkovou 
kvalitu potvrzují pravidelné 
inspekce a četné certifikáty 
významných tuzemských 
i mezinárodních sdružení 
a institutů.



Guzman obchodní a stavební

9

www.guzman.cz

JAK SE STAVÍ DŘEVOSTAVBA?

Stavba obvodových stěn

Osazení oken

Pokládka střešní krytiny

Stavba základové desky 

Stavba obvodových stěn

Montáž krovu

Lidé, kteří se rozhodnou pro dřevostavbu, často žasnou, jak rychle dům roste. 
Právě rychlost je jednou z největších výhod montovaných dřevostaveb. 
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PRACUJÍ OD RÁNA DO VEČERA. 
ZÁKLADOVOU DESKU MAJÍ I ZA TÝDEN
Parta pana Marka přichází na parcelu, kde 
vyrůstají nové domy, jako první. Strhne or-
nici, následně přijde měřič a vytyčí obvod 
základů. Ty se vybagrují a zabetonují. Pak 
se udělá celková základová deska. Hotová 
je zhruba za sedm až deset dnů. „Nastou-
píme v šest ráno a děláme třeba i do osmi 
do večera,“ říká šéf pracovní party. 

Jak dlouho už pokládáte základové 
desky? 
Už více než deset let, máme to tedy dobře 
natrénované. (směje se) 

Co musí základová deska splňovat? 
Chlapi, kteří staví dřevostavbu, si od nás 
desku přebírají a měří. Musíme se přitom 
vejít do určité tolerance, která není moc 
velká. Jde třeba o půl centimetru betonu 
na výšku, aby všechno sedělo a dřevostav-
ba šla na základovou desku bez problémů 
nasadit. Rozměry udávají interní předpisy 
firmy Guzman. 

Vracíte se pak ještě na stavbu? 
Jakmile dům stojí, provádíme ještě do-
končovací práce okolo něj a také třeba 
hrubé terénní úpravy na zahradě. Máme 
na starosti zámkovou dlažbu, terasu, ploty, 
děláme základy pro zahradní domek apod. 
Těch věcí je docela dost. Většinou strávíme 
na pozemku při dokončovacích pracích 
zhruba dva či tři týdny, záleží na požadav-
cích klienta a velikosti pozemku. 

Mohou lidé v průběhu dokončovacích 
prací něco měnit a upravovat? 
Samozřejmě a děje se to často. Tu zku-
šenost mají i jiné pracovní party – je 
zkrátka něco jiného vidět dům na papíře 
a pak v reálu, když už lidé okolo domu 
chodí a vidí, co by potřebovali. Nejčastěji 
jde o to, kde budou chodníčky. Někdo 
původně nechce chodníček okolo domu, 
pak ale zjistí, že je dobré mít možnost 
obejít dům druhou stranou nebo že 
chodník využije za deště. V takovém 

případě se často mění okapové chodníč-
ky, což je pruh asi padesát centimetrů od 
domu vysypaný kačírkem, na standardní 
chodník. 

Mohou dokončovací práce probíhat 
v době, kdy už klienti bydlí? 
Ano, může to být i po předání domu, když 
třeba chybějí finance na dokončení zbý-
vajícího. Jsme plně mobilní, vše potřebné 
si vozíme s sebou, včetně centrály, takže 
máme k dispozici i elektřinu, a nic tak od 
klientů nepotřebujeme. 

Jak se při dokončovacích pracích 
 postupuje? 
Nejdříve se dělají hrubé betonové práce, 
třeba základy na terasu. Pak přijdou na 
řadu obrubníky na zhutněný povrch bez 
základů, sype se štěrk, dělá pokládka dlaž-
by. Když už je vše hotové, uděláme terénní 
úpravy zahrady, kterou po nás do finální 
podoby dají zahradníci. 

PŘÍJEMNÉ KLIMA 
DŘEVOSTAVEB
Dřevo má výborné tepelně izolační vlastnos-
ti – v  létě je v  domě chládek, v  zimě naopak 
teplo. 

„Teplota se v průběhu roku mění asi o čtyři 
stupně. I v těch největších vedrech a nejhor-
ších zimách je v domě příjemně,“ říká pan Se-
kerka, jeden z majitelů dřevostavby od firmy 
Guzman. Ten má dokonce v domě i sklad vín, 
která jsou na stabilní teplotu choulostivá. 

Průřez stěnou naznačuje, že můžete stavět 
dům i jako nízkoenergetický, či dokonce pa-
sivní. V každém případě ale na energiích díky 
použitým technologiím výrazně ušetříte. •

pan Marek, stavbyvedoucí 
základových konstrukcí
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PROSTORNOU 
TERASU SI UŽÍVAJÍ
Pokud chcete trávit teplé dny spíše 
venku než v  domě, určitě uvítáte roz-
měrnou terasu. Ideálně navíc krytou 
před menší nepřízní počasí. Terasa 
nebývá standardní součástí typových 

domů od Haas Fertigbau, můžete si ji 
ovšem objednat u  firmy Guzman. Po-
dobně postupoval i  pan Gaudek, který 
si přál zastřešenou terasu, kde by mohl 
trávit příjemné chvíle s rodinou. 

Základy pro ni připravovala zkušená 
pracovní parta okolo pana Nohy, pod-
lahu a  pergolu pak dokončili truhláři. 
„Na terase je k dispozici také elektřina, 
takže tu můžeme i grilovat,“ usmívá se 

pan Gaudek. Během letních měsíců se 
tu rodina scházela často, protože terasa 
v zadní části domu navazuje na obývací 
pokoj, a zvětšuje tak celý prostor. Navíc 
je z  ní jen krok na přilehlou zahradu. 
„Jsem maximálně spokojen s  tím, jak 
to udělali,“ uvádí.

Kromě terasy pracovala Nohova par-
ta i na hrubých terénních úpravách na 
zahradě a na základech pro plot. „Byli 
hodně rychlí – udělali základy, nechali 
je vytvrdnout, pak připravili podezdív-
ku,“ říká pan Gaudek. Finalizace plotu 
se protáhla o  pár dnů kvůli výdřevě, 
která se musela lakovat a schnout. „Sa-
motná montáž výdřevy však poté byla 
hotová za tři dny,“ rozpřahuje rukama 
ke zhruba šedesátimetrovému plotu.

Rychlost dokončovacích prací oko-
lo domu si jen pochvaluje. „Pan Noha 
je totiž opravdu zlatý člověk. Nedělá 
si stále nějaké přestávky, přijde brzy 
ráno a pracuje. Navíc je strašně šikov-
ný, a když ho napadne něco, co by bylo 
pro klienta lepší, tak to navrhne. Je to 
opravdový tahoun, velké plus pro firmu 
Guzman,“ zakončuje pan Gaudek. •

Pan Gaudek je se 
svým domem 

maximálně spokojený
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Vy jste sem původně jezdili jen 
na chatu. Kdy vás napadlo posta-
vit si v Kamenici dům a zůstat 
 natrvalo? 
Chatu jsme tu měli od roku 1967. Hod-
ně času na ní trávili moji rodiče a také 
manželka s  dětmi, dokud byly ještě 
malé. To tady byla rodina celou sezó-
nu od dubna do října a já za nimi jezdil 
na víkendy. Když před deseti lety můj 
otec zemřel a matka už špatně chodila, 

bylo jasné, že chata už tolik vytížená nebude. Děti na to taky 
nebyly. Tak jsme si říkali, co s tím dále. Mít tady jen poze-
mek, nebo postavit dům a přesídlit sem… Nakonec jsme se 
rozhodli stavět. 

Kdy jste se nastěhovali? 
Na Vánoce v  roce 2006. Tehdy jsme doslova utekli před 
rozsáhlou rekonstrukcí domu na Jižním Městě. Měl se 
tehdy předělávat výtah, dělat zateplování apod. Tak jsme si 
řekli, že když už je dům dva nebo tři měsíce hotový, není na 
co čekat. Lepší než bydlet půl roku v  nepořádku, to raději 

uděláme akci kulový blesk. (směje se) 
Během tří dnů jsme se sbalili a přesu-
nuli sem. Poprvé jsme tu spali v noci na 
Štědrý den. 

Měl jste představu, že chcete 
dřevostavbu? 
Vůbec ne. Jsem absolutně netechnický 
typ, jediné, co jsem do té doby věděl, 
bylo to, že dům se dělá z tvárnic a cihel. 
O tom, že existují nějaké další metody 

VE DŘEVOSTAVBĚ 
SE NÁM ŽIJE SKVĚLE
Kromě pěti let ve Francii žili manželé Sekerkovi dlouho v jednom z tisíců 
bytů na pražském Jižním Městě. Z největšího sídliště v metropoli se pak v roce 2006 
přestěhovali do Kamenice u Jesenice, kam předtím jezdili na chatu. V době, kdy 
byly dřevostavby v Česku spíše v plenkách, vsadili na firmu Guzman. „Nevěděl jsem 
o dřevostavbách skoro nic, ale nechal jsem se přesvědčit. Rozhodně toho nelituji 
a s čistým svědomím bych jak dřevostavbu, tak stejnou firmu doporučil všem 
ve svém okolí,“ říká pan Sekerka o osm let později. Ostatně to už udělal 
– společnost staví dům i jeho synovi.
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stavění, že je možné bydlet například 
ve dřevostavbách, jsem měl ponětí jen 
okrajově. Když jsem se ale tehdy bavil 
se známými o  tom, že bych rád stavěl 
dům, přivedli mě právě na myšlenku 
postavit dřevostavbu. Tvrdili mi, že je 

to na Západě naprosto běžné a  je to 
budoucnost bydlení – jednak je dům 
rychle hotový, navíc je také spolehlivý, 
energeticky úsporný, neboť drží stálou 
teplotu, apod. Stejní známí mi také do-
poručili firmu Guzman. 

Zrazoval vás někdo od 
dřevostavby? 
Samozřejmě, místní mi říkali, ať ne-
blázním, že základem každého domu 
je cihla. Dřevo je prý ptákovina. (smě-
je se) Já jsem je ale neposlechl a s od-
stupem času vidím, že jsem udělal 
dobře. Mám řadu známých, kteří sta-
věli klasický dům, teď už mají za sebou 
i větší předělávky, rekonstrukce. Něco 
takového neznám. U nás všechno fun-
guje. Navíc mohu potvrdit, že všech-
ny argumenty, které jsem na začátku 
o dřevostavbách slyšel, platí. Kdybych 
chtěl stavět dům, tak do toho jdu zno-
vu. A  se stejnou firmou, nedám na ni 
dopustit. Když cokoliv potřebuji, stačí 
zavolat. Vždy nám pomohou, co nej-
dříve je to možné. A takhle to funguje 
už osm let.

Můžete zmínit nějaký příklad? 
Když jsem chtěl vyměnit sprchový kout, 
během jednoho dne bylo všechno vyře-
šeno. Nikde žádný prach, žádný nepo-
řádek. Nenechám dopustit ani na pana 
Nohu, který řeší základovou desku nebo 
třeba dokončovací práce okolo domu. 
To je neuvěřitelný „fachman“, který si 
všechno dokonale pamatuje. Když nám 
dělali v obci kanalizaci, řešili jsme, kde 
je v domě přípojka. Pan Noha přijel po 
šesti letech od dokončení domu, krátce 
se na něj podíval a pak ukázal na místo, 

MÁM ŘADU ZNÁMÝCH, KTEŘÍ STAVĚLI 
KLASICKÝ DŮM, TEĎ UŽ MAJÍ ZA SEBOU 
I VĚTŠÍ PŘEDĚLÁVKY, REKONSTRUKCE. 
NĚCO TAKOVÉHO NEZNÁM. U NÁS 
VŠECHNO FUNGUJE.

kde mají kopat. Opravdu to tam bylo 
připravené. Je u  něj vidět, stejně jako 
u  dalších lidí z  firmy Guzman, že nad 
věcmi přemýšlí. 

Žijete tu už osm let. Jak se vám 
v domě bydlí? 
Co vám budu povídat, je to fantazie. 
Líbí se mi zejména tepelná pohoda, 
kterou dřevostavba udržuje. Když jsou 
v  létě extrémní vedra, jezdí za námi 
syn s  rodinou, v  jejichž bytě se nedá 
spát. V zimě pak dům dokonale izolu-
je chlad, topím také méně než souse-
di, kteří mají zděný dům. Náš dům je 
podsklepený, ve sklepě přitom mám 
zřízený sklad vín, takže dokonalou izo-
laci dovedu ocenit. Když je mráz a dole 
se netopí, je tam patnáct stupňů. Když 
je pak pětatřicet ve stínu, teplota ve 
sklepě vyleze maximálně na dvacítku. 
Výkyv čtyř či pěti stupňů vínu vůbec 
nevadí. Přitom jako sklad vína to vůbec 
nebylo zamýšleno – původně tam měla 
být herna nebo nějaká jiná chlapská 
místnost. (směje se) 

Dnes už jsou dřevostavby mno-
hem rozšířenější než v době, kdy 
jste se do nich pouštěli vy. Přesto 
se objevují předsudky, že toho 
moc nevydrží. Jak vám takové 
názory zní? 
Je to hloupost. Když si představím, že 
dřevostavby stojí dlouhá léta na Aljašce 
nebo ve Skandinávii, kde jsou klimatic-
ké podmínky podstatně náročnější než 
u  nás, jsou tam extrémní teploty, tak 
se nad názory, že dřevo nic nevydrží, 
mohu jen usmívat. Už jen to svědčí 
o  tom, že to tak není. Navíc ty stavby 
jsou prověřeny desítkami let, nyní jsou 
technologie zase o  kus dále. O  tom se 
koneckonců přesvědčuji každý den. 
Náš dům je i po téměř deseti letech stá-
le bezproblémový, dřevo nepracuje, nic 
se v baráku nehýbá.

Takže byste dřevostavbu od spo-
lečnosti Guzman s klidným srdcem 
doporučil? 
Řeknu vám příběh: Můj syn staví dům. 
Developer, který postavil základy, 
je neudělal pořádně, jsou tam velké 
nedodělky. Syn se později obrátil na 
firmu Guzman, zda by dům nedosta-
věla. Souhlasili, ale musejí vše kom-
pletně předělávat, aby dům měl „hlavu 
a  patu“. Když vidím, co jsou některé 
firmy schopny postavit, a navíc za pře-
mrštěné ceny, uleví se mi při vzpomín-
ce, jak jsem stavěl já. A  to ani tady to 
nebylo se stavbou jednoduché, přede-
vším kvůli tvrdému podloží – dům do-
slova sedí na skále. Ovšem lidé z firmy 
Guzman to zvládli skvěle. Takže bych 
je rozhodně doporučil. •

Pan Sekerka bydlí 
ve dřevostavbě od 
firmy Guzman již 
od roku 2006
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V  rámci společnosti Guzman hledáme cesty, jak vyjít 
klientům vstříc a  nabídnout jim nejvýhodnější možnosti 
financování. V  současnosti mohou naši zákazníci využívat 
například financování prostřednictvím Hypotéky na by-
dlení od společnosti Wüstenrot, u níž mohou využít kombi-
nace hypotéky a úvěru ze stavebního spoření. Hypotéka na 
bydlení má kromě velmi příznivých úrokových sazeb i další 
výhody. Vyřízení a poskytnutí hypotéky je zdarma. Neplatíte 
žádné poplatky za správu úvěrového účtu ani za rezervaci 
a čerpání úvěrových prostředků. U společnosti Wüstenrot si 
navíc nemusíte zřizovat běžný účet a v průběhu stavby není 
třeba bance předkládat faktury.

Prohlédněte si některé domy z  naší nabídky, které patří 
u klientů mezi nejoblíbenější.

LUXUSNÍ DOMY 
INSPIRACE

Dřevostavby mohou být výjimečné a  vyniknout i  v  nejmodernější vilové čtvrti. 
Milovníkům současného stylu architektury s jednoduchými liniemi nabízí firma 
Guzman inspirativní vily ze specifické řady Premium Line od společnosti Haas 
Fertigbau. Trojici vil s názvem Inspirace charakterizuje exkluzivita a individua-
lita – klíčový je jedinečný design, architektura sázející na moderní trendy, použity 
jsou špičkové technologie. Tyto prémiové domy sázejí na promyšlený vnitřní 
prostor zaručující komfortní bydlení.

Příklad financování 
se společností Wüstenrot 
Pořizovací cena domu včetně DPH: 8 892 000 Kč*
Úrok: 2,34 % p. a.
Splátka: 46 429 Kč**

RODINNÝ DŮM 
BUNGALOV LINE 114

Máte nejraději klasické přízemní domy s  praktickým 
vnitřním uspořádáním, které zajišťuje dokonalé zázemí pro 
všechny členy rodiny? Vynikající volbou z  nabídky firmy 
Guzman je v  tomto případě Bungalov Line 114, kde jsou 
všechny místnosti bez problémů dostupné jedinou chod-
bou. Kuchyň propojená s  prostorným obývacím pokojem 
umožňuje strávit velkou část dne v rodinné pohodě, útulné 
pokoje jsou pak na dosah ruky. Vyhovovat vám budou vnitřní 
dispozice domu i použité technologie usnadňující bydlení.

Příklad financování 
se společností Wüstenrot 
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 777 500 Kč*
Úrok: 2,34 % p. a. 
Splátka: 14 503 Kč** 

OD ROKU 1999 REALIZOVALA 
FIRMA GUZMAN JIŽ VÍCE NEŽ 
1 000 RODINNÝCH DOMŮ. 

2

2

1

1
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Toužíte po rodinném domě, ale nemůžete si dovolit 
financovat celý dům ze svého? I přesto můžete už za 
pár měsíců bydlet. 

RODINNÝ DŮM 
HARMONY 1

Jeden z  nejžádanějších domů v  nabídce firmy Guzman je 
klasikou českých vesnic – atraktivní patrový dům skrývá 
v  kompaktním provedení tři prostorné pokoje a  jako 
středobod rodinného života prostorný obývací pokoj spo-
jený s kuchyní. Díky ploše o rozloze 115 metrů čtverečních 
zajistí dům kvalitní a  příjemné bydlení pro celou rodinu. 
Bohatá je i  nabídka úložných prostor. Dispozice domu je 
možné přizpůsobit rodinným požadavkům. 

Příklad financování 
se společností Wüstenrot 
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 455 500 Kč*
Úrok: 2,34 % p. a.
Splátka: 12 821 Kč**

RODINNÝ DŮM 
HARMONY 5

Chcete bydlet v krásném domě, ale nemáte v této chvíli velké 
nároky na prostor? Nebo jste zatím na začátku společné 
cesty životem a  děti teprve plánujete? Přesto můžete by-
dlet v  rodinném domě. K  dispozici je dům Harmony 5, 
který v  klasickém patrovém uspořádání nabízí pokoje 3+1 
na téměř 110 metrech čtverečních. Chytře řešenou stavbu 
můžete do budoucna rozšířit o dostavbu půdního prostoru – 
získáte tak prostor navíc, aniž byste se museli stěhovat. 

Příklad financování 
se společností Wüstenrot 
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 139 000 Kč*
Úrok: 2,34 % p. a.
Splátka: 11 169 Kč**

3

4

3

4

*  Ceny jsou platné pro rok 2014, cena domů je uvedena bez základové desky.
**  Hypoteční úvěr je poskytnut ve výši pořizovací ceny domu do 85 % celkové zástavní hodnoty nemovitosti včetně 
pozemku, doba splatnosti je 20 let, úroková sazba je platná při sjednání pojištění nemovitosti a životního pojištění 
u Wüstenrotu. Podrobný přehled úrokových sazeb najdete na www.wustenrot.cz.
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Když jste se po pětadvaceti letech 
strávených na poliklinice rozhodla 
postavit si vlastní kožní ambulan-
ci, koho jste oslovila? 
Nejdříve jsem se obrátila na firmy 
v  Mělníku a  okolí, ale protože jsem 
žena a nemám moc zkušeností se stava-
řinou, neuměla jsem nabídky zdejších 
firem dobře vyhodnotit. Navíc v  nich 
vždy byly nějaké plánované ceny s do-
datkem, že se konečná cena může za 
určitých podmínek navýšit. Z žádné na-
bídky nevykvetla konečná cena, bylo to 
vždy plus minus. Bála jsem se, že se celá 
stavba může prodražit o statisíce korun. 
A takové prostředky jsem  neměla. 

Potřebovala jste vědět 
konečnou sumu? 
Ano, už kvůli jednání s bankou. S tou 
jsem byla dohodnutá tak, že mi dají ta-
kovou sumu, kolik to bude stát. Vsadila 

jsem na hypotéku a potřebovala od stavebních firem féro-
vé jednání, protože by mi nikdo žádné peníze do rozpoč-
tu  „nepřilil“. 

Jaká byla další úskalí, na která jste při výběru 
stavební firmy narážela? 
Zástupci firem sem často přišli a řekli: Tady máte nějakou 
nabídku, ale stejně to ani nezkoušejte, to nezvládnete. A do-
dali, že jsou ode mě okamžitě schopni odkoupit pozemek. 
Narozdíl od nich byla firma Guzman maximálně solidní, od 
začátku mě brali jako partnera.

Co vás při rozhodování navedlo na montovanou 
dřevostavbu?
Byly to dva momenty. Jednak u nás v ulici ve Velkých Příle-
pech postavil Haas Fertigbau dům už před několika lety. Jeho 
majitelé jsou s ním velmi spokojení a sousedka mi říkala, že 
bych měla jít právě do montovaného domu. Minimálně pro-
to, že se dozvím tu konečnou cenu, kterou jsem potřebovala. 
A pak mi poradil také další soused, je to stavebník, který opra-
vuje mosty, výškové budovy apod. Říkal mi, abych neřešila 
stavbu, že komerční objekty stejně mají být co nejjednodušší, 

aby se do budoucna, kdybych to chtěla 
prodat, dalo něco odmontovat, namon-
tovat, zbourat, postavit jinak. To mi roz-
hodnutí usnadnilo. 

Začala jste tedy hledat, kdo by 
vám dřevostavbu postavil? 
Zjistila jsem, že nejblíže je firma Guz-
man. Maximálně mi vyhovovala komu-
nikace s panem Kazíkem, s nímž nebyl 
problém domluvit se i večer nebo o ví-
kendech, což byla při mém pracovním 
vytížení velká výhoda. Nabídl mi cenu, 
která byla velmi seriózní a  pevná na 
příštích devět až dvanáct měsíců, tedy 
do doby, kdy jsem si měla vyřídit všech-
no papírování okolo domu. Nejenže 
z ceny necuknuli, ale vycházeli mi vstříc 
úplně ve všem. Když jsem něco potře-
bovala, zavolala jsem panu Kazíkovi, 
který vše potřebné zařídil. Fungovalo 
to od první do poslední chvíle. 

STAVBA POLIKLINIKY? 
ŠLA BYCH DO TOHO ZNOVU
Dlouhých 25 let ordinovala Miroslava Večeřová 
na poliklinice v Mělníku. Pak se rozhodla postavit si jen o kousek 
dál vlastní kliniku. Cesta k ní byla strastiplná, dnes ale budova 
stojí a všem oddělením, které zahrnuje, se daří. Po čtyřech 
letech od zahájení provozu má jasno. „Šla bych do toho 
 znovu,“ říká lékařka. 

foto Ondřej Hošt
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Jak stavba probíhala? 
Především jsem měla v lidi z firmy Guz-
man velkou důvěru. Už na začátku jsem 
prozradila, že stavbě nerozumím, věřila 
jsem, že mě nenatáhnou. Dělat chytrou 
jsem nechtěla, profesionál stejně vždy 
pozná, jak se věci mají. Má důvěra byla 
oprávněná. Pan Kazík mi pomáhal 
i s vyřizováním záležitostí okolo stavby, 
protože se stavělo v místě, kde už jsou 
domy, bylo to tedy komplikovanější. 
Povzbuzoval mě, abych prošla celou 
tou džunglí problémů. A to, co mi na-
bídli a na čem jsme se domluvili, splnili. 

Potěšila vás rychlost výstavby? 
Velmi. Bála jsem se, že budu z okna po-
likliniky, kde jsem ještě pracovala, kou-
kat na to, jak mi to tady zdí. Měla jsem 
představu, že zedníci budou držet pivo 
v ruce a říkat: Prší, teď nic dělat nemůže-
me. To byly moje největší obavy. Jenže 
s dřevostavbou to bylo úplně jinak – za 
pět dní byla hrubá stavba na světě. Lidé, 
kteří na kliniku přišli v pondělí na odbě-
ry a v pátek pro výsledky, nevěřili svým 
očím, co to vedle vyrostlo. V pondělí tu 
nebylo nic a v pátek stál dům. Když to 
všechno spočítám, tak od začátku stav-
by do chvíle, kdy jsme otevírali, uteklo 
zhruba půl roku. Navíc se stavělo přes 
zimu, od srpna či září do dubna, což by 
u zděné stavby byl problém. 

Jak jste spokojená nyní? 
Maximálně. Do zděné stavby bych ne-
šla, znovu bych vsadila na dřevostavbu. 
Líbí se mi třeba, jak je tu v zimě teplo, 
a spotřeba je přitom minimální. Polikli-
nika je rozdělena do čtyř částí, nahoře je 
dermacentrum a fyzioterapie s kosme-
tikou, dole kožní ambulance a lékárna. 
Máme tu horkovod, vlastní kotelnu, 
každá část má vlastní měřáky. Já ve své 
části platím asi deset tisíc ročně za tep-

lo, což je úžasné. Přitom moje oddělení 
má asi 110 metrů čtverečních. Když to 
někomu řeknu, nikdo mi to nevěří. 

Když se ohlédnete zpět, udělala 
byste to znovu – odejít z polikliniky 
a postavit si vlastní kliniku?
Určitě ano, protože tehdy jsem měla 
na poliklinice malý prostor. Kdybych 

si to nepostavila, stejně bych se musela 
rozhodovat co dál. Třeba si pronajmout 
ordinaci, jenže to by mě také mohla če-
kat rekonstrukce a podobně, aniž bych 
měla jistotu, že v těch prostorách budu 
moct zůstat dlouhodobě. Pak by peníze 
za rekonstrukci letěly z okna. Je to jako 
s bydlením, ve vlastním mám prostě jis-
totu do budoucna. Mám dobré vztahy 

Miroslava
Večeřová
MUDr. Miroslava Večeřová je 
atestovanou kožní lékařkou. 
Dříve působila jako samostatný 
kožní lékař na kožní ambulanci 
v nemocnici v Kralupech nad 
Vltavou. Dlouhodobě externě 
spolupracovala s doc. Otakarem 
Feřtekem, ředitelem kosmetic-
kého ústavu v Praze.DO ZDĚNÉ STAVBY BYCH NEŠLA, 

ZNOVU BYCH VSADILA NA DŘEVOSTAVBU. 
LÍBÍ SE MI TŘEBA, JAK JE TU 
V ZIMĚ TEPLO, A SPOTŘEBA JE PŘITOM 
MINIMÁLNÍ.

s vedlejší poliklinikou, vždyť jsem tam 
dělala pětadvacet let. Posíláme tam lidi 
na laboratoř, rentgeny – spolupráce je 
dobrá. A pacientů máme hodně. Nena-
sycenost lékařských služeb je veliká, 
nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, 
až někdo přijde. 

Neuvažujete v této souvislosti 
o rozšíření kliniky?
Kdepak, takto je to ideální. Všechny čás-
ti dobře fungují, daří se nám, není důvod 
něco měnit. Maximálně nějaké drobné 
úpravy nebo třeba vymalování. A ani to 
není s firmou Guzman žádný problém – 
nemůžu si dovolit zavřít přes týden, kdy 
je všední provoz, a tak jednoduše přijeli 
v pátek a vymalovali přes víkend. Chtěla 
bych i touto cestou panu Kazíkovi a fir-
mě Guzman poděkovat. Není to tak, že 
by postavili dům a řekli: Sbohem. Nikdy 
nehráli mrtvého brouka, cokoliv jsem 
potřebovala, to dokázali vyřešit. Je fajn, 
že se mi i bez kontaktů ve stavebnictví 
podařilo najít takovou společnost. •

Firma Guzman staví 
nejen rodinné domy, 
ale i kliniky, mateřské školy 
a průmyslové stavby.
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Nabídka elektrokotlů je poměrně ši-
roká, i proto je potřeba vybírat s roz-
vahou. Firma Guzman v  oblasti te-
pelné techniky pro dřevostavby Haas 
Fertigbau sází na dlouhodobé dobré 
zkušenosti s renomovanou firmou Pro-
therm, která vyrábí elektrické kotle již 
více než 20 let. 

Pokud toužíte po prakticky bezob-
služném a  téměř bezhlučném kotli, 
který je již z výroby kompletně vybaven 

všemi provozními a bezpečnostními prvky včetně základní 
regulace, vyberte si některý ze závěsných elektrokotlů RAY 
od značky Protherm. RAY nabízí vyšší efektivitu provozu, 
je možné ho napojit na stávající nebo nový topný systém 
a může sloužit jak k topení, tak i k přípravě teplé vody v ex-
terním zásobníku. Po připojení venkovního čidla je navíc 
možné regulovat kotel tak, aby se teplota otopné vody při-
způsobovala venkovním podmínkám. 

Vyhřívání vody funguje jednoduše. Po propojení se zásob-
níkem kotel automaticky řídí ohřev vody pro topný systém 
a ohřev vody v zásobníku. Uživatelsky je to přitom naprosto 

snadné – stačí přímo na displeji zvolit 
požadovanou teplotu pro topení i tep-
lotu vody v  zásobníku. Teplotní čidlo 
umístěné uvnitř zásobníku pak neu-
stále předává informace kotli, který 
upřednostňuje ohřev zásobníku. Co to 
znamená? Když teplota vody v zásobní-
ku klesne o zhruba 4 stupně Celsia pod 
nastavenou hodnotu, kotel se automa-
ticky nastaví tak, aby plným výkonem 
nahříval zásobník. 

MODERNÍ ELEKTROKOTEL 
PRO VYTÁPĚNÍ I OHŘEV 
VODY
Hledáte moderní řešení pro vytápění svého obydlí? Vhodnou 
volbou je elektrický kotel. Nepotřebuje komín ani jiné zařízení 
pro odvod spalin, nepotřebuje vzduch pro spalování jako kotle na 
jiná paliva, neprodukuje rovněž žádné emise, snadno se reguluje 
a jeho používání je maximálně komfortní. Hodí se pro vytápění 
domů i bytů. 
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Technické 
parametry 
elektrických 
kotlů RAY
Výkon    
6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 kW
Elektrické napětí/frekvence 
3 x 230 V/400 V, 50 Hz
Účinnost    
99,50 %
Min.–max. provozní 
teplota OV 
25–85 stupňů Celsia
Max. výkon oběhového 
čerpadla 
50 kPa
Objem expanzní nádoby  
7 litrů
Min.–max. provozní tlak OV 
0,8–3 bar
Rozměry (v x š x h)  
740 x 410 x 310 mm
Hmotnost (bez vody)  
34 kg
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tomu si můžete vybrat ideální kotel 
pro svůj byt či rodinný dům. Výkonové 
spektrum začíná na 6 kW a  končí na 
28 kW. U kotlů o výkonu 24 a 28 kW 
je navíc možné připojit další zdroj 
do kaskády.

Závěsný elektrokotel RAY patří mezi 
novinky v  nabídce společnosti Pro-
therm, která se výrobou elektrických 
kotlů zabývá již desítky let. Na český 
trh vstoupila v  roce 1991 a  rychle se 
zařadila mezi přední značky tepelné 
techniky. Díky zapojení do koncernu 
Vaillant Group nyní Protherm vyváží 
své výrobky do mnoha zemí Evropy, 
Asie a Afriky a vyrábí až 200 tisíc kot-
lů ročně. •

Takové řešení je jednoduché a záro-
veň zcela vyhovující potřebám rodiny. 
Domácnost má díky tomu vždy dosta-
tek tepla a zároveň i dostatek teplé vody 
pro běžnou celodenní spotřebu. 

PRACUJE V NÍZKÉM 
TARIFU

Kotel má rovněž systém hromadného 
dálkového ovládání (HDO), díky němuž 

ho lze provozovat vždy za sazbu nízké-
ho tarifu, a  tak dále snižovat náklady 
na elektřinu. Cena elektřiny pro ma-
loodběratele totiž není v  průběhu dne 
stejná a  funguje ve dvoutarifové sazbě 
(tzv. vysoký a nízký tarif ). HDO přitom 
umožňuje elektrorozvodným závodům 
společně s  elektřinou přenášet i  různé 
povely k přepínání sazeb na elektroměru 
a k provozu některých spotřebičů. 

Elektrokotle RAY jsou k  dispozici 
v různých výkonových rozsazích, díky 

ELEKTROKOTLE RAY 
JSOU K DISPOZICI 
V RŮZNÝCH 
VÝKONOVÝCH 
ROZSAZÍCH,  
DÍKY TOMU SI 
MŮŽETE VYBRAT 
IDEÁLNÍ KOTEL 
PRO SVŮJ BYT ČI 
RODINNÝ DŮM.
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Firem nabízejících tepelná čerpadla je 
hodně. Vyplatí se ale vsadit na kvalitu 
a  dlouhodobou zkušenost. Německý 
Vaillant vyrábí tepelnou techniku už 
140  let. Za tu dobu se rodinná firma 
proměnila v renomovanou nadnárodní 
společnost, která může díky prověřené-
mu procesu výroby a kvalitním kompo-
nentům standardně poskytovat desetile-
tou záruku na kompresor. Ten je přitom 
srdcem každého tepelného čerpadla.

než dvě třetiny nákladů na vytápění. 
Dalším bonusem některých typů čer-
padel je chlazení, které pomůže udržet 
příjemnou teplotu v domě i v průběhu 
letních měsíců.

„Společně s  firmou Guzman nabízí-
me služby projektanta, který připraví 
systém přímo na míru pro konkrétní 
dům,“ uvádí Jiří Havrlant z českého za-
stoupení společnosti Vaillant. „Také sa-
motná realizace je díky pečlivé přípravě 

VYTÁPĚNÍ DNEŠKA: 
TEPELNÉ ČERPADLO 
A REKUPERACE
Moderní dům si zaslouží moderní systém vytápění. Výrobky, se kterými jsme 
se před několika lety setkávali pouze u luxusních nemovitostí, jsou již běžnou součástí 
dnešních novostaveb. Stále více majitelů domů hledá ekologická a zároveň jednoduchá 
a úsporná řešení vytápění. Taková jsou například tepelná čerpadla, která získávají 
tepelnou energii ze vzduchu, země nebo vody, a pouhých 25 procent z celkové topné 
energie je potřeba dodávat z elektrické sítě. Investice do nich je sice o něco vyšší, 
ovšem v provozních nákladech se rychle vrací. 

POKLES CEN

Češi si tepelná čerpadla pořizují stále častěji. Příznivému 
trendu napomohl i  pokles cen. Zatímco v  současnosti je 
cena technické místnosti s tepelným čerpadlem pro běžný 
rodinný dům okolo 160 tisíc korun, dříve to bylo o sto tisíc 
korun více.

Vaillant dodává na trh všechny typy tepelných čerpadel, 
z  nichž nejdostupnější je varianta vzduch/voda. Spolu se 
správně navrženou otopnou soustavou zajistí dostatek tepla 
pro vytápění i ohřev teplé vody a lze díky tomu ušetřit i více 
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společnosti Guzman příkladná a  na-
prosto bezproblémová,“  doplňuje. 

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

V  nových a  stále lépe zateplených 
budovách s  těsnými okny se snižuje 
možnost přirozené výměny vzduchu, 
proto je nutné myslet nejen na úspory 
energií, ale rovněž zajistit dostatečné 
množství čerstvého vzduchu zvenčí. 
To lze řešit buď častým otevíráním 

oken, nebo mnohem efektivněji reku-
perací. 

Větracími otvory se přivádí čerstvý ven-
kovní vzduch do obývacích pokojů a lož-
nic, naopak spotřebovaný vzduch z ku-
chyně, koupelny a WC odchází z domu 
odtahovými ventily do rekuperační jed-
notky, kde teplý vzduch předehřívá ve 
výměníku tepla vzduch venkovní.

Rekuperace se v současnosti používají 
pouze v pasivních a nízkoenergetických 
domech, po roce 2020 však budou mu-
set být povinně v každé nové budově. •

TEPELNÉ ČERPADLO 
TYPU VZDUCH/VODA 
SPOLU SE SPRÁVNĚ 
NAVRŽENOU OTOPNOU 
SOUSTAVOU ZAJISTÍ 
DOSTATEK TEPLA PRO 
VYTÁPĚNÍ I OHŘEV 
TEPLÉ VODY. DÍKY TOMU 
LZE UŠETŘIT I VÍCE NEŽ 
DVĚ TŘETINY NÁKLADŮ 
NA VYTÁPĚNÍ.

info
Více o tepelných čerpadlech 
najdete na www.kvalitni-
tepelna-cerpadla.cz. Obrátit 
se můžete rovněž na Jiřího Ha-
vrlanta z firmy Vaillant (telefon: 
+420 603 233 753, e-mail: 
jiri.havrlant@vaillant.cz).

Tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM plus
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V případě dřevostaveb od firmy Guzman 
ani není potřeba velký výkon krbu. „Dře-
vostavby jsou totiž už v  základu ener-
geticky velmi úsporné a  mají jen nízké 
tepelné ztráty. Teplo z krbu navíc doká-
žeme akumulovat a dům nevychladne ani 
několik hodin po vyhoření paliva,“ říká 
Jaroslav Zástěra z firmy Svět krbů. 

Při výběru krbů podle něj lidé nejčas-
těji řeší design. „Vedou jednoduché tvary 
s minimálním množstvím kovových prv-

pojit také na teplovodní systémy. „Krby 
lze kombinovat třeba i  se solárními 
panely,“ nastiňuje další možnosti Jaro-
slav  Zástěra. 

Krb s  teplovodním systémem mají 
v provozu i v prodejně Světa krbů v Un-
hošti, zákazníci tak mohou do detailů 
prozkoumat, jak vše funguje. Dnes už 
také stojí po celé republice řada domů, 
které vytápí pouze teplo z krbu. „Díky so-
fistikovaným, moderním systémům na to 

KRB NENÍ JEN NA OZDOBU. 
MŮŽE VYTÁPĚT CELÝ DŮM
Oheň vždy patřil k přirozeným součástem domovů. Plameny uklidňují a lidé se 
do nich rádi dívají. I proto vznikají třeba videonahrávky s plápolajícím ohněm, které 
si někteří pouštějí v televizi. Jenže skutečný krb žádná televizní podívaná nenahradí. 
Nejenže vytvoří příjemnou atmosféru, je také výrazným designovým prvkem 
obývacího pokoje a navíc může vytápět celý dům. 

ků na krbu jako takovém,“ konstatuje s tím, že krb může vypadat 
prakticky jakkoliv. „Návrhy krbů a kamen děláme v našem soft-
waru, zákazníci tedy vidí, jak zapadnou do interiéru, a mohou si 
vše uzpůsobit svým představám ještě před montáží,“ doplňuje.

MYSLETE NA KRB JEŠTĚ 
PŘED STAVBOU

O techniku se naopak zájemci až tolik nestarají. Přitom kromě 
klasických teplovzdušných krbů je možné krby či kamna na-
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stačí několik kil dřeva denně,“ usmívá se 
Jaroslav Zástěra. 

Zdůrazňuje, že je důležité myslet na krb 
už v  rámci projektování nového domu. 
„Můžeme ovlivnit posunutí příček, umís-
tění komínu, přívod vzduchu a další věci, 
které vylepší funkčnost celého systému 
vytápění,“ říká majitel Světa krbů. Odbor-
níci si ale poradí i tehdy, když si zákazník 
na krb vzpomene až ve chvíli, kdy už dům 
stojí – bez komínu. „Technologie a mate-
riály pro výstavbu komínů už pokročily 
natolik, že můžeme komín dobudovat 
dodatečně a na něj poté napojit krb,“ říká 
Jaroslav Zástěra. 

Je ale třeba počítat s  tím, že kvalitní 
krb něco stojí. Na druhou stranu – díky 
následným úsporám při vytápění se 
i vyšší investice vrátí. Minimální suma 
za krb je 100 tisíc korun, jeho průměrná 
cena se pak v tuzemsku pohybuje mezi 
140  a  160  tisíci korunami. „Pokud má 
někdo k  dispozici menší rozpočet, vy-
platí se vsadit spíše na špičková kamna, 
která rovněž odvedou velmi dobrou služ-
bu,“ doplňuje Jaroslav Zástěra. I ta si lze 
samozřejmě vybrat ve Světě krbů. •

KROMĚ KLASICKÝCH 
TEPLOVZDUŠNÝCH 
KRBŮ JE MOŽNÉ 
KRBY ČI KAMNA 
NAPOJIT TAKÉ 
NA TEPLOVODNÍ 
SYSTÉMY. KRBY LZE 
KOMBINOVAT TŘEBA 
I SE SOLÁRNÍMI 
PANELY.

Svět krbů
Specializovaná prodejna Svět 
krbů se věnuje krbům a  krbovým 
kamnům od roku 1999. Má dvě 
pobočky – na Evropské v Pra-
ze 6-Dejvicích a také v Unhošti, 
jen 2 km od ukázkového domu 
firmy Guzman. Více  informací 
včetně kontaktů najdete 
na webu www.svetkrbu.cz.
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Rodinný dům ve Štěnovicích

Rodinný dům
 v Jílovém u Prahy

Guzman obchodní a stavební
Sídlo a vzorový dům:
Dolany u Kladna 83
273 51 Unhošť
info@guzman.cz
www.guzman.cz
telefon: +420 312 690 156

Vzorový dům Dolany
Pro smluvení prohlídky našeho 
vzorového domu nás kontaktujte na 
telefonních číslech +420 312 690 156  
a +420 736 488 000 nebo vyplněním 
formuláře na www.guzman.cz 

Rodinný dům v Jílovém u Děčína

Rodinný dům ve Cvrčovicích

Rodinný dům  v Chomutově

Rodinný d
ům v Praze-

Ruzyni


