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VÁŽENÍ 
ZÁKAZNÍCI, 
možná jste někdy viděli, jak roste montovaná dřevostavba. 
Netrvá to roky. Ani měsíce. Jen týdny. Je to opravdový kon
cert, nad nímž často žasnou i  budoucí majitelé domu. Sen 
o novém domově tak můžeme splnit i vám, a to už za tři mě
síce od podpisu smlouvy.

A  není to ledajaký domov! Montujeme pouze ty nejlepší 
certifikované dřevostavby na trhu – od firmy Haas Fertigbau, 
jejíž preciznost a německá kvalita jsou proslulé. Při stavbě 
domů používáme jen prvotřídní materiály, prvky a systémy. 
Můžeme se tak za každou naši dřevostavbu zaručit. 

Nejlépe o tom vypovídají pozitivní reference a dlouhodobá 
spokojenost našich klientů. Vážíme si toho a těší nás, že stále 
více a více zákazníků vidí výhody montovaných dřevostaveb. 

Majitelé našich domů jsou nadšení, protože našli pří
jemné místo pro život, s přirozenou a útulnou atmosférou. 
Jsou nadšení, protože mají dům s nízkou spotřebou energií, 
obrovskou variabilitou a  vysokou životností. Jsou nadšení, 
protože bydlí v kvalitním domě, který pořídili za cenu bytu 
v novostavbě.

Pokud se rozhodnete stavět, přijďte za námi. Ukážeme 
vám domy, které jsme postavili, a  představíme celou řadu 
možností, jak by mohl vypadat ten váš. Nahlédnete u nás do 
své budoucnosti. A jakmile si vyberete, můžeme začít stavět. 
Nelimituje nás totiž ani nepřízeň počasí. 

Na cestě k novému domovu vám pomůžeme s každým kro
kem. Tak jako to děláme pro naše klienty už patnáct let. 

Na setkání s vámi se těší
Marek Guzman a Radek Kazík 

Rodinný dům 
 v Horním Bezděkově

Rodinný dům v Blšanech

Rodinný dům v Kamenici u Jesenice

Rodinný d
ům v Doksec
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DŮM. A ZNOVU ŠLI 
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Šli sice do nového, ale přestěhovali se jen o pár desítek metrů. Ve středočeské Unhošti, 
která leží mezi Prahou a Kladnem, měli manželé Kaufmanovi původně patrový dům. Ten jim ale 
přestal vyhovovat, protože se starají o handicapovanou dceru. A tak si postavili bungalov – 
přízemní a kompletně bezbariérový dům. 

Od počátku měli jasno, že si pořídí dřevostavbu. Zase. Také 
jejich první dům byl totiž od firmy Haas Fertigbau. Kauf
manovi přiznávají, že oslovili i  jinou firmu, ale nakonec 
rozhodla pozitivní zkušenost. „S  předchozím domem, 
který jsme od nich měli, nebyl nikdy žádný problém. 
Navíc byli vždy ochotní a vyšli nám vstříc se vším, co jsme 
potřebovali,“ říkají. 

Rychlost výstavby nového domu si 
užívali. „První dům jsme kupovali už 
jako hotovou stavbu a jen jsme v něm 
dělali vnitřky. Vůbec jsme tedy neviděli, 
jak postupuje stavba. U  druhého už 
jsme se chodili dívat každý den. Během 
týdne to vypadalo jako dům, do kterého 

by se člověk mohl nastěhovat. I  když je na tom pak ještě 
hodně práce, je to pěkné divadlo,“ usmívají se. 

Navíc porovnání se stavbou zděného domu mají přímo 
před očima. Na sousední parcele totiž roste právě zděný dům. 
„Začali stavět chvilku po nás a mají teprve vnějšek. Než budou 
bydlet, potrvá to ještě hodně dlouho. A my už jsme v novém 
dva měsíce,“ spokojeně pokyvují. S  prodejem původní 

Guzman obchodní a stavební
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certifikované dřevostavby neměli vůbec žádný problém. 
Zájemci se našli okamžitě a s jedním z nich se brzy dohodli. 

ŠIRŠÍ CHODBY I DVEŘE

Zařizování prvního domu měl na starost Petr Kaufman. 
„Pořizovali jsme si ho v  době, kdy se měla narodit starší 
dcera. Dodělávali jsme ho, až když byla na světě,“ vzpomíná 
jeho manželka. „Nevěděli jsme tehdy, že bude postižená, to 
se ukázalo až časem. Ale já se každopádně věnovala mi minku 
a o dům jsem se moc nezajímala.“

Starší dcera manželů Kaufmanových je od narození 
postižená. Narodila se předčasně a trpí dětskou mozkovou 
obrnou, která zasáhla všechny čtyři končetiny. Nemůže 
chodit, a proto potřebuje speciální vozítka. V jejím pokoji je 
pak rehabilitační stůl a pomůcky na cvičení. 

I proto druhý dům vymýšleli oba manželé společně. „To už 
byl trochu jiný příběh – chtěli jsme, aby byl každodenní pro
voz pro nás co nejjednodušší,“ vyprávějí. V předchozím domě 

„Byl to dům postavený pro zdravé obyvatele. Když se 
projevilo postižení naší dcery, museli jsme si jej trochu 
uzpůsobit – změnili jsme dolní koupelnu tak, abychom s ní 
mohli manipulovat, ale stejně to nestačilo. Nové bydlení vše 
vyřešilo,“ říkají manželé Kaufmanovi. 

„POROVNÁNÍ SE 
STAVBOU ZDĚNÉHO 
DOMU MÁME DOSLOVA 
PŘED OČIMA. SOUSEDI 
ZAČALI STAVĚT 
CHVILKU PO NÁS 
A MAJÍ TEPRVE 
VNĚJŠEK. MY JSME 
OPROTI TOMU VE SVÉM 
UŽ PŘES DVA MĚSÍCE.“

je limitovalo schodiště, kvůli němuž 
prakticky nevyužívali horní patro. 
Snad jen mladší dcera chodila nahoru 
spát, ale prakticky vše se odehrávalo 
v přízemí. 

Kaufmanovi jsou se zvonkem s kamerou 
a elektronickým ovládáním vrat maximálně 
spokojení

Dům je prostorný a pohodlný, působí 
vzdušným dojmem. Kromě dětského pokoje 
je laděný do přírodních odstínů
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Hipoterapie pomáhá
Starší dcera manželů Kaufmanových se potýká 
s následky dětské mozkové obrny. Velmi jí při 
tom pomáhá hipoterapie. Rodina se proto snaží 
občanskému sdružení, které fyzioterapeutickou 
metodu využívající jako pomůcku speciálně 
vycvičeného koně zastřešuje, na oplátku také 
pomáhat. Kaufmanovi si pochvalují, jak moc jízda 
na koni jejich dceři prospívá.

„Bonusem pro dceru je to, že jezdí s asistencí, 
sedí za ní fyzioterapeutka a pomáhá jí při jízdě. 
Má díky tomu kontakt s jiným člověkem. Když 
byla malá, byl pro ni kontakt s cizími lidmi obtíž
ný. Má navíc i zrakový handicap, špatně vidí, tak
že si těžko zvykala na nové lidi. Z ježdění na koni 
je nadšená, vůbec bez toho nemůže být,“ říkají. 

Jezdit chodí dvakrát v týdnu, jednou za měsíc 
i o víkendech, v létě pak i na tábor, kde jezdí dva
krát denně a učí se také starat o koně. „Od ma
lička jezdí i mladší dcera, od počátku byla u toho 
a koně ji chytli. My ale koňáci nejsme,“ usmívají se 
manželé. 

Petr Kaufman navíc dříve – když byla dcera 
ještě hodně malá – pomáhal rozšířit nabídku spe
ciálních pomůcek pro handicapované děti. Tehdy 
nebyly v Česku moc dostupné, byly tu pouze 
pomůcky pro dospělé nebo minimální výběr 
a méně kvalitní dětská vozítka a další pomůcky. 
Byly těžké, neskladné a nepraktické. 

„Manžel pracoval tři roky pro firmu Otto Bock, 
která nabízí kvalitní dětské pomůcky. V Česku se 
tehdy manipulace dětí moc neřešila, v zahraničí 
to ale bylo vymyšlené. Petr pomáhal rodinám 
handicapovaných dětí, ukazoval jim pomůcky 
a mohli si je také vyzkoušet. Žádná jiná firma to 
tehdy nedělala, teď už to dělají všechny,“ vypráví 
paní Kaufmanová. 
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Vybrali si typový bungalov z katalogu, 
ale potřebovali ho samozřejmě upravit 
podle svých představ. „Máme širší dveře 
i širší chodby po celém domě. Dceři je 
už jedenáct a  stále roste  – postupně 
budeme potřebovat více prostoru na 
její přenášení. Máme také velmi pros
tornou koupelnu, do níž se vchází přímo 
z dceřina pokoje. Navíc naše ložnice je 
hned vedle a je s jejím pokojem propo
jená dveřmi, abychom u  ní v  případě 
potřeby byli co nejrychleji,“ popisují, co 
pro ně bylo v novém domě důležité. 

VE VZORKOVNĚ 
JEN TŘI HODINY

Kromě těchto klíčových změn udělali 
ještě několik dalších – mají dvojgaráž se 

vstupem přímo do domu. Dále si zvolili podlahové vytápění, 
a  původní druhou koupelnu proměnili na šatnu. „Druhá 
koupelna by pro nás byla zbytečná, zato šatna se hodí. 
Alespoň nikde nemusíme mít žádné skříně,“ usmívá se paní 
Kaufmanová. 

Na rozdíl od mnoha jiných klientů byli rychle hotoví i ve 
vzorkovně v  Chanovicích, kde se montované dřevostavby 
Haas Fertigbau vyrábějí. „Nejsme žádní hnidopiši, připravili 
jsme se s  katalogy dopředu, takže jsme zvládli vybrat vše 
potřebné pro exteriér i  interiéry během zhruba tří hodin. 
Říkali nám, že jsme rychlí, ale my to máme trochu jinak – 
nepotřebujeme nic přepychového a šťourat se čtyři hodiny 
v tom, jaké dáme dlaždičky do koupelny… Pro nás je prioritou 
pohodlí a funkčnost,“ říkají.

Stejně jako v  předchozím domě i  tentokrát mají  – díky 
své dobré zkušenosti  – na střeše fotovoltaické panely. 
„Navíc v každém domě teď musí být dva zdroje energie – my 
nemáme plyn, jen elektřinu, tak jsme zvolili právě sluneční 
energii. Osvědčila se nám už dříve, díky kolektorům jsme 
navíc také ušetřili,“ zakončují spokojení Kaufmanovi. •

Kaufmanovi jsou se zvonkem s kamerou 
a elektronickým ovládáním vrat maximálně 
spokojení
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„Tyto prvky jsou méně obvyklé, ale sa
mozřejmě je klienti také někdy chtějí,“ 
usmívá se Václav Kuchynka. Nejčastěji 
podle něj žádají samostatné místnosti, 
jako je třeba prádelna či velká šatna, 
případně také obývací pokoj otevřený 
do krovu. Když se vynoří méně obvyklé 
přání, je to pro dělníky při montáži dře
vostavby většinou příjemné zpestření. 

„Potíže? Kdepak, ty s tím nejsou. Dře
vostavby totiž opravdu nejsou ničím 
specifické oproti klasickým zděným 
stavbám, neexistují pro ně ani žádná 
omezení, a  tak je možné mít v  nich 
v podstatě cokoliv,“ potvrzuje pan Ku
chynka. 

I z hlediska statiky jsou zděné domy 
a dřevostavby vyrovnané. Koneckonců 
ve společnosti Haas Fertigbau před ča
sem prokázali odolnost a pevnost mon
tovaných dřevostaveb i tak, že na jednu 
z  nich namontovali vnější lezeckou 
stěnu a na používané obvodové panely 
zavěsili bez sebemenších potíží osobní 
automobil. 

VYUŽIJTE HLOUBENÍ 
ZÁKLADŮ NA VINNÝ 
SKLÍPEK

Více než horolezců, kteří by chtěli 
šplhat po fasádě svého domu, je mezi  
klienty spíše milovníků vína. A tak jsou 
stále oblíbenější součástí dřevostaveb 

od firmy Guzman vinné sklípky. Majitelům často nahrává 
sklon pozemku, kdy je nutné pro dům hloubit základy. Pak 
už je snadné rozhodnout se v rámci přípravy základů i pro 
hlubší podsklepení domu a vybudování samotného sklípku.

Ten se většinou vyzdívá z  cihel a  obkládá polystyrenem 
nebo minerální vatou, chlad pak jde do místnosti od země. 
Díky umístění zcela či částečně pod zemí bývá ve sklípku ide
ální teplota pro skladování vína a není nutné ho nijak chladit. 
A ani chránit před vlhkem, které vínu nevadí. 

Někteří majitelé domů skladují svá vína v obyčejném skle
pě či některé ze suterénních místností. Bohatě jim to stačí. 
Dřevostavby jsou totiž dokonale izolované a udržují stabilní 
teplotu, což je pro kvalitu vína klíčové. Když je mráz a v su
terénu se netopí, bývá ve sklepě okolo patnácti stupňů, když 

jsou venku letní třicítky, je „dole“ jen 
necelých dvacet stupňů. Tak drobný 
teplotní výkyv vínu nijak neublíží. 

ZAPLAVEJTE SI, 
KDYKOLIV CHCETE

Ani vnitřní bazén není žádný problém, 
přestože někteří zhotovitelé dřevosta
veb se takovému řešení vyhýbají a raději 
navrhují venkovní bazény. Firma Guz
man ale už za dobu své existence něko
lik vnitřních bazénů postavila – jeden 
z movitějších klientů si dokonce dopřál 
poměrně velkorysou krytou „plovárnu“ 
o rozměrech deset krát pět metrů. Stačí 
se tedy o svém přání zmínit již v rámci 
přípravy domu, aby s bazénem projek
tanti počítali. 

Nápad to rozhodně není špatný, vnitř
ní bazén je totiž o poznání příjemnější 
na údržbu, protože je dokonale chrá
něný před nečistotami zvenčí, a  záro
veň je také velice komfortní – můžete 
si zkrátka zaplavat, kdy budete chtít. 
A to i během sychravých podzimních či 
mrazivých zimních měsíců. 

Pokud chcete doplnit svůj dům o vnitř
ní bazén, měli byste ovšem myslet na ně
kolik základních pravidel: Důležité je si
tuovat bazén do přístavby, protože bývá 
náročnější na větrání, vyhřívání i  sa
motný provoz, což by mohlo při běžném 
životě v domě vadit. V přístavbě je navíc 
možné propojit ho s posilovnou, saunou 
či jinou relaxační zónou, u  bazénu by 
také nikdy nemělo chybět zázemí v po
době toalety, sprch a případně i šatny. 

Klíčový je i  výběr materiálů, které 
musí odolat vodě i chemikáliím použí
vaným k údržbě bazénu. Podlahy musí 
být s protiskluzovou úpravou, jinak hro
zí pád a zranění. Klienti mohou sáhnout 

CO MŮŽETE MÍT 
V DŘEVOSTAVBĚ? BAZÉN, 
HERNU, SKLÍPEK 
I CHYTRÉ SYSTÉMY
Někteří klienti mají v dřevostavbách vnitřní bazén, jiní dětskou hernu nebo třeba
 i lezeckou stěnu. Občas bývají součástí domů vinné sklípky, a to dokonce 
i s posezením, nebo nejrůznější „zašívárny“ – třeba v podobě místnosti s kulečníkem 
nebo posilovny. Ať už toužíte mít v domě cokoliv, není to podle odborníků z firmy 
Guzman žádný problém.

V DŘEVOSTAVBĚ DNES MŮŽETE MÍT PRAKTICKY COKOLIV. 
RADOST VÁM MŮŽE DĚLAT VLASTNÍ SAUNA, POSILOVNA, 
VNITŘNÍ BAZÉN, HERNA S KULEČNÍKOVÝM STOLEM, 
MÍSTNOST PRO PŘEHRÁVÁNÍ FILMŮ ČI HUDBY S VYNIKAJÍCÍ 
AKUSTIKOU ČI VINNÝ SKLÍPEK. O SNAZŠÍ A RYCHLEJŠÍ ÚKLID 
SE ZASE POSTARÁ TŘEBA CENTRÁLNÍ VYSAVAČ. 
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na dálku zkontrolovat, zda jsou zavřená 
všechna okna, když jste dům opouštěli 
ve spěchu, nejste si tím jisti a venku se 
zrovna rozpršelo. Inteligentní dům vás 
koneckonců může sám upozornit na 
to, že jsou okna otevřená. Všechno se 
přitom dá propojit s chytrým mobilem 
nebo tabletem.

Inteligentní elektroinstalace umož
ňují rovněž doplňovat chybějící ovlada
če. „Pokud zjistíte, že vám v domácnosti 
chybí například vypínač ke stávajícímu 
světlu, je možné se na osvětlení napo
jit bezdrátově. Oblíbené mezi našimi 
 klienty je tlačítko připevněné na po
steli, kterým si mohou rozsvítit sérii 
světel směrem k  toaletě. Když potře
bují, rozsvítí si, když se vrátí do postele, 
zase zhasnou,“ usmívá se pan Kuchynka 
s  tím, že systémy pro chytré domy již 
nejsou tak drahé jako dříve. •

po litých nebo dřevěných podlahách 
(z tropických dřevin, které jsou výraz
ně odolnější).

NAPROGRAMUJTE 
SI DŮM PODLE SVÉHO

V současnosti frčí v nových dřevostav
bách stále více systémy, které je pro
měňují v tzv. chytré domy. Inteligentní 
elektroinstalace nahrazují klasické 
konvenční vypínače a zásuvky, jednotli
vé „chytré“ prvky jsou přitom napojené 
na hlavní řídicí systém a je možné jejich 
funkce do detailů naprogramovat. 

Nastavit si tak můžete třeba to, že při 
odchodu z domu a zakódování zabez
pečovacího systému se automaticky 
vypnou všechny elektrospotřebiče, 
které nemusejí běžet. Nebo si můžete 

MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ CHYTRÝCH 
TECHNOLOGIÍ V DOMÁCNOSTI JE MNOHO – 
MOHOU POMOCI ŠETŘIT NÁKLADY NA 
ENERGIE, HLÍDAT A ZAMEZOVAT PLÝTVÁNÍ 
ZDROJŮ, AUTOMATIZOVAT ŘADU ÚKONŮ 
ČI ZVYŠOVAT POHODLÍ A BEZPEČÍ. 
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Ve srovnání se zahraničím stojí v Česku dřevostaveb stále ještě relativně málo. 
Zatímco v podobně velkém Rakousku tvoří dřevostavby každoročně zhruba třetinu ze 
všech postavených domů, v tuzemsku je to jen necelá desetina. Zájem o dřevostavby 
však roste – s ohledem na použité technologie, úsporu energií, rychlost výstavby 
a ekologické aspekty je to navíc trend budoucnosti. 

Dřevostavby mají mnoho výhod, jež 
z nich činí příjemný, praktický a vel
mi úsporný domov. A lidé, kteří v nich 
bydlí, to potvrzují. Z průzkumu, který 
v  letech 2012 až 2014 prováděli na 
Mendelově univerzitě v  Brně, vyplý
vá, že dřevostavbu by napodruhé zvo
lilo 95 procent majitelů dřevostaveb 
a dvě třetiny z nich jsou přesvědčeny 
o celkových výhodách dřevostaveb ve 
srovnání se zděnými domy. 

Kromě ryze praktických důvodů jsou navíc dřevostavby 
velmi ekologické a přispívají tak k udržitelnému rozvoji. 
Dřevo je přírodně a kompletně obnovitelný přírodní zdroj, 
zároveň je to přitom recyklovatelný materiál, který se na 
konci životního cyklu dřevostavby dá znovu použít či ales
poň částečně recyklovat. 

Stromy rovněž absorbují z  ovzduší oxid uhličitý, který 
zůstává ve dřevě použitém na konstrukci mnoho let, do
kud se znovu neuvolní rozkladem nebo spálením. Pokud je 
během životnosti dřevostavby vysázeno tolik stromů, kolik 
jich bylo nutné pokácet kvůli její stavbě, nezapříčiní dřevo 

nárůst oxidu uhličitého v  atmosféře, 
a dřevostavba může mít dokonce nu
lovou uhlíkovou stopu. 

Na ekologické argumenty slyší 
dlouhá léta lidé ve Skandinávii, Ra
kousku, Německu či třeba v zámoří. 
V  Česku si postupně také získávají 
pozornost, ale důležitější z  pohledu 
českých majitelů dřevostaveb jsou 
stále následující benefity (na další 
stránce). •

NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
VÝHOD DŘEVOSTAVEB
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Rychlost výstavby 
Hlavní předností monto
vaných dřevostaveb je 
rychlost jejich výstavby. 
Neměří se v měsících 
a často ani v týdnech, 
protože pokud je připra
vena základová deska, 
stojí dům již v průběhu 
několika málo dnů. Rych
lou a kvalitní výstavbu 
umožňuje prověřený 
a certifikovaný systém, 
kdy do sebe jednotlivé 
dílce dokonale pasují. 
Navíc lze stavět i v zim
ním období, neboť se 
staví tzv. „na sucho“.

Tepelná pohoda
Venku může být žhavé 
léto nebo tuhý mráz, ale 
uvnitř dobře navržené 
a postavené dřevostavby 
nic z toho nepocítíte. 
V zimě totiž dřevostavby 
velmi rychle vytopíte, 
v létě zase odstíní slu
neční paprsky stínicí 
technika, větráte přitom 
z opačné strany. V mno
ha dřevostavbách, které 
společnost Guzman 
postavila, mají majitelé 
vlastní vinotéky s cen
nými lahvemi vína, které 
jsou citlivé na stálou 
teplotu vzduchu. 

Úspora energií
Dřevostavby Haas Fertig
bau mají už v základním 
provedení velmi nízkou 
spotřebu energie. Díky 
certifikovanému systému 
mohou mít vnější stěny 
rodinného domu tloušť
ku zhruba od 223 do 
343 mm, což vytváří vy
nikající koeficient tepelné 
prostupnosti U = 0,20 až 
0,13 W/m2K. Šetříte svou 
peněženku. Ve srovnání 
se staršími stavbami lze 
u dnešních nízkoenerge
tických domů dosáhnout 
úspor na vytápění do
konce až 75 procent. 

Dlouhá životnost
Nejlepším důkazem jsou 
nejstarší dochované dře
vostavby, které pocházejí 
už ze 7. století našeho 
letopočtu. Také monto
vané dřevostavby vydrží 
dlouho – klíčem je správ
né provedení a montáž, 
kvalitní materiály prvků 
i konstrukce a následná 
údržba. U domů od firmy 
Guzman navíc platí, že 
riziko stavebních vad je 
minimální, neboť se staví 
z předem připravených 
dílců v rámci certifiko
vaného systému Haas 
Fertigbau. 

Zdravé klima
Dřevostavby zajišťují 
zdravé a přirozené vnitřní 
klima. Dřevo jako přírod
ní materiál reaguje na 
změny vlhkosti, pozitivně 
ovlivňuje vnitřní mikrokli
ma a stabilizuje vlhkost 
uvnitř domu. To ocení 
nejen alergici či astma
tici, kterým vyhovuje 
právě vyrovnaná vlhkost 
vzduchu, ale i všichni 
ostatní. Kvalita vnitřního 
prostředí je totiž pro 
každého z nás velmi 
důležitá – vždyť ve svém 
domově trávíme podstat
nou část života. 

Požární odolnost
Kvalitní dřevěné konstruk
ce odolávají požáru lépe 
než ty železobetonové 
či ocelové (ty sice přímo 
nehoří, ale vysoké teploty 
je naruší natolik, že ztratí 
svou pevnost a mohou se 
zhroutit). Naopak masivní 
dřevěné prvky odolávají 
požáru velmi dobře a prv
ky menších rozměrů zase 
chrání obložení. Dřevo 
při požáru zuhelnatí, což 
brání přístupu kyslíku 
dovnitř průřezu. Dřevo 
ohořívá bez náhlé ztráty 
únosnosti.

Větší prostor 
Ve srovnání se zděnými 
stavbami, které nabízejí 
podobné tepelně a zvu
kově izolační parametry, 
mají montované dřevo
stavby zhruba o polovinu 
tenčí obvodové i příčko
vé stěny, což představuje 
poměrně značnou úspo
ru užitné plochy. V běž
ném rodinném domě to 
může znamenat i několik 
čtverečních metrů navíc, 
které se vám mohou 
hodit. 

Akustická pohoda
Betonová konstrukce 
podlah vytváří v interi
éru dřevostaveb velmi 
příjemnou zvukovou 
pohodu. Patří to ostatně 
mezi klíčové parametry 
a projektanti akustické 
pohodě věnují při navr
hování dřevostaveb vždy 
mimořádnou pozornost. 
Vynikající akustiku ve 
vnitřních prostorech 
domu spoluvytváří rov
něž masivní dvojvrst
vé opláštění vnitřních 
a vnějších stěn. 

Výjimečná kvalita
Systém dřevostaveb 
firmy Haas Fertigbau je 
prověřený časem, reno
movanými institucemi 
a tisícovkami klientů 
v Česku i v zahraničí. 
O prvotřídní kvalitě po
užitých materiálů svědčí 
až 30letá záruka na stati
ku konstrukce. Na výrobu 
jednotlivých dílců zase 
dohlíží jak český TAZUS, 
tak i renomovaný kon
trolní institut z německé
ho Mnichova. Kompletní 
systém je atestovaný 
a certifikovaný při řadě 
různých zkoušek. 

Velká variabilita
Výběr povrchových 
úprav dřevostaveb je 
v současnosti natolik 
rozmanitý, že po opláš
tění domu nikdo na první 
pohled nepozná, jestli je 
stavba zděná, či dřevěná. 
Montovaná dřevostav
ba tak bezproblémově 
zapadne i mezi klasické 
zděné domy v tradiční 
české vesnici. Neztratí 
se ale ani mezi městský
mi vilami. Také uvnitř je 
možná celá řada úprav, 
protože dřevostavby jsou 
v podstatě skládačky, 
které umožňují relativně 
jednoduchou změnu dis
pozic. A to i v budoucnu. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

CERTIFIKOVANÉ DŘEVOSTAVBY VYDRŽÍ DLOUHO – 
KLÍČEM JE SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A MONTÁŽ, KVALITNÍ 
MATERIÁLY PRVKŮ I KONSTRUKCE A NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA.
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pořizovací náklady, ale také na měsíční provozní náklady. Ty 
určují, jak rychle se investice vrátí. 

„Například tepelné čerpadlo má vyšší pořizovací cenu než 
elektrický kotel, ale zase má nižší měsíční provozní náklady. 
Proto klientům ukazujeme grafy s pořizovacími náklady ke 
konkrétnímu zdroji energie. Z těch nám vyplyne křivka, z níž 
je patrné, po kolika měsících se daný zdroj vyplatí. Samozřej
mě platí, že čím větší je dům, tím rychlejší je návratnost,“ říká 
hlavní projektant Ing. Václav Kuchynka. Z grafu je možné vy
číst pořizovací cenu a roční náklady na provoz vybrané tech
nologie a porovnat ji s dalším zvažovaným zdrojem. 

TECHNOLOGIE JE 
MOŽNÉ KOMBINOVAT

Novinek v oblasti vytápění je celá řada a klienti mohou ve 
svých domech jednotlivé technologie kombinovat. Zajímavý 
je z tohoto pohledu třeba mix tepelného čerpadla a podla
hového teplovodního vytápění, které má i funkci chlazení. 
Technologie stará zhruba dva roky funguje prostě – v létě 
se režim tepelného čerpadla jednoduše přepne z topení na 
chlazení. 

„Dříve něco takového nebylo možné, 
firmy se tomu úzkostlivě vyhýbaly,“ uvádí 
pan Kuchynka a vysvětluje proč: „Tech
nologie tehdy zkrátka ještě nebyla tak 
vychytaná. Když například studenou ke
ramickou podlahu ohřívalo slunce, rosila 
se. Dnes už ovšem existuje regulace, díky 
níž potíž s rosením podlahy odpadá.“

Další možností pro vytápění jsou třeba 
elektrické sálavé panely. To je neotřelý 
topný systém, kdy jsou panely umístěny 
třeba na stropě a dokážou rovnoměrně 
zahřívat i  velký prostor. Klienti také 
často zvažují pro vytápění instalaci fo
tovoltaických panelů. Nepořizují si je 
ale hned. 

„S  instalací fotovoltaiky klienti větši
nou čekají, protože na ni zpočátku ne
mají peníze. Nejdřív se soustřeďují na to 
nejnutnější a na to, aby mohli co nejdříve 
bydlet. Fotovoltaiku tak odsunou s cílem 
přidat ji k primárním vytápěcím zdrojům 
v budoucnu,“ konstatuje pan Kuchynka. •

DOBA SE ZMĚNILA. 
VÝBĚR VYTÁPĚCÍCH 
SYSTÉMŮ JE OBROVSKÝ
Ještě před deseti lety lidé při vytápění svých domů kombinovali především běžné 
elektrokotle či plynové kotle s radiátory a podlahovým vytápěním. Dnes už je situace 
jiná – jednak výrazně přibylo možností a na trhu je obrovská škála vytápěcích systémů, 
a jednak jsou v současnosti všechna zařízení na mnohem vyšší technické úrovni a jsou 
rovněž o poznání výkonnější. 

Způsob vytápění v novém domě je pro 
budoucí majitele vždy jedním z nejdů
ležitějších témat. Do detailů se snaží 
zkoumat dostupné technologie a dlou
ze je mezi sebou porovnávají. Nejčas
těji volí plynové nebo elektrické kotle 
a  tepelná čerpadla. Experti z  firmy 
Guzman přitom upozorňují, že důleži
té je soustředit se při výběru nejen na 

Tepelné 
čerpadlo

 je jednou 
z možností, 
jak vytápět 

rodinný dům

Certifikovaná montovaná dřevostavba Inspirace 3
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CHCETE ŠETŘIT ZA ENERGIE? 
MYSLETE NA TO UŽ PŘI 
NAVRHOVÁNÍ DOMU
Dobře bydlet, ale zároveň spořit na energiích. Takové jsou představy většiny klientů 
o jejich novém domě. Experti na dřevostavby z firmy Guzman radí dobře si promyslet především 
správnou orientaci domu a zvážit moderní rekuperaci tepla. To jsou klíčové body už při 
samotném navrhování domu. 

Pokud se budete řídit jejich doporuče
ními, bude pro vás hračkou dosáhnout 
na úspory energií. 

Orientace domu. Velké prosklené 
plochy by měly vždy směřovat na jih, 
naopak na severní stranu patří menší 
okna. „Stěny domu jsou špičkově izolo
vané, také podlaha je dobře zateplená. 
Pak zbývá vyřešit jediné – kromě správ
né orientace na světové strany ještě za
jištění vhodného zdroje tepla,“ říká pan 
Kuchynka. 

Rekuperace tepla. V  patrových do
mech je na ni nutné myslet už na za
čátku při projektování, v  přízemních 
domech je naštěstí možné dodělat re
kuperaci i dodatečně, když už dům stojí. 

Proč rekuperaci chtít? Díky vzducho
technickým rozvodům totiž umožňuje 
dokonale odvětrávat celý dům. Fun
guje to přitom jednoduše  – zařízení 

Spolupracujeme 
s nejlepšími
Firma Guzman zařizuje své 
domy osvědčenými a prověře
nými technologiemi od reno
movaných, vesměs německých 
společností. Co se týká zdrojů 
vytápění, spolupracuje s firmou 
Protherm či společností Vaillant, 
která vyrábí topnou, ventilační 
a klimatizační techniku už přes 
140 let a patří k naprosté špičce 
v oboru. Partnerem pro podla
hové vytápění a systém rozvodů 
vody a topení je společnost 
Rehau, na střechách spolupra
cuje Guzman s firmou Bramac 
a inteligentní elektroinstalace 
zajišťuje společnost Loxone.

VZOROVÁ 
KALKULACE
Energetická náročnost bungalovu v Dolních 
Břežanech postaveného podle individuálního 
projektu – dispozice 4 + 1, podlahová plocha 
196 m2, plynový kotel na topení a teplou vodu + 
solární kolektory na ohřev teplé vody

Vstupní náklady: 110 000 Kč

Měsíční spotřeba: 2 000 Kč
Roční spotřeba: 24 000 Kč
Spotřeba za pět let: 120 000 Kč

Spotřeba za deset let: 240 000 Kč

odvádí vzduch z toalety či kuchyně ven 
z domu, aniž by bylo nutné větrat, zá
roveň ale tento odpadní vzduch svým 
teplem ohřívá čerstvý vzduch nasáva
ný zvenčí. 

„Větrání oknem je velmi neefektivní. 
Když otevřete okno, tak se sice zbavíte 

vydýchaného vzduchu, jenže venkovní 
teplota přitom ochladí vzduch v domě. 
Teplo jde ven bez užitku a  kotel kvů
li tomu musí sepnout, aby dům zase 
rychle vytopil na požadovanou teplotu,“ 
vysvětluje pan Kuchynka. 

V rámci rekuperace jsou dva principy, 
jak odpadní vzduch předává teplo tomu 
čerstvému zvenčí. První je vyloženě 
mechanický  – vzduch zvnějšku a  ze
vnitř „jdou“ v podstatě kolem sebe přes 
jednu oddělující přepážku, ve které si 
teplo předají. Druhý pak využívá prin
cipu tepelného čerpadla na odpadním 
vzduchu a získá z něj maximum tepelné 
energie pro ohřev čerstvého vzduchu.

Nejlepší na rekuperaci je to, že v pod
statě myslí za vás. „Zařízení ví, kdy má 
větrat, a udělá to. Vy to můžete pustit 
z  hlavy. Větrá se v  noci, abyste měli 
v domě příjemný a čerstvý, ale zároveň 
teplý vzduch. Život s rekuperací je díky 
tomu velmi komfortní,“ usmívá se pan 
Kuchynka. •

Ing. Václav Kuchynka,  
hlavní projektant
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Pro dřevostavby, které jsou samy 
o sobě energeticky velmi úsporné, není 
potřeba pořizovat krby s příliš velkým 
výkonem. Dimenzování krbu je ovšem 
práce pro odborníky, rozhodně si nech
te poradit. Nebo se spolehněte na koor
dinátora stavby vašeho domu od firmy 
Guzman, který vám se zařízením krbu 
může rovněž pomoci. 

Vzhledem k energetické nenáročnos
ti dřevostaveb už po celé republice stojí 
několik rodinných domů, které si vy
stačí dokonce jen s teplem z krbu. Díky 
akumulaci (a případně také důmyslným 
teplovodním systémům) tak uspoříte, 
neboť dřevo je levné a dostupné. A vý
hodnější než plyn či elektřina.

Krby s  akumulační obestavbou jsou 
tedy rozhodně zajímavou alternativou 
pro vytápění. Mohou totiž jak plnit 
roli hlavního topného systému, tak 
přijmout i  funkci doplňkového nebo 
záložního zdroje připraveného v  situ
acích, kdy je potřeba přitopit. 

JEDNO 
Z NEJZDRAVĚJŠÍCH 
VYTÁPĚNÍ

Akumulační krby existují v  několika 
podobách – největší klasikou je samo
zřejmě uzavřená obestavba z vhodného 
materiálu, který je schopen akumulo
vat teplo a  sáláním ho posléze předá
vat do místnosti. Výhodou je, že teplo 
z obestavby sálá rovnoměrně do všech 
směrů a dokonale tak vyvažuje teplotu 
v místnosti. 

To podle expertů řadí akumulač
ní krby mezi jedny z  nejkvalitnějších 
a nejzdravějších systémů alternativního 
vytápění – vzduch a spolu s ním prach 
se totiž nijak nevíří, navíc se prach ne
připaluje a vzduch nepřesušuje. 

Akumulační obestavby často využí
vají šamotovou vystýlku, z  níž proudí 

horké zplodiny přes tahový systém k teplosměnné ploše, kde 
odevzdávají svou tepelnou energii a ochlazené pak odcházejí 
komínem pryč z domu. 

KRB MŮŽE MÍT MNOHO PODOB

Design obestaveb i samotného krbu je možné pořídit v mno
ha různých podobách – variant obkladových materiálů totiž 
existuje opravdu celá řada, namátkou je možné zmínit ke

ramické kachle, pískovec, žulu či třeba 
mramor. Díky tomu krb i s obestavbou 
dobře zapadne prakticky do jakýchkoli 
obytných prostor. 

Vedle běžných akumulačních krbů 
jsou na trhu k mání i tzv. hybridní aku
mulační krby, které zahrnují otevíra
telné mřížky v  obestavbě, umožňující 
pustit teplo do prostoru už při roztápě
ní krbu. Právě takový kombinovaný krb 

AKUMULAČNÍ OBESTAVBY: 
PŘÍJEMNÉ TEPLO NA 
DLOUHOU DOBU
Chcete-li ve svém novém domě v zimních měsících ušetřit za energie, může 
vám v tom výrazně pomoci i krb s tzv. akumulační obestavbou. Akumulační krb totiž 
na rozdíl od tradičního teplovzdušného krbu dokáže teplo uchovávat a uvolňovat 
ho postupně. Navíc také stále plní i roli výrazného dekorativního prvku v interiéru. 
Umístit ho do dřevostavby není problém. 
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Jak se zorientovat 
mezi krby? 
Teplovzdušný krb. V dolní části 
krbové obestavby je mřížka, 
kterou dovnitř vniká studený 
vzduch, následně se ohřívá 
a zpět do místnosti proniká pro 
změnu horní ventilační mřížkou. 
Časem se vzduch v místnosti 
zase ochladí, kvůli čemuž kles
ne zpět k podlaze a znovu se 
„protočí“ a ohřeje v obestavbě. 
Jak je ze základního princi
pu patrné, vytápění zajišťuje 
proudící ohřátý vzduch, což 
může vyústit v rychlé přetopení 
celého prostoru. Teplo se nijak 
neakumuluje.

Akumulační krb. Vzhledem při
pomíná teplovzdušný krb, nic
méně k jeho provozu většinou 
nejsou potřeba mřížky v obe
stavbě. Vzduch v něm totiž ne
cirkuluje – horko postupně sálá 
z povrchu obestavby do všech 
stran. Akumulace tepla probíhá 
během několika prvních hodin 
hoření a pak krb dokáže rovno
měrně vytápět prostor po velmi 
dlouhou dobu. Plášť krbu bývá 
příjemně teplý a v místnosti se 
díky absenci proudění vzduchu 
nevíří prach. 

Hybridní akumulační krb. Jedná 
se o krb s akumulační obestav
bou doplněný ještě o uzaví
ratelné lamelové mřížky, díky 
nimž lze kombinovat proudění 
teplého vzduchu i sálání tepla 
a vzít si tak to nejlepší z teplo
vzdušného i akumulačního krbu. 
V případě potřeby je možné 
prostor rychle ohřát, pak uzavřít 
mřížku a nechat teplo hromadit 
k pozdějšímu rovnoměrnému 
vytápění. 

Teplovodní krb. Krb umožňuje 
ukládat teplo do akumulační 
nádrže, z níž lze energii řízeně 
odebírat a posílat do radiátorů, 
podlahového topení či na ohřev 
vody, a to přesně podle potřeby. 
Teplovodní krb je možné po
užívat i jako primární zdroj tepla 
v domě – majitelům přitom stačí 
jen několik kilogramů dřeva 
denně. 

pro vytápění svého domu občas využí
vají i manželé Procházkovi. 

„Díky mřížce můžeme pustit teplo 
jak do obývacího pokoje, tak do dětské 
ložnice. Tak dokážeme obě místnosti 
rychleji vytopit. Děti jsou na zimu chou
lostivější a dokážou to ocenit,“ říká Jan 
Procházka. Jakmile je teplota dostateč
ná, je možné mřížku uzavřít a teplo opět 
akumulovat. •

KRB S AKUMULAČNÍ 
OBESTAVBOU 
MŮŽE PLNIT ROLI 
HLAVNÍHO TOPNÉHO 
SYSTÉMU, ČI SLOUŽIT 
JAKO DOPLŇKOVÝ 
NEBO NÁHRADNÍ 
ZDROJ V SITUACÍCH,
KDY JE TŘEBA 
PŘITOPIT.

SVĚT KRBŮ
Specializovaná prodejna Svět krbů 
se věnuje krbům a krbovým kamnům 
od roku 1999. Má pobočku v Unhošti, 
Lidická 1195, jen 2 km od ukázkového 
domu firmy Guzman. Více informací 
včetně kontaktů najdete na webu 
www.svetkrbu.cz.
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DOMY SYMPHONY: 
SESTAVTE SI VLASTNÍ DŮM, 
OD SKLEPA AŽ PO STŘECHU
Svůj vysněný dům si můžete vybrat i v katalogu. Moderní typové domy jsou totiž 
velmi rozmanité a nabízejí velký výběr i rozdílným individualitám. Obzvlášť to platí 
o unikátní řadě Symphony od firmy Haas Fertigbau, kterou si můžete zcela 
přizpůsobit svým představám i potřebám. 

FLEXIBILITA V RÁMCI 
SYSTÉMU

Základem typové řady domů Sympho
ny jsou nejčastější potřeby a nejoblíbe
nější nápady z  oblasti bydlení. Z  nich 
jsme vyvinuli stavebnicový systém, 
díky kterému máte mnoho možností, 
jak si upravit dům podle svého, a který 
tak bude plně odpovídat všem vašim 
představám. 

JEDINEČNÁ MOŽNOST 
KOMBINACÍ

Typová řada Symphony vám umožní 
stát se „architektem“ vlastního domu. 
V  prvním kroku si zvolíte velikost 

domu a rozhodnete se, zda chcete dům na základové desce, 
nebo s podsklepením. Dále zvolíte typ střechy: Vybírat lze 
ze sedlové, valbové, pultové nebo ploché. Na řadu přichází 
půdorys domu. K dispozici máte mnoho různých variant, od 
otevřeného prostoru až po jasně strukturovaný půdorys. Vel
kou a jedinečnou výhodou je možnost libovolně kombinovat 
všechny půdorysy přízemí se všemi půdorysy pater.

PŘÍLEŽITOST PRO INDIVIDUÁLNÍ 
VYJÁDŘENÍ

Celek pak můžete podle vlastního vkusu ozvláštnit indi
viduálními architektonickými prvky, například arkýřem 
nebo balkonem. Vaše představy se mohou promítnout 
i do fasády, kterou lze obložit různými materiály, barevně 
ztvárnit nebo doplnit barevnými akcenty podle vlastního 

vkusu. Neméně důležitá je volba kon
cepce energetické úspornosti. Zvolit 
můžete nízkoenergetický, či pasivní 
koncept. Na závěr už zbývá jen vybrat 
ze tří stupňů dokončení (hrubá stav
ba, hrubá stavba plus, či dům na klíč), 
podle toho, zda a do jaké míry si pře
jete do stavby domu zasahovat. A pak 
již může začít samotná stavba domu, 
který je typový, ale přesto ve výsledku 
vysoce individuální. 

RŮZNÉ DOMY PRO 
RŮZNÉ SITUACE

Jedním z nejoblíbenějších řešení pro 
čtyřčlennou rodinu je dům typu Sym
phony 140, který na ploše 140 m2 na
bízí dostatek místa i prostor pro různé 
nadstandardní prvky, jako je koupelna 
pro děti nebo šatna. Vhodným řešením 
především pro městskou zástavbu je 
kompaktní typ Symphony 130, jehož 
půdorys ponechává i  na menších po
zemcích dostatek místa pro zahradu. 
Každý kout domu je optimálně využit, 
takže například varianta se sklepem 
nabízí v  přízemí dostatek místa pro 
ložnici pro hosty se sprchou a  WC. 
Skutečně velkorysým domem pro vět
ší rodiny je pak Symphony 154, který 
poskytuje mnoho prostoru a  velkou 
flexibilitu. 

DÍKY VARIABILITĚ 
SYSTÉMU SYMPHONY 

LZE I TYPOVÝ DŮM 
BEZ PROBLÉMŮ 

PŘETAVIT V NADMÍRU
 INDIVIDUÁLNÍ 

PROJEKT.
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na počasí. Jinak ovšem dřevostavba 
závislá na rozmarech počasí není. Sta
vět můžeme kdykoliv – třeba i v zimě,“ 
konstatuje pan Lexmann. 

DŮM ROSTE DOSLOVA 
PŘED OČIMA

Vysvětluje, že firma Guzman montuje 
dřevostavby z  prefabrikovaných dílů 
společnosti Haas Fertigbau. Jednotlivé 

na obvodové stěny stropní panel a po
kračují v montáži stavbou patra. V pří
padě přízemního domu, tzv. bungalovu, 
přivezou místo stropu sbíjené třecí vaz
níky. Hrubá stavba stojí v součtu během 
několika hodin. 

„Dřevostavby stavíme tímto systémem 
certifikovaným v Česku, na Slovensku 
i v Německu už spoustu let a ještě nikdy 
jsme se s žádnou stavbou neopozdili. Je 
to opravdu důkladně prověřená techno
logie, s níž pracuji už zhruba sedmnáct 
let,“ říká pan Lexmann s  tím, že za tu 
dobu se samozřejmě výrazně vyvíjela 
podoba sendvičových panelů. 

„Dříve nebyl takový důraz na tepelné 
ztráty objektu, protože energie byly v té 
době levnější. Nyní je to jedna z hlav
ních výhod dřevostaveb a  používaný 
panel se kvůli tomu rozšířil z  původ
ních 22 na současných 34 centimetrů.“ 
(Více si přečtěte o panelech společnosti 
Haas Fertigbau v rámečku „Z čeho se 
staví dřevostavba“.)

KOORDINÁTOR 
ZA KLIENTY VŠECHNO 
VYŘEŠÍ

Pan Lexmann je po celou dobu klien
tům k  ruce. Jeho rolí je koordinovat 
stavbu, komunikovat s  dělníky a  řešit 
veškeré problémy, které se v  průběhu 
stavby objeví. Zákazníci tak mají klid – 
což oceňují především ti, kteří staví svůj 
první dům. 

Ale libují si i  ti, kteří již v  minulosti 
stavěli klasický zděný dům a museli na 
stavbě dlouze debatovat s různými par
tami řemeslníků od zedníků přes tesaře 
až třeba po instalatéry. Dobře se ještě 
pamatují, že když se něco nepovedlo, 
jedni řemeslníci přehazovali odpověd
nost na ty druhé. Podobný přístup u fir
my Guzman neexistuje. 

„Z naší filozofie, že za klienta všech
no obstarává jeden člověk, bývají lidé 

JEŠTĚ JSME SE NIKDY 
SE ŽÁDNOU STAVBOU DOMU 
NEOPOZDILI
Když jde všechno podle představ, může nový dům stát během několika týdnů. Jen počítejte: 
čtyři týdny na projekt, 40 dnů na ohlášení stavby na stavebním úřadě, dva až tři týdny na stavbu 
základů a dva měsíce na samotnou montáž dřevostavby včetně instalací a dodělání interiéru. 
Právě rychlost je jednou z největších výhod, které klienti u dřevostaveb oceňují. 

díly vyrábějí v továrně v západočeských 
Chanovicích, odkud je přímo na poze
mek přivážejí kamiony. Samotná stavba 
je pak blesková – dělníci začínají v pon
dělí a během tří až čtyř dnů dům stojí, 
což bývá často předmětem udivených 
reakcí z okolí a občas i samotných bu
doucích majitelů. 

Na korbě kamionů přijedou jak obvo
dové stěny, tak i příčky. Některé z nich 
jsou nosné, jiné nikoliv. Pokud jde 
o dvoupodlažní dům, dělníci namontují 

Jednotlivé kroky se samozřejmě mo
hou protáhnout. Podle Petra Lexman
na, který ve firmě Guzman klienty 
celým procesem stavby domu provází, 
se zákazníci nejčastěji „zaseknou“ při 
výběru domu a  jeho vybavení. „Lidé 
zkrátka ještě nemají rozmyšleno, co 
vlastně chtějí. Zatímco přemýšlejí 
a hledají to pravé, čas utíká. Když ale 
již přicházejí s  konkrétní představou, 
kterou spolu doladíme, je pak průběh 
hodně rychlý,“ říká. 

Jediné další časové prodlevy, které 
mohou ještě vzniknout, jsou spojené 
s  počasím či sousedy. „Při ohlášení 
stavby je nutné mít souhlas sousedů, 
aby bylo jednání na stavebním úřadě 
úspěšné. Při stavbě základů zase záleží 

DĚLNÍCI ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ A DŮM 
BĚHEM TŘÍ AŽ ČTYŘ DNŮ STOJÍ, COŽ BÝVÁ 
ČASTO PŘEDMĚTEM UDIVENÝCH REAKCÍ LIDÍ 
Z OKOLÍ A OBČAS I SAMOTNÝCH MAJITELŮ.

Guzman obchodní a stavební
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nadšení. Když něco potřebují, stačí jen 
zvednout telefon a vytočit jediné číslo. 
Mají přitom jistotu, že bude vše zaříze
no,“ usmívá se pan Lexmann.

Nadšení bývají i  z  pracovních čet, 
které nediskutují u  lopaty a  hromad 
písku, ale prakticky nepřetržitě pracu
jí. Ostatně všechny party, které domy 
dávají přímo na staveništi dohromady, 
pracují u  firmy Guzman také celou 
řadu let. Jsou proto dokonale sehra
né, a i když mezi ně přijde někdo nový, 
rychle zapadne. „Tempo práce se tak ni
jak nesnižuje a na lidi zvenčí to opravdu 
působí jako vysoce efektivní koncert,“ 
dodává koordinátor Petr Lexmann z fir
my Guzman. 

INSTALATÉŘI JSOU 
RYCHLE HOTOVÍ

Ve stejnou dobu jako dělníci ze základ
ní čety pracují na domě také elektriká
ři, kteří zavádí elektroinstalaci. Po nich 
přichází řada na instalace dalších roz
vodů. Také instalatérská četa je přitom 
neuvěřitelně rychlá – práce jim zabere 
zhruba dva až čtyři dny. Příčina je pro
stá: Montované dřevostavby jsou díky 
prefabrikovaným panelům již z  výro
by připraveny na kompletní montáž 
 rozvodů. 

Instalatéři zásadně používají jen 
materiály od německé firmy Rehau, 
což je naprostá světová špička v oboru. 
„Rozvody v podlahách a ve zdech jsou 
klíčové, proto sázíme na nadstandardní 
kvalitu. Všechno ostatní si totiž mohou 
lidé v domě vyměnit, jen trubky v pod
laze ne,“ zdůrazňuje pan Lexmann.

Následují betonáři a  malíři, tapetá
ři a  následně obkladači. Pak se ještě 
instalatéři do domu vracejí, aby na 
položené obklady a  obložené stěny 
namontovali bidety, vany a  radiátory. 
I při druhé „návštěvě“ domu je instala
térská parta hodně rychlá – někdy stih
ne vše potřebné za jediný den, běžnou 

normou jsou dva až tři dny. Pokud ale chce mít klient v domě 
složitější systémy, například moderní rekuperaci vzduchu, 
trvá to o něco déle. S ohledem na to ale začínají instalatéři 
pracovat v domě dříve, aby vše stihli na čas. 

ZMĚNY I NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Všechny týmy, které na domě pracují, pořizují během výstav
by kompletní fotodokumentaci. Klienti tak vědí, jak stavba 
probíhala, pokud nemají čas průběžně dohlížet na jednotlivé 
kroky. Budoucí majitelé domu se však vždy potkávají alespoň 
s každou pracovní četou, která do domu nastupuje. Společně 
pak procházejí dům, a jak říká pan Lexmann, je to i posled
ní příležitost, jak před dokončením stavby ještě dosáhnout 
nějakých úprav. 

„Dřevostavba je vlastně taková sklá
dačka. A někdy se lidem nemusí po
dařit složit ji hned tak, jak by si přáli. 
Na místě tedy mohou některé prvky 
vnitřního vybavení či exteriéru domu 
ještě změnit. Ve většině případů se 
ale jedná jen o zanedbatelné detaily,“ 
vypráví. 

Právě minimum změn, které klien
ti na domě provádějí, nejlépe svědčí 
o tom, jak kvalitně bývá zpracován celý 
projekt. Musí to tak koneckonců být – 
zvlášť když se staví v tak rychlém tem
pu a  přitom v  prvotřídní kvalitě dané 
certifikáty renomovaných institucí jak 
z České republiky, tak i Německa. •

Petr Lexmann, hlavní 
koordinátor staveb 
firmy Guzman



17

Guzman obchodní a stavební www.guzman.cz

Zcela novou generaci 
stavebně izolačního 
materiálu představuje 
grafitový (šedý) ex
pandovaný polystyren  
(EPS polystyren), jenž 
je také v nabídce fir
my Guzman. Jedná se 
o EPS polystyren do
plněný o příměs gra
fitu, který je vysoce 
odolný vůči vysokým 
teplotám. Zvyšuje tak 
účinek tepelné 
izolace, což znamená 
další značnou úsporu 
energie. 
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DŘEVOSTAVBA ROSTE  PŘED OČIMA
Stavba dřevostavby je opravdu rychlá. Přesvědčte se.

Příprava pro budování základové desky Základová deska (před dokončením)

Pokládka střešní krytiny Dokončení venkovní fasády

Montáž vnitřního vybavení domu Kolaudace

1 2

5 6

9 10
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DŘEVOSTAVBA ROSTE  PŘED OČIMA

Stavba obvodových stěn Montáž krovu

Stavba zahradních prvků – plot, terasa Osázení zahrady

Dům se zahradou rok od stavby

3 4

7 8

11 12

3 měsíce od prvního kopnutí do země: Posezení na terase
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RODINNÝ DŮM 
HARMONY 3-112

Ideální patrový rodinný dům pro zákazníky se zálibou v sou
časných moderních liniích doplněných o  tradiční prvky. 
Opravdovým klenotem domu je přízemí, které tvoří rozměr
ný obytný prostor, a navazující velká terasa. Dole je kromě 
obývacího pokoje také studio, jež je možné využít jako po
koj pro hosty či pracovnu. V  patře jsou pak dva rozměrné 
a  jeden menší pokoj a nechybí ani komora a druhá koupelna 
s toaletou. 

Příklad financování
s Hypoúvěrem Modré pyramidy
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 762 500 Kč
Úrok: 1,89 % p. a. 
Měsíční splátka: 8 033 Kč

1

RODINNÝ DŮM 
SKYWOOD

Bohatě prosklený a  velmi světlý patrový dům. Nejoblíbe
nějším útočištěm se jistě stane obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a jídelnou v přízemí a na něj navazující rozměrná 
venkovní terasa, která přímo láká k lenošení a odpočinku. 
Další tři pokoje jsou v patře a nechybí ani šatna a velká kou
pelna s WC. Dům je možné mít s garáží, ale pokud využijete 
jednu místnost navíc, můžete se obejít i bez garáže, a to ve 
variantě Skywood 2. 

Příklad financování
s Hypoúvěrem Modré pyramidy
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 883 000 Kč
Úrok: 1,89 % p. a. 
Měsíční splátka: 8 390 Kč

2
2

Úrokové sazby v posledních měsících vytrvale klesají a ata
kují rekordní minima. V  současnosti je proto asi ta nej
lepší doba na to, postavit si dům z nabídky firmy Guzman. 
Modrá pyramida nyní nabízí u svého Hypoúvěru vynikající 
úrokovou sazbu 1,89 % ročně.** Pokud si tedy potřebujete 
půjčit 1,5 milionu korun, činí měsíční splátka pouze nece
lých 5  000 korun. Hypoúvěr mohou klienti čerpat již od 
200 000 korun a splácet až po dobu 30 let. 

Připravili jsme pro vás výběr čtyř oblíbených domů z naší 
nabídky s uvedeným financováním. Zjistíte, že splátky jsou 
opravdu velmi dostupné. 

1
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Společnost Guzman vám díky spolupráci se spolehlivými finančními 
institucemi umožní postavit za výhodných podmínek vysněný dům, 
i pokud si jej nemůžete dovolit financovat ze svého. Například s Modrou 
pyramidou můžete pořídit moderní dřevostavbu s měsíční splátkou 
jen lehce přesahující 7 000 korun. 

* Ceny jsou platné pro rok 2016, cena domu je uvedena bez základové desky. 
** Příklady financování Hypoúvěrem Modré pyramidy uvedené u jednotlivých domů vycházejí z úrokové sazby 
1,89 % p. a., platné v době vydání magazínu (duben 2016), se splatností úvěru 30 let. 

RODINNÝ DŮM 
HARMONY 9

Moderní a  atraktivní bungalov, který se neztratí ve městě 
a díky sedlové střeše ani na vesnici. Promyšlená dřevostavba 
má kromě prostorného obývacího pokoje spojeného 
s  kuchyní a  jídelnou také tři samostatné pokoje. Čtveřici 
pokojů doplňuje koupelna, toaleta, šatna a technická míst
nost. Přístup na terasu je možný hned ze tří pokojů, z jejichž 
velkých oken se navíc otevírá dokonalý výhled na přilehlou 
zahradu. 

Příklad financování
s Hypoúvěrem Modré pyramidy
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 505 500 Kč
Úrok: 1,89 % p. a.
Měsíční splátka: 7 273 Kč

3

RODINNÝ DŮM 
INSPIRACE 2

Velkorysý bungalov vznikl propojením dvou objektů, z nichž 
každý má jinou roli. Jeden funguje jako společenská zóna, 
jíž dominuje rozlehlý a prosvětlený obývací pokoj propojený 
s kuchyní, jídelnou a spíží. Druhý blok pak plní funkci intim
ní zóny s ložnicemi, koupelnami a také pracovnou. Srdcem 
domu je obývací pokoj a na něj navazující prostorná terasa, 
která je zejména v létě plnohodnotnou součástí domu. 

Příklad financování
s Hypoúvěrem Modré pyramidy
Pořizovací cena domu včetně DPH: 5 801 000 Kč
Úrok: 1,89 % p. a.
Měsíční splátka: 17 021 Kč

4

3

4
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Na samotný dům si Ritterovi nemuseli 
dlouho zvykat. Už dřív totiž převážnou 
část roku trávili na chalupě a  do bytu 
se vraceli jen na zimu. V novém domě 
jsme je navštívili těsně před loňskými 
Vánocemi. Manželé se do něj sotva 
nastěhovali – obývali jej v tu dobu jen 
zhruba měsíc a celý ještě voněl novotou. 
„Už jsme se zabydleli a  je tu nyní pří
jemná, krásná atmosféra. I když zprvu 
jsem měla dojem, že bydlím na nádraží, 
jak mi to tu všechno připadalo veliké,“ 
usmála se paní Ritterová. 

Velkou část roku jste trávili na chalupě s velkou 
zahradou. To jste přece museli být na prostor 
zvyklí, ne? 
Asi ten prvotní nezvyk způsobilo to, že jdeme do nového. Mu
síme si spoustu věcí osahat, zatímco na chalupě už víme, co 
a jak. Ale máte pravdu – chalupu máme zařízenou v podstatě 
pro celoroční bydlení, je patrová a místa je tam dost. Takže 
z tohoto pohledu to pro nás zase taková změna nebyla. 

A co bude nyní s chalupou? 
Vzdát se jí nechceme. Obě naše dcery s rodinami jsou zvyklé 
tam přes léto jezdit. Máme pět vnoučat, které se na chalupě 
dokonale zabaví – mají tam třeba krytý bazén s vyhřívanou 

vodou. Ale teď máme místo, kde se mů
žeme scházet i v zimě. Už se třeba hod
ně těšíme, až se v novém domě sejdeme 
celá rodina na vánoční svátky. 

Jaká byla vůbec vaše cesta 
k domu? Kdy jste po něm 
zatoužili? 
My sami jsme se do stavby domu moc 
nehrnuli, ale jedna z dcer s manželem 
nám to navrhli. Že bychom mohli mít 
nízký dům bez schodů, bez překážek. 
Zeť zároveň našel na internetu tuto 

DŮM JSME SI VYBRALI
Z KATALOGU A UPRAVILI
HO PODLE SVÉHO
Nový dům manželů Ritterových stojí na kraji Žatce, na jednom z konců zdejší nové 
vilové zástavby. Je tu ticho, klid a pohoda. A právě na to se oba těšili nejvíce, předtím 
totiž bydleli v paneláku. „Měli jsme hlučného souseda a večírky pod oknem. Tady je 
ticho, úplně jiný svět,“ rozhlédl se při rozhovoru pro magazín Guzman František Ritter 
po obývacím pokoji a spokojeně rozpřáhl rukama. 
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MANŽELÉ RITTEROVI MĚLI MÍT U DOMU PŮVODNĚ 
JEN ÚZKOU TERASU. „ZVĚTŠILI JSME JI A NECHALI ZASKLÍT. 
NYNÍ JE Z NÍ KRÁSNÁ ZIMNÍ ZAHRADA, KTEROU MŮŽEME 
VYUŽÍVAT VELKOU ČÁST ROKU,“ ŘÍKAJÍ. NAVÍC JE Z NÍ 
TAKÉ PŘÍJEMNÝ PŘÍSTUP PŘÍMO NA ZAHRADU. 

parcelu. Líbilo se nám, že je dost veliká, 
má dvanáct arů. Tak jsme se poptali na 
úřadu, podali si na ni žádost a vyšlo to. 

Všude okolo se hodně staví, 
nejspíš jste měli štěstí, že byla 
parcela ještě volná…
V  původním stavebním rozhodnutí 
městského úřadu bylo, že na pozemku 
musí stát patrový dům. Asi se do toho 
nikomu moc nechtělo, a  tak parcelu 
nemohli prodat. Nakonec to změnili 
tak, aby bylo možné postavit jakýkoliv 
dům. Patrový bychom také nestavěli, od 
počátku jsme chtěli bungalov. 

Kdy jste podepsali kupní smlouvu 
na pozemek? 
Hledali jsme v  dubnu nebo květnu 
2014, pak už to byla rychlá akce. I když 
chvíli trvalo, než jsme vyřídili žádost 
o pozemek. Jakmile jsme měli parcelu, 
začali jsme řešit, co vlastně postavíme – 
jestli dřevostavbu, nebo zděný dům. 

Co nakonec rozhodlo pro 
dřevostavbu? 
Byli jsme na návštěvě u naší známé, kte
rá také před časem stavěla dům s firmou 
Guzman. Prohlédli jsme si to u ní a do
spěli k názoru, že dřevostavba bude to 
pravé i pro nás. Vzali jsme si kontakt na 
pana Kazíka, který jí s domem pomáhal, 
a zavolali mu. Tím se to všechno dalo do 
pohybu. (úsměv)

Chtěli jste individuální projekt 
nebo jste si vybírali z typových 
domů? 
Prohlédli jsme si katalog a zvolili dům, 
který nám vyhovoval. Upravili jsme 
si ho ale k obrazu svému – třeba jsme 
zvětšili původní uzounkou terasu a ne
chali ji zasklít. Je z ní nyní krásná zimní 
zahrada. Na druhé straně domu jsme si 
přáli přístavek na auta, ten v  původ
ním projektu nebyl. Také jsme chtěli 
více oken v  obýváku, protože máme 
rádi hodně světla. Z toho důvodu jsme 
chtěli také okno v  zadní šatně u  lož
nice a světlovody na chodbě – to jsou 
v podstatě „díry“ ve střeše, které vnáše
jí do chodby denní světlo, takže se v ní 
nemusí svítit. Poradil nám to stavitel, 
kamarád našich mladých. Je to vyni
kající zlepšovák, jsme rádi, že jsme si je 
nechali udělat. 

A proměnili jste samostatně 
stojící dvojgaráž vzadu za domem 
na regulérní domek…
Ano, ten jsme si také nechali namalo
vat. Dvojgaráž nyní využíváme spíše 
jako skladiště, auta stojí v  přístřešku 
u domu. Kromě toho je v domku také 
dílna na menší kutění, taková řemeslná 
„trucovna“. Udělali jsme tam také letní Obývací pokoj je orientovaný na jihozápad a nabízí příjemné posezení pro početnou rodinu
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kuchyň na hrubší práce, jako je zavařo
vání apod. Mohli jsme to ale ještě dola
dit a dát tam i nějaké malé sociální za
řízení, aby to fungovalo jako výměnek… 
(úsměv) 

Jaké další věci jste ještě řešili? 
Mluvili jsme například o tom, čím bu
deme topit. Elektrokotel jsme nechtěli. 
Měli jsme totiž možnost připojit se na 
městskou kotelnu, a toho jsme využili. 

Kdy se začalo stavět? 
Museli jsme vyřešit papírování… a  že 
ho tedy bylo! Ale jakmile jsme to měli 

všechno pohromadě a drželi jsme v ruce stavební povolení, 
lidé z firmy Guzman hned na druhý den přijeli a už se pus
tili naplno do práce. Začátkem prosince dodělali základo
vou desku, pak musela ještě nějakou chvíli zrát. Od jejího 
dokončení běžela firmě Haas Fertigbau 80denní lhůta na 
výrobu domu. Všechny termíny se stihly – v polovině února 
přijely náklaďáky a už to jelo. „Guzmani“ začali vykládat stě
ny a montovat dům. Byli perfektní, přesní a rychlí. V pondělí 
přijeli a v pátek byl dům pod střechou. 

Co jste na takovou rychlost říkali? 
Byli jsme tu každý den, abychom si to nafotili. Koukali jsme 
na to nejen my, ale i lidé z blízkého okolí. Divili se, že tu na
jednou stojí dům. Kolem totiž převažují spíše zděné stav
by, a tak byli sousedé překvapení stejně jako my, jak rychle 

dřevostavba stála. V  únoru se začalo, 
v červnu nám už dům předávali. Ještě 
pak bylo potřeba dodělat nějaké prá
ce okolo, například dlažby či zahradu, 
 ovšem už jsme mohli bydlet. My jsme 
ale ještě celé léto strávili na chalupě. 

V domě máte všechno vybavení 
na míru? 
Ve společnosti Guzman nám doporu
čili firmy na vnitřní vybavení – na klíč 
máme prakticky všechno od kuchyně 
přes skříně až po různé doplňky. Klasic
ký nábytek jsme kupovali jen do ložnice 
a hostinského pokoje. 

Co se vám v novém domě nejvíce 
zamlouvá? 
Hlavně klid, to je oproti paneláku sa
mozřejmě velká změna… (smích) Ale 
jsme spokojení i s dalšími věcmi, které 
nám usnadňují život – třeba centrální 
vysavač nebo podlahové vytápění, jež je 
v předních místnostech. S nastavením 
vytápění ještě trochu zápasíme, vždyť 
jsme tu teprve krátce. 

Máte i nádherný krb, který je 
dominantou obývacího pokoje. 
Už jste si v něm zatopili? 
Ano, na Vánoce. Zároveň je to další věc, 
kterou člověk musí ovládnout, zkrátka 
je tu spousta novinek. (úsměv) Původně 
byla v projektu krbová kamínka, avšak 
krb se sem hodí více. Sáhli jsme po krbu 
s  ventilátorem, který vyhřeje jak obý
vací pokoj a kuchyň, tak díky průduchu 
i hostinský pokoj, kde spí děti. 

Kdyby se vás někdo zeptal, 
doporučili byste mu  
dřevostavbu? 
Rozhodně! Vlastně ani nevíme, že by
dlíme ve dřevostavbě  – pro nás je to 
zkrátka teplý, útulný a příjemný dům. 
Stěny mají 33 centimetrů, blíží se to 
nízkoenergetickému standardu. Jsme 
spokojení, jak nyní bydlíme. Také spo
lupráce s firmou Guzman byla vynikají
cí. Dodržovali termíny, co řekli, to plati
lo. Pracovali naplno, nikdo z nich nestál 
opřený o lopatu, jeli pořád od nevidím 
do nevidím. Prostě machři. •

„DŘEVOSTAVBU 
BYCHOM DOPORUČILI 
S KLIDNÝM SVĚDOMÍM. 
VLASTNĚ ANI 
NEVÍME, ŽE BYDLÍME 
V DŘEVOSTAVBĚ – 
PRO NÁS JE TO 
JEDNODUŠE TEPLÝ, 
ÚTULNÝ A PŘÍJEMNÝ 
DŮM. JSME V NĚM 
SPOKOJENÍ.“

Pro ložnici si manželé zvolili světle zelenou barvu na stěnách a zkombinovali ji se světlejším dřevem

Manželé Ritterovi na dřevostavbu nedají dopustit

www.guzman.cz
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KRÁSNÁ ZAHRADA 
MŮŽE VZNIKNOUT 
NA KAŽDÉM 
POZEMKU
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Zahrada u domu je oázou klidu a pohody. Místem, kde lze načerpat novou energii a užít si 
bezprostřední kontakt s přírodou. Aby vám ale zahrada u domu přinášela radost a byla atraktivní 
a funkční i po dvaceti či třiceti letech, musí být poctivě a správně založena. 

Marta a Roman Švíglerovi ze zahrad
nické firmy Zamaro v Novém Strašecí 
(www.zamaro.cz), kteří mají s návrhy, 
realizacemi a údržbou zahrad mnohale
té zkušenosti, zdůrazňují, že klíčem ke 
krásné zahradě je pečlivě vypracovaný 
a promyšlený návrh. 

„Dům si člověk pořizuje zpravidla 
na celý život a zahrada je jeho nedílnou 
součástí,“ vysvětluje Roman Švígler. 
„Zahrada je prostor, který své majitele 
reprezentuje. Proto by měla velice úzce 
korespondovat s architekturou samot
ného domu, aby obojí působilo dojmem 
jednolitého celku,“ dodává. 

Platí podle něj pravidlo, že zahrada 
by měla odpovídat hodnotě domu. Sa
mozřejmě ne vždy po dostavbě rodinné
ho domu zbývají na kompletní zahradu 
peníze, nicméně podle zahradníků stačí 
začít trávníkem a kvalitu zahrady zvy
šovat postupně. „Kvalitní zahrada totiž 
vždy zvyšuje hodnotu celého domu,“ 
říká Roman Švígler. 

Zeleň v  zahradě také pomáhá vy
zdvihnout detaily v  okolí, například 
díky průhledům na les, kapličku či zá
pad slunce, nebo naopak zakrývá to, co 
je nežádoucí, jako je třeba blízká továr
na či nedaleká rušná ulice. To všechno 
jsou důvody, proč je pro experty při 
navrhování zahrady nesmírně důležité 
navštívit pozemek osobně, prohlédnout 

si jeho okolí a poslechnout si přání a po
žadavky majitelů. 

JAK SE VYBÍRÁ 
SKLADBA ROSTLIN

V úvahu berou odborníci rovněž nad
mořskou výšku pozemku. „Jinak se 

plánuje zahrada v  Polabí a  jinak na 
Vysočině,“ usmívá se Marta Švíglero
vá. „Klíčová je také expozice pozemku 
vůči světovým stranám a jeho svažitost, 
stejně jako případné alergie a jiné zdra
votní indispozice majitelů. Velkou roli 
hraje i jejich chuť se o zahradu starat.“

Podle těchto  – a  mnoha dalších  – 
aspek tů pak experti volí vhodnou 

DŮM JE CELOŽIVOTNÍ 
INVESTICE, ZAHRADA 
JE PŘITOM JEHO 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ. 
MĚLA BY PROTO 
ODPOVÍDAT HODNOTĚ 
DOMU. 
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skladbu konkrétních druhů rostlin, 
které se snaží sladit do harmonického 
celku. Pak vzniká prvotní návrh, jehož 
součástí je i předběžný cenový rozpočet 
zahrady. Většinou nebývá konečný, pro
tože zahradníci svůj návrh ještě s klien
ty osobně probírají a ladí detaily. 

Pro práci na návrhu zahrady je 
nejvhodnějším obdobím roku zima. 
„Netrávíme totiž čas na realizacích 
a  můžeme se klientům plně věnovat,“ 
říkají oba zahradní architekti. Od první 
návštěvy na pozemku až do vypracování 
samotného návrhu podle nich uplynou 
zhruba dva týdny, realizace pak zabere 
zpravidla další týden až dva. 

Marta i  Roman Švíglerovi se sho
dují, že krásná zahrada se dá vytvořit 
prakticky na jakémkoli pozemku. Sa
mozřejmě ze stavebního a praktického 
hlediska je ideální rovina, kde pak ale 
zahradníci musejí pracovat s  větším 
rozpětím výšek rostlin, aby zahrada 
získala větší plastičnost. Svažité za
hrady jsou zase náročnější na realizaci 
i samotnou údržbu, ale odměnou za vy
naložené úsilí je větší originalita díky 
netradičním řešením. 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Problém je, když se lidé pouštějí do 
tvorby zahrady na vlastní pěst bez hlub
ších znalostí. Logicky pak dělají chyby, 
kterým by se přitom dalo snadno pře
dejít. Jaká je ta nejčastější? Volba ne
vhodných rostlin či stromů. „Klasikou 
jsou třeba stříbrné smrky či borovice 
zasazené v  bezprostřední blízkosti 
stavby nebo elektrického vedení. Stro
my za pár let značně vyrostou a pak je 
lidé razantně řežou, čímž vznikají pas
kvily s nulovou sadovnickou hodnotou,“ 
uvádí Roman Švígler. 

Častou chybou bývá rovněž neuvá
žený nákup rostlin a nahodilá výsadba 
bez koncepce. Výsledkem je to, že za
hrada vypadá chaoticky a je v průběhu 
roku neatraktivní. Jednoduše řečeno – 
většina rostlin pak vykvétá naráz a po 
zbytek roku se na zahradě takříkajíc 
„nic neděje“. 

RENESANCE UŽITKO-
VÝCH ZAHRAD

V poslední době zažívají podle exper
tů určitou renesanci užitkové zahrady. 
„Je příjemné vyjít si na zahradu a sem 
tam si jen tak utrhnout do pusy něco 
dobrého,“ popisuje motivaci pěstitelů 
Marta Švíglerová a  dodává, že prak
tické je kombinovat okrasnou výsadbu 
a k ní přidat i užitkové rostliny. Tento 

a  hnojiv. Nejčastěji přitom lidé vysa
zují kanadskou borůvku, což je zhruba 
metr vysoký, svěže zelený keř. Na rozdíl 
od lesních borůvek ale ta kanadská po
třebuje plné sluníčko. „Proto by ji lidé 
neměli schovávat do rohu,“ zdůrazňuje 
Marta Švíglerová. „Kanadská borůvka 
také vyžaduje hodně vody a rašelinu při 
výsadbě  – klidně i  sto litrů. Nekoření 
hluboko, zhruba do půl metru.“

Zahradnice říká, že se snaží „lobbo
vat“ za drobné ovoce. Kromě velkých 
borůvek si lidé oblíbili rovněž maliny, 
které se ovšem hodí spíše do větších 
zahrad. Naopak příliš „nefrčí“ rybíz či 
angrešt. Mnozí nejspíše mají v živé pa
měti, kolik práce obírání keříků obsypa
ných bobulemi zabere. 

Do „módy“ se vracejí rovněž ovocné 
stromy. Lidé se ovšem často bojí velkých 
stromů a  volí spíše ty menší. „Přitom 
velký strom je dominantou zahrady, str
hává na sebe pohled. Takový strom také 
funguje jako přirozený slunečník,“ říká 
Roman Švígler. „Navíc stromy na vyso
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NEJČASTĚJŠÍ CHYBOU, 
KTERÉ SE LIDÉ 
DOPOUŠTĚJÍ PŘI 
TVORBĚ ZAHRADY 
NA VLASTNÍ PĚST, JE 
VOLBA NEVHODNÝCH 
ROSTLIN ČI STROMŮ 
A ROVNĚŽ NEUVÁŽE-
NÝ NÁKUP ROSTLIN 
A NAHODILÁ VÝSADBA 
BEZ KONCEPCE.

typ zahrad je vlastní zejména ekologic
ky smýšlejícím lidem. „Dávají přednost 
praktičnosti a přirozenosti před příliš
nou vyumělkovaností některých bez
údržbových zahrad,“ dodává. 

Roste podle ní chuť po vlastní vypěs
tované bio zelenině a  ovoci bez tolik 
proklínané chemie ve formě pesticidů 

kém kmenu vydrží desítky, neli stovky 
let, rovněž déle plodí. Nižší stromy jsou 
krátkověké a vydrží maximálně patnáct 
dvacet let,“ doplňuje. 

JAK SE STARAT 
O TRÁVNÍK

Když chcete mít u  domu pěkný tráv
ník, musíte mu věnovat dostatek času. 
Především je potřeba ho jednou týdně, 
maximálně jednou za deset dnů se
kat. Zálivka je klíčová zejména v létě, 
přičemž v  období vegetace od května 
do října je potřeba trávník také hno
jit  – ideálně jednou měsíčně. Ovšem 
díky hnojivu pak trávník rychleji roste 
a musí se více sekat. „Je to takový zača
rovaný kruh,“ smějí se manželé Švígle
rovi, kteří zahrady nejen navrhují, ale 
také o ně pečují. 

Na jaře a na podzim je důležitá verti
kutace, což je odstranění plsti. Na pod
zim se plsť odstraňuje, aby neležela na 
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Výběr nenáročných 
rostlin, keřů a stromů
Zatímco dříve byly zahrady z větší části 
užitkové, v současnosti slouží především 
jako místo příjemného odpočinku upro
střed zeleně. Lidé proto volí spíš nenáročné 
rostliny. Pokud máte o své zahradě po
dobnou představu, doporučují vám Marta 
a Roman Švíglerovi ze zahradnické firmy 
Zamaro několik „bezúdržbových“ rostlin, 
keřů a stromů. 

Uvádíme přitom nejen druh, ale v uvo
zovkách také daný kultivar. Ten je nejdůleži
tější – určuje, jak rostlina pokvete, jak bude 
vysoká, zda je úzká, či široká apod. Pokud 
mají lidé zahradní projekt a nedrží se při 
realizaci kompletních názvů rostlin, může 
nakonec zahrada vyznít výrazně jinak. 

Listnaté stromy s nižší vzrůstností 
a kulovitou korunou:
Acer platanoides „Globosum“
Acer campestre „Nanum“
Fraxinus excelsior „Globosum“
Fraxinus ornus „Obelisk“
Platanus acerifolia „Alphens globe“
Prunus fruticosa „Globosa“
Prunus padus „Nana“
Prunus serrulata „Kanzan“
Prunus „Umineko“

Jehličnaté dřeviny s nižší vzrůstností 
a kompaktnějším růstem:
Abies koreana „Horstmanna Silberlocke“
Picea abies „Acrocona“
Picea abies „Inversa“ (převislý smrk)
Pinus sylvestris „Watereri“

Keře opadavé vesměs potřebují pravidel-
nou údržbu formou sestřihu buď pro pod-
poru kvetení, nebo pro odstranění odkvet-
lých květů, případně formování rostliny. 
Jejich nesporná výhoda spočívá vesměs 
ve veliké odolnosti vůči pěstitelským pro-
hřeškům a zároveň se odvděčují vysokou 
atraktivitou květu: 
Potentilla fruticosa (všechny kultivary)
Weigela florida (všechny kultivary)
rod Spiraea (všechny zástupce)

Keře stálezelené nepotřebují každoroční 
sestřih, tudíž je s nimi spojená minimální 
údržba:
Buxus
Rhododendron 
Cotoneaster dammeri
Euonymus fortunei
Ilex aquifolium
Pieris japonica
Viburnum „Pragense“
Viburnum rhytidophyllum
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zemi přes zimu, na jaře se pak likviduje 
odumřelá plsť po zimě. Lidé si často 
kupují levné vertikutátory, které jsou 
v současnosti dostupné v nejrůznějších 
hobbymarketech i za pár tisíc, ovšem to 
je podle Švíglerových spíš jen „hračka“. 
„Kvalita takových přístrojů odpovídá 
ceně, nože brzy odcházejí,“ říkají. 

Vertikutace je navíc i časově nároč
ná  – například u  400metrového tráv
níku zabere dvěma lidem klidně celé 
dopoledne. „Provádíme vertikutaci 
křížem krážem a z takové plochy koli
krát odvážíme i kubík plstě, často více,“ 
uvádějí zahradničtí experti. Dodávají, 
že záleží na skladbě osiva, některé trávy 
mají totiž k plstnatění větší sklon. 

Novými trendy u trávníků jsou dru
hy, které rostou pomalu a spíše do šíř
ky místo do výšky. Lidé přitom mohou 
volit různé typy trávníků – některé jsou 
laděny do modra, jiné jsou sytě zelené. 
„Snahou je, aby byly trávníky nižší, 
rostly pomalu a byly intenzivně vybar
vené,“ konstatují. 
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Za 23 let jsme postavili téměř 1 800 bazénů

Garance vodotěsnosti je díky speciální fólii 12 letSníte o bazénu? Inspirujte se těmi, které jsme realizovali

Desjoyaux je už přes 40 let zárukou kvality – po celém světě
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HaK Kladno, s.r.o. 
Milady Horákové 2786 

272 01 Kladno
Tel.: 605 294 547–8

www.hak.czBazén Desjoyaux si díky jeho kvalitě užije několik generací

Desjoyaux je už přes 40 let zárukou kvality – po celém světě Filtrace je velmi tichá a zaručuje zcela čistou vodu
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MÁ TERASA? 
MÉ RELAZZO. S REHAU
Dali jsme si za cíl…

… vyvinout pro vaši terasu materiál, 
který kombinuje všechny výhody dřeva 
a polymeru. Aby se snadnou udržoval 
a měl vysokou odolnost. Aby měl pří
jemný vzhled kvalitního dřeva a záro
veň vlastnosti, které odolají náročným 

venkovním podmínkám. Aby stále vypadal jako nový a man
želka ho nechtěla ani po letech měnit a neustále natírat.

Cíl jsme splnili. A nejen to! Náš materiál je WPC (wood
polymer composite) a nabízí mnoho tvůrčích a inovativních 
řešení nejen pro vaše terasy, balkony, pergoly, jezírková mola, 
schody a podesty. 

Tento mimořádně všestranný mate
riál inspiruje každého designéra a  ar
chitekta, jelikož otevírá širokou oblast 
nových možností využití.

Svoboda v  designu je umožněna 
rozmanitou škálou barev, povrchových 
struktur a formátů v kombinaci s vidi
telným a hmatatelným pocitem dřeva. 
Vašim představám a možnostem návr
hů se tedy nekladou téměř žádné limity. 
Co takhle podlaha do vašeho moderní
ho sprchového koutu nebo cestička 
vinoucí se zahradou  – vše vyrobeno 
z našeho materiálu? 

Čeká vás špičková kvalita, která za
hrnuje vysokou trvanlivost, tvarovou 
i  barevnou stálost, bez rizika třísek 
v nohách vašich malých ratolestí. Nej
větší výhodou je odolnost vůči silnému 
slunečnímu záření, horku, vlhku, chla
du nebo sněhu a ledu. Díky tomu jsou 
naše materiály vhodné i  do prostředí 
spojeného s  vodou. Nebojte se insta
lovat je okolo bazénů, do venkovních 
sprch apod. To jsou jen některé z  vy
nikajících vlastností tohoto materiálu, 
což vám potvrdí mnoho projektantů, 
a především uživatelů.

Myslet ekologicky je nedílnou sou
částí podnikové kultury REHAU. Udr
žitelnost a recyklace pro nás nejsou jen 
prázdná slova. Při výrobě WPC se zpra
covávají zbytky dřeva (RAUWOOD) 
pocházející z  domácího lesního hos
podářství a ekologicky získané vysoce 
kvalitní polymery. 

S  RELAZZO tak dodáváme nejen 
vysoce kvalitní produkt vyrobený fir
mou REHAU v Rakousku, ale také re
agujeme na globální klimatické otázky 
současnosti.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.REHAU.CZ



31

Guzman obchodní a stavební www.guzman.cz

„Parcelu jsme hledali skoro rok. Všech
ny byly buď moc malé, nebo moc drahé,“ 
kroutil hlavou Marek Zetka. „Součas
ný pozemek na nás asi čekal. Všechny 
okolní byly rozprodané, ten náš byl 
poslední. Navíc byl za výhodnou cenu. 
Trochu jsme přemýšleli, jestli v  tom 
není nějaký háček. Ale koupili jsme 
ho, a i když developer brzy nato skon
čil v  insolvenci, nás se jeho problémy 
naštěstí nijak nedotkly,“ zavzpomínal 
mladý pár. 

CO NEJRYCHLEJI ZAČÍT

Jakmile měli k  dispozici pozemek, 
potřebovali co nejrychleji začít stavět. 
Čekali totiž miminko, bydleli v dvou
pokojovém pronajatém bytě a  toužili 
se přesunout do vlastního. Proto měli 
od počátku jasno, že chtějí montovanou 
dřevostavbu, jejíž výstavba je opravdu 
rychlá. 

Od přátel dostali doporučení na fir
mu Haas Fertigbau. „Na podzim 2013 

jsme se zajeli podívat do jejich vzo
rového domu. A  líbilo se nám tam,“ 
usmál se Marek Zetka s tím, že se hned 
pustili do výběru domu. „Přáli jsme si 
moderní patrový dům, kostku s  rov
nou střechou. Zvolili jsme typový dům 
a  spolu s  projektantem jsme ho pak 
trochu přizpůsobili našim požadavkům 
a představám.“

Vyhovoval jim hned první projektan
tův nákres. „Pak jsme ještě udělali drob
nější úpravy zvenku i zevnitř, malinko 

jsme zahýbali stěnami pokojů a podob
ně,“ poznamenal Marek. 

Kromě úprav, které si přáli udělat oni 
sami, si jednu vyžádal také stavební 
úřad. V nové zástavbě v Čisté jim nepo
volil postavit vysněnou „kostku“ s rov
nou střechou, protože takový dům by 
nezapadal do rázu obce. Museli proto 
přidat sedlovou střechu s minimálním 
7procentním sklonem. 

„Rovnou střechu máme jen nad obý
vákem, terasou a  garáží. Všude jinde 

MÁ TERASA? 
MÉ RELAZZO. S REHAU

KAŽDÝ SE DIVÍ, 
JAK JE NÁŠ DŮM VELKÝ
Najít vhodný pozemek v okolí Mladé Boleslavi pro ně bylo složitější než na něm pak 
postavit dům. Marek Zetka s přítelkyní Soňou Kanskou nakonec našli své vysněné místo v obci 
Čistá, jen pět minut jízdy od města automobilů. Malá obec s několika stovkami obyvatel 
má všechno, co rodina s malým dítětem potřebuje. Je v ní školka i první stupeň školy, 
obchod a třeba i kulturní dům. 

O stavbu bazénu Desjoyaux se postarala firma Guzman společně se společností HaK Kladno, s.r.o. 
Rodina jej v parném létě opravdu využila
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je malý sklon, který sice není ani vi
dět, když stojíte přímo před domem, 
ale udělat jsme to kvůli úřadu museli,“ 
uvedl Marek Zetka. 

MOHOU MÍT I TERASU 
V PATŘE

Ale zpět k  počátku výstavby. Několik 
měsíců po podpisu smlouvy na dům 
vyřídila dvojice všechny potřebné pa
píry. O prázdninách 2014 se mohli lidé 
z  firmy Guzman pustit do základové 
desky a  na počátku října i  do stavby 
domu. „Bylo to tak rychlé, že jsem se 
sem pomalu ani nestíhal chodit dívat. 
Viděl jsem, když náklaďáky přivezly 
dům, pak jsem viděl až hotové příze
mí. Druhý den stálo patro, třetí den byl 
dům pod střechou. Takový fofr člověk 
se zděným domem nezažije,“ líčil Ma
rek Zetka. 

Firma Guzman se postarala o veškeré 
práce při stavbě domu i při zařizování 
dalších věcí okolo něj. „Na nás bylo jen, 
abychom si vybrali, co do domu či na 

Na prostorný obývací pokoj s krbem navazuje příjemná kuchyně

Pro koupelnu umístěnou v patře si rodina zvolila decentní barevnou kombinaci
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MALÁ SI ZVYKALA DÉLE

Už z ulice působí dům skoro jako hrad. 
„Každý, kdo ho vidí poprvé, se diví, jak je 
velký,“ usmívají se oba. Dům rozhodně 
neklame tělem, prostorný je i zevnitř. 

„Prvních čtrnáct dnů jsem si připadal 
jako v hotelu, ale rychle jsem si na ten 
prostor zvykl. Oproti dvoupokojovému 
bytu, ve kterém jsme bydleli předtím, je 
to velká a příjemná změna,“ dodal Ma
rek Zetka. „Jen pro malou to bylo těžší,“ 
doplnila ho přítelkyně. „Když jsme se 
nastěhovali, byl jí asi rok. Bála se tady, 
nechtěla nikam chodit sama, pořád se 
nás držela.“

Teď už si zvykla i dcerka a všichni tři 
jsou spokojení. A  s  úsměvem zavzpo
mínali i  na úpravu zahrady. Ta přišla 
na řadu až jako poslední, v době, kdy už 
dům stál. Dokonce už byl tehdy hotový 
i bazén. „Bylo to legrační – měli jsme 
bazén na nedokončené zahradě. Okolo 

něj byla jen suchá hlína a písek, takže 
když jsme se v  létě koupali, připadali 
jsme si jako někde na poušti v Egyptě,“ 
pobaveně dodává pan Zetka.

V domě už prožili jednu zimu i pořád
ně rozpálené léto. Zatímco zima byla 
spíše mírná a  dům příliš neprověřila, 
parné letní dny o loňských prázdninách 
už byly o poznání náročnější. 

„V létě tu bylo dlouho velmi příjemně, 
ale po sérii nekonečných veder už bylo 
cítit, že teplota v domě trochu stoupá. 
Avšak nebylo to nic zásadního. A co se 
týká zimy, potěšilo mě vyúčtování. Přes
tože nebyly moc velké mrazy, topili jsme 
docela dost – i tak jsme ale měli přepla
tek. Když to srovnám s  náklady, které 
jsme předtím měli v  bytě, tak to vyšlo 
opravdu úžasně,“ uvedl Marek Zetka. 

Přiznal, že čekal mnohem větší částky 
jak za elektřinu, tak i za vodu. „A obojí 
přitom bylo naprosto bez problémů,“ 
zakončil naše povídání s úsměvem. •

„ZAŽILI JSME V DOMĚ JAK 
LÉTO, TAK I ZIMU. POTĚŠILO 
MĚ HLAVNĚ VYÚČTOVÁNÍ ZA 
TOPENÍ. TOPILI JSME DOST, 
ALE MĚLI JSME PŘEPLATEK. 
KDYŽ TO SROVNÁM S TÍM, CO 
JSME PLATILI V BYTĚ, VYŠLO 
TO ÚŽASNĚ.“

Guzman staví kvalitně
Jak jste spokojení s firmou Guzman? 
Naprosto. Přišlo nám, že domy stavějí kvalitně. 
Pod vedením stavbyvedoucího, pana Nohy, to 
byl na stavbě opravdový koncert. To, jak praco
vali, nás přesvědčilo, že jsme si vybrali správně. 
Guzman je možná trochu dražší než některá 
konkurence, ale rozdíl v kvalitě je jednoznačně 
poznat – jak při práci, tak i díky použitým špičko
vým materiálům. Chtěli jsme se vyhnout tomu, že 
postavíme nový dům a za pět deset let budeme 
řešit nějaké problémy, například rozjíždějící se 
obrubníky a další trable. 

Bydlíte ve dřevostavbě krátce, budova si ještě 
sedá. Museli jste už něco řešit? 
Všechno funguje a drží, jen v některých rozích 
pracují silikony. To je ale přirozené. Po dvou 
zimách, až si dům definitivně sedne, lidé od firmy 
Guzman přijedou, udělají revizi a vše, co bude 
potřeba, bezplatně opraví. Je fajn, že domy nejen 
staví, ale starají se o ně i poté, co je předají ma
jitelům. Pořád jsou připraveni pomoci s čímkoliv, 
co potřebujeme, a to nám vyhovuje. 

zahradu chceme. O nic dalšího jsme se nemuseli starat, což 
nám velmi usnadnilo život,“ podotkl. 

Stavebníci navrhli mladé dvojici také vybudování terasy 
v patře. Na velké rovné střeše nad obývacím pokojem se to 
přímo nabízelo. „Šlo by to udělat, ale zatím bychom ji určitě 
nevyužili. Proto jsme to nechali u ledu. Jsme ale připravení, 
pokud se pro terasu přece jen rozhodneme. Stačí jen vyměnit 
okno za dveře, střechu srovnat a doplnit o podlahu z dřevo
plastu,“ dodal Marek. 

Na prostorný obývací pokoj s krbem navazuje příjemná kuchyně

Pro koupelnu umístěnou v patře si rodina zvolila decentní barevnou kombinaci

Při zařizování domu odsouhlasili Marek Zetka s přítelkyní hned první návrh 
kuchyně. Je praktická a je z ní jen pár kroků na terasu a zahradu

Prostorná jídelna je vhodná pro rodinná setkání
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VYBAVTE SI MODERNÍ 
DOMOV MODERNÍM 
ELEKTRICKÝM KOTLEM
Pryč je doba, kdy jste se při hledání vhodného vytápění pro svůj domov museli spoléhat 
pouze na plynovou přípojku. Dnešek nahrává elektřině, která je všude dostupná, a elek-
trické kotle tak mají zelenou. Jsou prakticky bezobslužné, mají tichý provoz a šetří 
náklady. Pojďme si ale hlavní výhody elektrických kotlů projít krok za krokem. 

Velkým plusem elektrických kotlů je 
fakt, že celá Česká republika je elek
trifikovaná, nemusíte tedy řešit do
stupnost energií. Elektrokotle také 
neprodukují emise, což je výhodné 
především pro použití v  chráněných 
krajinných oblastech nebo tam, kde 
hrozí časté inverze. Rovněž nepotře
bují ani vzduch pro spalování jako 
kotle na jiná paliva. Mnoho jejich ma
jitelů si pochvaluje i snadnou regulaci 
a rychlou reakci na okamžitou potře
bu tepla u  přímotopného vytápění 

elektrokotlem. V neposlední řadě elektrokotle nabízejí vy
soký komfort provozu. 

VYBÍREJTE 
S ROZVAHOU

Přestože dnešní doba elektrokotlům fandí, neznamená to, 
že při jejich výběru nemůžete šlápnout vedle. Firma Guz
man v oblasti tepelné techniky pro své dřevostavby spoléhá 
na  dlouhodobé zkušenosti s  renomovanou značkou Pro
therm, která na českém trhu vyrábí elektrické kotle již de
sítky let – letos slaví 25. výročí své existence. Díky zapojení 

do koncernu Vaillant Group nyní Pro
therm vyváží své produkty do  mnoha 
zemí Evropy, Asie a  Afriky, do  celého 
světa tak dodá až 200 000 kotlů ročně. 

Elektrokotle RAY od  společnosti 
Protherm proto lze považovat za  vý
bornou investici, která se vám rozhod
ně vrátí. Elektrokotel RAY nabízí mo
derní vytápění bytů i rodinných domů 
a  již z  výroby je kompletně vybaven 
všemi provozními a  bezpečnostními 
prvky včetně regulace. Můžete jej po
užít jak pro topení, tak pro přípravu 
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značka Protherm

Plzeňská 188
252 19 Chrášťany, Prahazápad
email: protherm@protherm.cz
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Zaklínadlo HDO, 
které šetří peníze
Kotel vybavený systémem HDO, 
tedy hromadným dálkovým 
ovládáním, lze provozovat vždy 
za sazbu nízkého tarifu a tím 
výrazně snížit náklady za elek
třinu. HDO umožňuje elektro
rozvodným závodům zároveň 
s elektřinou přenášet k zákaz
níkům různé povely týkající se 
přepínání sazeb na elektroměru 
a provozu některých spotřebičů. 
Cena elektřiny pro maloodběra
tele není v průběhu dne stejná, 
jsou zavedeny dvoutarifové 
sazby (vysoký a nízký tarif).

topné křivky. Celý proces regulace kotle 
je následně prostřednictvím čidla při
způsobován změně venkovní teploty.

Při zateplování jakýchkoli budov je 
dnes také brán zřetel na to, zda daný pro
dukt splňuje směrnici ErP a zda má vy
soce účinné čerpadlo. I tento požadavek 
elektrokotel RAY splňuje. Elektrokotle 
RAY mají rovněž plynulý modulační roz
sah výkonu pro vyšší efektivitu provozu 
topného systému a  rovnoměrné zatě
žování topných těles. Samozřejmostí je 
možná instalace na stávající nebo zcela 
nový topný systém. 

CHYTRÝ KOTEL, 
KTERÝ OVLÁDÁTE 
TELEFONEM

Samotné ovládání elektrokotle RAY 
zvládne každý. Majiteli domu či bytu je 
k dispozici ovládací panel pro jednodu
chou obsluhu a nespornou výhodou je 
fakt, že kotel lze GSM bránou ovládat 
pomocí telefonu. RAY také v  případě 
nenadálých situací dokáže sám zhod
notit danou situaci, nabízí tedy službu 
autodiagnostiky.

Elektrokotle RAY jsou k  dispozici 
v různých výkonových rozsazích, díky 
čemuž si můžete vybrat ideální ko
tel pro svůj dům nebo byt, který bude 
přesně odpovídat vašim požadavkům. 
Výkonné 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. Celá kaskáda se pak 
řídí jako jeden modulovaný zdroj, tak
že nedochází k jednorázovému zatížení 
elektrické sítě. V přechodném období je 
možné snížit u každého kotle v kaskádě 
maximální výkon. 

PŘI ZATEPLOVÁNÍ 
BUDOV JE DNES 
BRÁN ZŘETEL NA TO, 
ZDA DANÝ PRODUKT 
SPLŇUJE SMĚRNICI 
ERP A ZDA MÁ VYSOCE 
ÚČINNÉ ČERPADLO. 
ELEKTROKOTEL RAY 
TENTO POŽADAVEK 
SPLŇUJE. 

teplé vody s propojovacím příslušen
stvím v externím zásobníku. RAY také 
plynule moduluje svůj výkon, a umož
ňuje tak v  mnoha oblastech ušetřit 
náklady. 

V  úvodu jsme psali o  bezhlučnosti 
a bezobslužnosti elektrokotlů – u elekt
rokotle RAY to platí dvojnásob. Příjem
ným bonusem pro každou domácnost 
jistě bude elegantní design kotle, který 
rozhodně není nutné schovávat. 

Při samotném nastavení teploty se 
můžete spolehnout na  vestavěnou 
ekvitermní regulaci. Jednoduše řeče
no – bude vám nainstalováno venkovní 
teplotní čidlo, které zaručí, že teplota 
topné vody bude řízena podle zvolené 
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Bungalov s  velkorysou obytnou plo
chou, nabízející až 111 metrů čtve
rečních, s  překrásným výhledem do 
zahrady a s oddělenou společenskou 
a privátní zónou vás okamžitě okouz
lí. Praktický dům má půdorys ve tva
ru písmene „L“, zaručující jak doko
nalé a  klidné soukromí, tak i  místo 
pro rušnější setkávání s  rodinou či 
přáteli. 

Středobodem domu je obývací po
koj s  jídelnou, k  němuž přiléhá roz
měrný kuchyňský kout. V domě Lucky 
se krásně zabydlí i  početná rodina, 
protože v  soukromém křídle nabídne 
hned tři samostatné pokoje. Největ
ší z  nich může sloužit jako příjemná 
ložnice pro rodiče, dva menší pak jako 
dětské pokoje, místnost pro hosty, 
pracovna či třeba ateliér. 

Pro početnou rodinu je připraveno 
i  sociální zázemí  – velkou koupelnu 
s vanou, sprchovým koutem a toaletou 
doplňuje ještě jedno WC hned u vcho
dových dveří. V  předsíni nechybí ani 
velká vestavěná šatna. Technická 
místnost kombinovaná s komorou pak 
navazuje přímo na kuchyňský kout. 
Automobily je možné parkovat pod 
přístěnkem vedle domu. 

Dům Lucky je možné mít s  valbo
vou střechou, díky níž více zapadne do 
tradičního prostředí českých vesnic. 
Případně můžete zvolit rovněž mo
dernější pojetí s  plochou střechou  – 
takové řešení je zase vhodnější do po
dobné městské zástavby. Cena domu 
začíná již pod třemi miliony korun. •

DŮM LUCKY: 
NOVINKA MEZI BUNGALOVY
Představte si sami sebe na prostorné terase kryté dvěma křídly prostorného přízemního domu. 
Velká zastřešená terasa se brzy stane vaším oblíbeným místem, ovšem oceníte i zázemí v útrobách 
zbrusu nového rodinného domu v naší nabídce s názvem Lucky. 

Parametry 
domu 
Lucky
Typ: bungalov, přízemní dům
Dispozice: 4 + 1
Zastavěná plocha: 135,11 m2

Užitná plocha: 110,85 m2

Střecha: valbová nebo plochá
Cena: od 2 878 000 Kč
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Proč stojí za REHAU plošným vytá
pěním/chlazením mnohem více, se 
dozvíte dále. Nabízíme vám systémy 
v prémiové kvalitě, které splní všechny 
vaše požadavky. 

Investice, která se rozhodně 
vyplatí – podpořena vysokou 
efektivností a kvalitou 
Plošné vytápění od firmy REHAU je 
skutečným zázrakem v oblasti úspory 
energií. Provozní náklady na topení 
lze pomocí plošného vytápění REHAU 
i  při nízké náběhové teplotě snížit až 
o  10 procent. Dodatečně lze teplotu 
v prostoru udržovat o 1 až 2 °C nižší při 
zachování tepelné pohody. 

S každým stupněm Celsia to zname
ná další dodatečnou úsporu provozních 
nákladů o  šest procent. Vedle ekono
mických výhod boduje také kvalita 
a bezpečnost. Můžete se spolehnout na 
to, že všechny naše výrobky jsou vyro
beny z nejkvalitnějších materiálů. 

Příjemné a pohodlné prostředí – 
díky rovnoměrnému rozložení tepla 
a šetrnému chlazení 
Při vytápění pomocí radiátorů dochá
zí velmi rychle k tomu, že se místnost 
ohřívá nerovnoměrně, bez ohledu na 
velmi vysoký výkon. Jednotlivá místa 
mohou být nepříjemně chladná, jiná 
zase příliš teplá. Tímto způsobem ne
může vzniknout příjemné klima v míst
nosti – dochází i ke zbytečnému plýt
vání cenné energie. Systém plošného 
vytápění od firmy REHAU zajistí rov
noměrné rozložení tepla po celé míst
nosti. Přitom stačí teplota cca 20  °C 
a  dosáhnete příjemného prostředí. 
Šetrným stropním chlazením docílíte 
toho, že vzduch ochlazený na povrchu 
pomalu klesá k zemi, a tím se zamezí 
i vzniku zánětlivých onemocnění, která 

jsou velmi často způsobena prudkým 
prouděním chladného vzduchu z  kli
matizací. REHAU plošné vytápění/
chlazení podporuje nejen vaši pohodu, 
ale také zdraví. 

Tiché a bezprašné prostředí –
 ideální pro alergiky 
Vzhledem k  nerovnoměrnému roz
ložení tepla v prostoru při využití ra
diátorů je vzduch neustále v  silném 
pohybu, a  vzhledem k  vyšším teplo
tám je také mnohem sušší. Proto jsou 
prach a v něm žijící roztoči nedílnou 
součástí vzduchu v  prostoru, a  mo
hou být vysoce škodlivé nejen pro lidi 
s  alergiemi. Rovnoměrným rozlože
ním tepla pomocí plošného vytápění 
REHAU v prostoru nedochází k prud
kému pohybu vzduchu, čímž se snižu
je podíl roztočů ve vnitřním prostředí. 

Výsledek: méně obtíží  – a  to nejen 
u  alergiků!

Moderní systém plošného 
vytápění/chlazení REHAU 
Tento systém zaujme i tím, že je scho
vaný v podlaze, stropě nebo ve zdi. Tím 
šetříte místo a můžete nejen pohodlně 
rozestavět nábytek, ale prostor působí 
otevřeně a čistě. Jediná věc, kterou uvi
díte z celého topného systému, je mo
derní, designový prostorový termostat. 

Mimo jiné: REHAU plošné vytápě
ní/chlazení nevytváří prašné prostře
dí, nemusí se natírat, neblokuje žádné 
kouty při úklidu a lze jej kombinovat se 
všemi druhy podlahových krytin.

Bezpečnost na dlouhá léta
Trubky REHAU pro plošné vytápění 
jsou vyrobeny z  vysokotlakého zesítě
ného hightech materiálu PEXa, který 
je absolutně těsný! Starosti vinou vznik
lých závad jsou jasně minulostí – i díky 
milionkrát ověřené spojovací technice.

Váš partner pro perfektní 
naplánování systému 
I ten nejlepší materiál a technika mo
hou rozvinout své přednosti jedině 
tehdy, když celý systém bude přesně 

JEDNOZNAČNĚ SE VYPLATÍ VŽDY 
VSADIT NA ODBORNÉ ZNALOSTI A KOM-
PETENCE OSVĚDČENÝCH ODBORNÍKŮ. 
OBJEVTE I VY SVŮJ SVĚT REHAU 
TECHNOLOGIÍ NA WWW.REHAU.CZ!

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ REHAU – 
ČERVENÁ ORIGINÁLNÍ TRUBKA 
Podlahové vytápění je základním předpokladem komfortu v rodinném domě, stejně 
jako i pohodlného a příjemného bydlení. Ale jak najít toho správného dodavatele? 

a  odborně naplánovaný. Obráceně: 
I zkušení projektanti a montážníci jsou 
závislí na tom, že mají materiál, který se 
přesně hodí k danému projektu. •

03

01

02

01  Rozdělovač, 02  Rozvod tepla – podlahové, stěnové, stropní vytápění, 
03  Regulace – prostorový termostat NEA 
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Obkladovědekorační produkce dnes 
připomíná věhlasné módní značky. Pro 
každý rok se veřejnosti představují nové 
kolekce barev, tvarů a  povrchů, které 
drží krok s moderně laděnými interiéry. 
A přestože nejčastější využití nacházejí 
keramické obklady stále v koupelnách 
a kuchyních, nové formáty a design jim 
dávají prostor také v ostatních částech 
bytů a  domů při dekorování vnějších 
i vnitřních stěn. 

Pro kvalitní obklady nemusíme cho
dit daleko. Nejznámější český výrobce 
obkladů a  dlažeb, společnost RAKO, 
nabízí řadu variant pro milovníky nej
modernějších trendů i oblíbené klasiky 
a  její technologické zázemí umožňuje 
držet laťku v  moderních obkladech 
opravdu vysoko. 

LETOŠNÍ TRENDY 
NA STĚNÁCH

Současný vzhled kuchyní a koupelen se 
vzájemně prolíná a volba obkladů je ob
dobná. Jaké jsou „IN“ pro letošní rok?

Po několika letech se vracejí zpět 
výrazné barvy a jejich kombinace. Volí 
se matné či lesklé povrchy, doplněné 
dekoracemi  – metalickou mozaikou 
a listelou. Pokud preferujete naprostou 
jednoduchost, začněte u  série RAKO 
Trinity nebo Color One. V případě, že 
dáváte přednost nepravidelným struk
turám a  ornamentům, směrujte svou 
pozornost k majolikám. Jde o obklady 
inspirované tradicí, nacházející se ve 
spojení poctivého řemesla a  průmys
lového zpracování. Kromě majolikové 

dekorace série nabízí květinové a „pru
hované“ dekory, které doplňují víceba
revné listely v několika variantách pro 
nadčasový, klasický, rustikální i moder
ní interiér.

Stávajícím hitem u  obkladů je také 
tvar šestiúhelníku, ať již rovnostranné
ho nebo s delšími dvěma stranami při
pomínající obdélník. Najdete je v sérii 
Via, RAKO.

KOUPELNA JE  
NA LÉTA

Průměrná životnost koupelny u  nás 
činí zhruba dvacet let. Proto se vyplatí 
výběr obkladů důkladně zvážit. Dů
ležité je, aby splňovaly odolnost vůči 

chemikáliím používaným v  domác
nosti a  umožňovaly důkladné čištění 
a dezinfekci. 

Malou koupelnu opticky zvětší svět
lé, jednobarevné obklady s  kombina
cí zrcadel, ve velké si můžete dovolit 
střídat tón v tónu a kombinovat různé 
formáty i s mozaikami. Oživení přináší 
například řezání v  kombinaci s  třpy
tivými kvazispárovačkami. Moderní 
velké formáty obkladů lze ale použít 
i v malé koupelně. Pokud jsou položeny 
vertikálně, budou působit dynamicky, 
naopak obkladačky a listely vyskláda
né horizontálně prostor zklidňují. Na 
podlahu se pak doporučuje takzvaná 
kalibrovaná dlažba, která se pokládá 
s velmi úzkou spárou.

V KUCHYNI JAKO 
V LABORATOŘI

Při výběru obkladů do kuchyně hledej
te takové materiály, které jsou odolné 
vůči prudkým změnám teploty a vlhku 
vzniklému při vaření. Neníli obklad 
dostatečně odolný, dochází v materi álu 
samotném nebo v  glazuře k  pružení, 
které může vést až k  prasknutí nebo 
odpadnutí obkladu.

Praktické jsou obklady, které jsou 
odolné také vůči poškrábání a mecha
nickému opotřebení. 

V  kuchyni je obzvlášť žádoucí, aby 
byl obklad odolný vůči chemickým 
faktorům a  aby jejich vlivem nemohl 
změnit barvu nebo lesk. A nemluvíme 
jen o skvrnách od jídla, tekutin a rozpá
leného oleje, ale také o soli a běžných 
čisticích prostředcích. 

JAK DOBŘE VYBRAT 
KERAMICKOU DLAŽBU

Významnou součást interiéru tvoří 
především podlaha. A obzvláště dlažba 
dodává bydlení styl a je znakem kvality 
na desítky let. Je však nutné sledovat 
několik základních kritérií. Nasáka
vost a mrazuvzdornost, podle kterých 

LETOS SE V OBKLADECH PO NĚKOLIKA LETECH 
VRACEJÍ VÝRAZNÉ BARVY A JEJICH KOMBINACE, VOLÍ SE 
MATNÉ ČI LESKLÉ POVRCHY, DOPLNĚNÉ DEKORACEMI –
METALICKOU MOZAIKOU A LISTELOU.

MODERNÍ KERAMICKÉ OBKLADY – 
STÁLOST A ODOLNOST
Tvoří nepostradatelnou součást našeho bydlení a volnočasových aktivit, zvykli jsme si je nacházet 
i na dosud těžko představitelných místech. Řeč je o obkladech a dlažbách, které jsou díky novým 
technologickým postupům nejen velmi kvalitní, ale především uchvacují svým designem 
a dokonalým povrchem. 

Série Majolika (RAKO) Více info na www.mk-rako.cz
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MODERNÍ KERAMICKÉ OBKLADY – 
STÁLOST A ODOLNOST

rozdělujeme dlažbu na interiérovou 
a  exteriérovou. Dostatečnou proti
skluznost, požadovanou v koupelnách, 
sprchových koutech, u vířivek a bazé
nů, ale i  ve velkých kuchyních, a  otě
ruvzdornost, kterou určujeme podle 
frekvence pohybu osob.

Mezi českými zákazníky jsou stá
le oblíbenější obklady, které imitují 
dřevo či kámen. Obě varianty jsou na 
trhu v  mnoha barvách i  velikostech. 
Vyznavače starých opotřebených pod
lah s barevností pálených cihel nejspíše 
zaujmou dlaždice rustikální. Nebo ob
ráceně – jednoduše moderní keramické 
dlaždice, které si v uvozovkách na nic 
nehrají. Řadu variant nabízí třeba série 
Como, Era, Via, Pebbles, Form RAKO.

JEDEME NAKUPOVAT

Možností, kam dnes zamířit pro ob
klady a dlažbu, je samozřejmě spousta. 
S ohledem na nároky, kterým jsou ke
ramické prvky vystaveny, je ale důleži
té neřídit se jen hlediskem líbínelíbí 
a cenovou nabídkou, ale je dobré začít 

u prověřené značky, výrobce, který má 
s výrobou letité zkušenosti a poskytuje 
kompletní prodejní servis. Výchozí in
spiraci najdete v katalozích a prostřed
nictvím internetových stránek, ale při 
výběru je nejlepší „vzít obkladačku do 
ruky“. „Jsem fanynka internetu, ale 
zároveň vím, že nejdůležitější je fyzic
ká návštěva v prodejně. Aby měli naši 
zákazníci ulehčené rozhodování a do
statek času, spustili jsme nové webové 
stránky, na kterých chceme už dopředu 

MK 
CENTRA 
ČESKÉ 
KERAMIKY

Představení společnosti MK, s. r. o.
Firma MK byla založena v roce 1993 a po celou dobu své existen
ce se zabývá prodejem obkladů, dlažeb a výrobků s keramikou 
souvisejících. Společnost MK preferuje českou keramiku zn. RAKO 
a výsledkem je pozice největšího tuzemského specialisty na pro
dej obkladů a dlažeb uvedené značky. Postupně byla vybudována 
vlastní síť Center české keramiky, která zahrnuje prodejny v Praze, 
Rakovníku, Berouně, Roudnici nad Labem, Hradci Králové, Olo
mouci, Brně a v Rožnově pod Radhoštěm.
web: www.mk-rako.cz
eshop: www.modernikeramika.cz

MK, s.r.o.
Kotkova 273
269 01 Rakovník
Tel.: 313 518 325
Email: rakovnik1@mkrako.cz

MK, s.r.o.
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
Tel.: 311 612 750
Email: beroun@mkrako.cz

MK, s.r.o.
Jeremiášova 1422,
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: 251 618 823 
Email: praha@mkrako.cz

MK, s.r.o.
Terezínská 1359
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 837 238
Email: roudnice@mkrako.cz

MK, s.r.o.
Rovná 202
503 32 Hradec Králové – 
Březhrad
Tel.: 491 041 032
Email: 
hradec.kralove@mkrako.cz

MK, s.r.o.
Řípská 1174/5
627 00 Brno
Tel.: 548 211 692
Email: brno@mkrako.cz

MK, s.r.o.
U Panelárny 666/14
772 00 Olomouc
Tel.: 585 157 321
Email: olomouc@mkrako.cz

MK, s.r.o.
U Trati 2615
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 654 295
Email: roznov@mkrako.cz

poskytnout co nejvíce informací. V ši
roké síti našich prodejen pak má každý 
příležitost zkonzultovat potřebné de
taily, které chce vědět, a hlavně si ověřit 
na reálných vzorcích, zda je to to pravé, 
na co se chce dívat u  sebe doma. Náš 
ochotný, školený personál zákazníkům 
rád a fundovaně poradí,“ říká obchod
ní ředitelka společnosti MK keramika 
Ing. Markéta Dvořáčková. Jaké obklady 
od firmy RAKO si vyberete do své certi
fikované dřevostavby vy? •

Série Majolika (RAKO) Více info na www.mk-rako.cz



Guzman obchodní a stavební
Sídlo a vzorový dům: Dolany u Kladna 83, 273 51 Unhošť

info@guzman.cz | www.guzman.cz
www.facebook.com/guzman.cz

+420 312 690 156


