
FINANCOVÁNÍ
STAVBY

DOMU

+
Dřevostavba 
jako služba. Bydlet 
můžete už za pár 
měsíců

obchodní a stavební

WWW.GUZMAN.CZ Jak se žije v certifikované dřevostavbě

INTELIGENTNÍ 
DŮM UMÍ MNOHEM 

VÍCE NEŽ JEN
 HRÁT SI SE SVĚTLY



2

Guzman obchodní a stavební

Individuálně upravený 
Bungalov Line 127

VÁŽENÍ 
ZÁKAZNÍCI, 
pokud jste se rozhodli pro nový dům, je montovaná dřevo
stavba tou nejlepší volbou. Důvodů je mnoho, naši zákazní
ci nejčastěji zmiňují špičkovou kvalitu a rychlost výstavby. 
Hrubá stavba vyroste na pozemku už za necelý týden, do 
tří měsíců od započetí výstavby nadzemní části rodinného 
domu tak můžete držet klíče v ruce. A vůbec nevadí, když 
začnete stavět třeba na podzim nebo v zimě. Déšť, sníh ani 
mráz nejsou na překážku. 

Výhodou našich domů je nejen to, že rychle vyrostou, 
ale i jejich dlouhá životnost. Potvrzují to ohlasy zákazníků, 
kteří s námi stavěli už dříve. Vše se odvíjí od toho, že certifi
kované části domů vznikají ve výrobní hale a pak se montují 
přesně podle schváleného projektu, což zcela minimalizuje 
chyby, které vznikají na jiných stavbách. Navíc náš tým stojí 
na zkušených lidech, kteří postavili stovky kvalitních domů 
po celé republice. 

Od založení společnosti Guzman s.r.o. jsme chtěli nabí
zet domy jako službu pro klienty, kteří nechtějí roky stavět, 
ale naopak co nejdříve bydlet. Zákazníci u nás mají k dispo
zici koordinátora, jenž je provede celou stavbou domu krok 
za krokem a pomůže jim se vším, co je na cestě k novému 
bydlení potká. Více se o našem přístupu dozvíte z následu
jících stránek. 

Věřím, že budete stejně nadšení jako zákazníci, kteří 
s námi již stavěli a kteří oceňují pečlivou práci bez průtahů 
a dalších komplikací. Proto se k nám vracejí nebo nás dopo
ručují ve své rodině či svým známým. Přijďte si k nám popo
vídat o svém novém domově i vy. Rádi vám pomůžeme. 

Na setkání se těší
Marek Guzman a Radek Kazík

Dům dle individuálního 
projektu

Individuálně upravený  patrový dům Jubilée
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KDYŽ CHCETE BYDLET, 
A NE STAVĚT
V severských zemích stojí dřevostavby už stovky let. Skandinávci totiž dobře vědí, že dřevo 
je vůbec nejkvalitnějším ze stavebních materiálů. Životnost dřevostaveb je více než srovnatelná 
se zděnými domy, ale kromě toho nabízejí montované rodinné domy řadu dalších výhod v čele 
s rychlostí výstavby. 

vyroste za několik dnů, protože vzniká 
již z předpřipravených certifikovaných 
panelů vyrobených podle projektu. 

„My vlastně stavíme už ve výrob
ním závodě, na stavbě pak díly jen sklá

Jiří Plachý vzpomíná, že začal svou 
dřevostavbu stavět skoro dva roky po 
sousedovi, který zvolil zděný dům. 
„A zatímco my už několik měsíců byd
líme, on má svůj dům již třetím rokem 
rozestavěný a konec je v nedohlednu,“ 
říká pan Plachý. „Na základě svých zku
šeností bych jiný stavební systém ne
chtěl. Chápu, že kdysi nebyly jiné mož
nosti a stavělo se pomalu. Dnes je ale 
nejdražší čas a přijde mi škoda ztrácet 
ho na stavbě, když ho místo toho můžu 
strávit s rodinou. Nebo odpočinkem na 
své terase,“ dodává Jiří Plachý. 

STAVÍ SE V TOVÁRNĚ, 
NA STAVBĚ SE 
MONTUJE

Montované rodinné domy rostou rych
le díky propracovanému a certifikova
nému systému prověřené německé spo
lečnosti Haas Fertigbau. Dřevostavba 

dáme. Nevadí nám přitom ani špatné 
počasí, protože panely nepromok
nou – jsou uzavřené, obalené parotěs
nou fólií, která je dokonalou pojistkou 
před deštěm. To je rozdíl oproti jiným 

technologiím, pro něž je dobré počasí 
klíčové,“ říká Radek Kazík ze společ
nosti Guzman. 

V případě montovaných domů tak 
stačí jen tři měsíce od zahájení stavby 
vrchní části domu a můžete držet v ru
kou klíče od domu. Praktický přízemní 
bungalov nebo patrový rodinný dům si 
můžete vybrat nejen z katalogu, ale také 
si ho můžete nechat postavit na míru 
podle svých požadavků. 

„Stavbu domu považujeme za 
službu, proto se klientům snažíme co 
nejvíce celý proces zpříjemnit. Někdo 
má čas trávit každý víkend na stavbě, 
ale spousta lidí tohle nechce,“ vysvět
luje Radek Kazík. Proto se klienti 
společnosti Guzman spoléhají vždy 
jen na jediný kontakt – o vše se sta
rá zkušený koordinátor, který zajistí 
vše potřebné. Odpadá tak například 
dohadování s  různými partami ře
meslníků, což zákazníkům šetří čas 
a nervy. •

Rychlost
Propracovaný systém 
umožňuje postavit dům 
už za devět měsíců. Tři 
měsíce zabere papírování 
spojené se zahájením 
stavby, dalších šest mě-
síců pak vlastní stavba. 
A to bez ohledu na počasí 
či typ stavby – týká se to 
přízemních bungalovů 
i patrových rodinných 
domů. 

Zkušenosti 
Společnost Guzman staví 
montované dřevostav-
by už více než 20 let. 
O kompletní stavbu 
domu se vždy stará 
koordinátor, který je vaší 
pravou rukou a zajistí vše 
potřebné před samot-
nou stavbou, během ní 
i po ní. 

Systém
Díky certifikovanému 
systému má každý dům 
30letou záruku na statiku 
konstrukce. Správné pro-
vedení, špičková montáž 
a následná údržba pro-
dlužují životnost domu.

Jeden kontakt
Během celé stavby se 
o vás bude starat zkuše-
ný koordinátor. Nemusíte 
tak jednat s různými 
partami řemeslníků, 
stačí vám jediný kontakt. 
A po dokončení domu 
jen převezmete klíče.

Na klíč
Ať už máte jakýkoliv 
vysněný dům, můžete ho 
bez problémů zrealizovat. 
Když si nevyberete z na-
bídky desítek typových 
rodinných domů, můžete 
stavět podle individu-
álního projektu. Každý 
katalogový dům lze navíc 
upravit tak, aby se do něj 
promítly všechny vaše 
představy a potřeby. 

1 2 3 4 5

5 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT CERTIFIKOVANOU DŘEVOSTAVBU 
NA KLÍČ OD SPOLEČNOSTI GUZMAN
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DŘEVOSTAVBA JAKO 
SLUŽBA. BYDLET MŮŽETE 
UŽ ZA PÁR MĚSÍCŮ
Představte si, že trávíte příjemné ráno na vlastní terase. Sluneční paprsky pronikají 
korunami stromů. Právě jste dojedli snídani, na stole ještě voní káva a vy se pouštíte do 
rozečtené detektivky. Krásná představa, že?

O vlastním rodinném domě sní mnoho 
z nás. Velká část lidí se do stavby nové
ho domova opravdu pustí. Jaké pak ale 
bývá rozčarování, když se stavba vleče 
několik let a  konec je v  nedohlednu! 
 Nemusí to tak ale být. Když se roz
hodnete pro montovanou dřevostavbu, 
můžete bydlet už za pár měsíců, a sen 
o pohodových chvílích na terase se sta
ne skutečností. 

Společnost Guzman s.r.o. ke 
stavbě každého svého domu přistu
puje jako ke službě. Pokud zákazník 
nechce trávit čas na stavbě, nemusí. 
Jednoduše si zvolí dům z  katalogu 
(nebo přijde s  individuálním návr
hem od svého architekta), následně si 
vybere veškeré zařízení do exteriéru 
i interiéru a pak už jen čeká, až dosta
ne klíče od domu. 

„Samozřejmě jsme schopni takto 
zařídit celý dům na klíč, od výběru ro
dinného domu a případné individuální 
úpravy až po dokončovací práce, a kli
ent u toho vůbec nemusí být. V praxi to 
ale funguje tak, že se lidé rádi účastní 
jednotlivých fází stavby domu. Je to lo
gické, většina z nich staví poprvé a také 
naposledy v životě a zajímají se o to, jak 
jejich dům roste,“ říká Petr Lexmann, 
který má ve firmě Guzman jako koor
dinátor na starosti komunikaci s klien
ty i řemeslníky. 

ZÁKAZNÍCI NEJČASTĚJI 
VOLÍ DŘEVOSTAVBU 
NA KLÍČ

Na dřevostavbu na klíč, dodanou jako 
službu, ale zákazníci firmy Guzman 
slyší. Hotový dům si objednávají nej
častěji. Spoléhají na to, že právě díky 
koordinátorovi, kterého má u společ
nosti Guzman k  dispozici každý kli
ent, bývá stavba příjemným zážitkem. 
A  nemýlí se. Nehrozí jim totiž žádné 
dohadování s různými partami řeme
slníků či dělníků – za vše nese odpo
vědnost koordinátor. 
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To oceňují všichni, kdo někdy sta
věli. O těch, kdo staví poprvé a ještě ne
zažili nekonečné řešení reklamací, kdy 
jedni řemeslníci přehazují odpovědnost 
na druhé, ani nemluvě. „Něco takového 
u nás nezažijete. Chceme, aby se klient 
těšil na nový dům a nenechal si radost 
ničím zkazit. Proto za něj vše obstarává 
jeden člověk. Zákazníkovi tak v který
koliv moment stačí vzít telefon, vytočit 
jediné číslo a vyřešit, co potřebuje. Aby 
se to pak na stavbě realizovalo podle 
jeho představ, o to se postará koordiná
tor,“ říká Petr Lexmann. 

jednotlivých splátek navázaných na 
přípravné či realizační práce na stav
bě. Nejčastěji lidé sázejí na hypoteční 
úvěry či půjčky ze stavebního spoření, 
případně kombinují obě možnosti. 

„Naší výhodou je, že máme pevné 
ceny, a co si dohodneme předtím, než 
začneme stavět, to beze zbytku platí. 
S cenou nehneme ani o korunu. Zákaz
níci tak mají jistotu, že nebudou muset 
uprostřed stavby řešit chybějící finanč
ní prostředky,“ zdůrazňuje Radek Ka
zík z vedení společnosti Guzman. 

Jakmile je postaráno o peníze, je 
nutné vyřešit základovou konstrukci – 
buď v  podobě základové desky, nebo 
jako částečné či plné podsklepení 
domu. „I  o  to se samozřejmě posta
ráme. Základovou desku či podskle
pení připravujeme vždy s  ohledem 
na dispozice konkrétního stavebního 
pozemku, poradíme si přitom i v těch 
nejtěžších terénech,“ usmívá se Petr 
Lexmann. 

BĚHEM DVACETI 
LET POSTAVILI 
TISÍCE DOMŮ

Když jsou základy hotové, přichází 
na řadu samotná stavba. Společnost 
Guzman montuje dřevostavby z jed
notlivých dílů, které vyrábí německá 
společnost Haas Fertigbau v továrně 
v západočeských Chanovicích. Odtud 
míří obvodové stěny, příčky i střešní 
konstrukce na stavbu. Montáž je bles
ková – dělníci začínají obvykle v pon
dělí a už ve čtvrtek většinou bungalov 
stojí. V případě patrového domu končí 
o den později. 

„Ke staveništi přijedou kamiony 
s dílci, jeřáb pak postupně bere jeden 
díl po druhém a řemeslníci ho zároveň 
montují. Dům jim tak roste doslova 
pod rukama. Je to úžasné divadlo, kte
ré si natáčejí a fotí nejen naši klienti, 
ale i  lidé z  okolí. Rychlost výstavby 
dřevostavby totiž ostře kontrastuje 
s délkou prací u zděných staveb,“ říká 
Petr Lexmann. „Takto montujeme 
dřevostavby už dvacet let. A  za tu 
dobu jsme se nikdy u žádného domu 
neopozdili. Využíváme certifikovaný 
systém, který vznikl v Německu, kde 
se dbá na to, aby na sebe vše navazo
valo a  aby vše dokonale fungovalo,“ 
dodává. 

Nutno přitom dodat, že za dobu 
své existence postavila firma Guz
man tímto systémem již tisíce domů. 
„Všechny naše stavby jsou kvalitní 
a  klienti jsou maximálně spokojeni. 
Nejlepší referencí pro nás je, že s námi 
někteří z nich stavěli už víckrát, napří

klad dům pro své potomky. Častokrát 
k nám také přivedli své známé,“ uvádí 
Petr Lexmann. 

PŘEDÁNÍM KLÍČŮ 
PÉČE NEKONČÍ

Stavbou a předáním klíčů přitom péče 
o  zákazníky u  firmy Guzman nekon
čí. I dřevostavba si – stejně jako kaž
dý jiný dům – postupem času „sedá“. 
Je to přirozený proces, který stejně 
funguje i  u  jiných technologií. Může 
se tedy stát, že se v rozích stěn domu 
po roce či dvou objeví nějaké vlásenko
vé prasklinky. Podobné úpravy společ
nost Guzman na vyžádání klientů bez 
problémů upraví.

Připraveni pomoci jsou ve  firmě 
Guzman vždy. To potvrzují i  klienti 
společnosti. „Nadchlo nás, že domy ne
jen staví, ale také se o ně starají i dávno 
poté, co předají klíče. Když jsme coko
liv potřebovali, stačilo jen zavolat na
šemu koordinátorovi. A když to nešlo 
vyřešit po telefonu, tak za námi přijel,“ 
vzpomíná například Marek Zetka, kte
rý si spolu s  přítelkyní Soňou nechal 
postavit patrový dům nedaleko Mladé 
Boleslavi. 

Dřevostavbu jako službu oceňu
jí hlavně klienti, kteří nepatří mezi 
kutily. Nebo jednoduše nechtějí svůj 
vzácný čas během volných dnů ztrá
cet kutěním na domě. „Nejsem zrov
na technický typ,“ směje se třeba pan 
Sekerka, který bydlí kousek za Pra
hou, „ale dřevostavba je spolehlivé 
bydlení, které mohu jen užívat a  nic 
neřešit. Na druhou stranu řada našich 
známých, která stavěla klasický zděný 
dům a  dřevostavbu nám vymlouvala, 
už teď má za sebou i větší předělávky 
a rekonstrukce. U nás vše funguje na 
jedničku, tak jak jsme si to před deseti 
lety naplánovali.“ •

Petr Lexmann, hlavní 
koordinátor staveb 
firmy Guzman

PEVNÉ CENY 
A STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ

K samotné stavbě domu ale vede delší 
cesta. A začíná financováním. Rodinný 
dům samozřejmě není malá investice, 
proto se ani nedá očekávat, že by si 
ho klienti vždy platili ze svého. Spo
lečnost Guzman ovšem dlouhodobě 
spolupracuje s  několika finančními 
institucemi, a dokáže tak svým zákaz
níkům vyjednat to nejvýhodnější ře
šení. Financování bývá rozděleno do 
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Proč zrovna dřevostavba? 
Nechtěl jsem se trápit se zděnou stav
bou, kterou je potřeba pořád hlídat 
a kontrolovat. Kvůli své pracovní vytí
ženosti bych to nebyl schopen zvlád
nout ani se stavebním dozorem. Navíc 
u  montovaných dřevostaveb odpadá 
„lidová tvořivost“ řemeslníků, která je 
často velmi kontraproduktivní. Dřevo
stavby mají jasně nalinkovaný postup, 
od kterého se nelze odchýlit, což mini
malizuje chyby, které vznikají na každé 

Jak jste vybírali konkrétní firmu? 
Nejdříve jsme si udělali menší průzkum 
trhu, zajímali jsme se o to, jaké technolo
gie firmy používají. Nakonec nás ovšem 
hodně nasměroval známý, který nám do
poručil společnost Guzman. Na základě 
jeho tipu jsme si ještě ověřili, jak kvalitní 
je to firma a co všechno umí. Ve srovná
ní s jinými společnostmi je Guzman sice 
trochu dražší, ale zato garantuje kvalitu 
stavby. Co se týká stavařiny, tak nemáme 
absolutně žádnou výtku – přesně věděli, 

INTELIGENTNÍ DŮM UMÍ 
MNOHEM VÍCE NEŽ JEN 
HRÁT SI SE SVĚTLY
Měli pozemek a chtěli co nejdříve bydlet ve svém. Proto se Lavičkovi rozhodli pro 
montovanou dřevostavbu. Stavět se začalo loni na jaře, Vánoce už rodina 
strávila v novém patrovém domě. Jejich dům je přitom výjimečný tím, že je doslova 
prošpikovaný moderními technologiemi. Nejen o tom, jak se staví inteligentní 
dům, jsme si povídali s jeho majitelem Vladimírem Lavičkou.

stavbě. A pak se nám s manželkou samozřejmě líbila také 
rychlost, s jakou dřevostavba vzniká. Se vším papírováním 
a zařizováním okolo se dá postavit do roka.

A hrubá stavba stojí už za týden…
Byla nádhera vidět to na vlastní oči, něco takového se zdě
ným domem nezažijete. Máme omezený přístup na pozemek, 
a když přivezli jednotlivé dílce, museli je překládat z kami
onů na pozemek dvěma jeřáby. V jednom okamžiku tak létal 
vzduchem celý barák. Lidé z okolí byli na nohou, dívali se, 
jak se jim nad hlavami vznášejí dvacetimetrové kusy domu. 
(smích)
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Inteligentní dům nemá ohromovat 
technologickou vyspělostí, ale zajistit, 
aby technika pomáhala všem,  
kdo v něm bydlí.

Původně je to typový dům, který jsme 
ovšem značně upravili. Takže teď je to 
už vlastně individuální projekt. Nový je 
půdorys domu i osazení vnitřních pří
ček. Měli jsme architekta, který nám 
pomáhal s promýšlením vnější podoby, 
interiér pak dával dohromady bytový 
designér. Rady obou profesionálů pro 
nás byly nesmírně cenné. Všechny ty 
úpravy dávají smysl, vypadají snadně 
a  logicky, ale když s tím člověk nemá 
žádnou zkušenost, tak to sám nevy
myslí. 

Na co jste kladli největší důraz? 
Klíčový je pro nás obývací pokoj jako 
centrum veškerého dění. Toužili jsme 
po velkém, vzdušném prostoru, proto
že v něm chceme trávit maximum času. 

Jak velký tedy je? 
Má 75 metrů čtverečních, ale díky 
tomu, že je rozdělený do určitých celků, 
nepůsobí tak obrovsky. Je to příjemné 
místo. Navíc se nám povedlo do něj 
hladce zakomponovat kuchyň a jídelnu. 
Dominantním prvkem celého obýváku 
je krb, jehož součástí je vyhřívaná ka
menná lavice. Vychází z  principu sta
rých kamen  – akumuluje teplo, které 
pak předává do prostoru. Nízkoenerge
tické dřevostavby totiž teplo neakumu
lují, jen ho drží, lavice nám tak pomáhá 
s vytápěním. Zároveň je možné si na ní 
krásně poležet. 

Kromě vyhřívané lavice máte 
v domě i saunu… 
Byli jsme na ni zvyklí, infrasaunu 
jsme měli i v bytě, ve kterém jsme by
dleli předtím. Je to úžasná věc, kterou 
používáme prakticky pořád, zvláště 
v chladných měsících. Když člověk při
jde zvenku zmrzlý nebo když je lehce 
nastydlý, stačí si do ní na chvilku zalézt 
a pořádně se prohřát. Je to opravdu do
konalá prevence v  sychravém počasí, 
byla to pro nás v podstatě nezbytnost. 
Na rozdíl třeba od bazénu, který jsme 
nechtěli  – než se o  něj pořád starat 
a platit jeho nákladný provoz, to si radši 
zajedeme zaplavat do akvaparku, který 
máme nedaleko. 

Váš dům se od jiných ale odlišuje 
především tím, že je tzv. inteli-
gentní. Co si pod tím představit? 
Než jsme začali stavět, stáli jsme před 
rozhodnutím, zda udělat „hloupý“ ba
rák, v němž bude všechno strašně jed
noduché, nebo se naopak do detailů za
bývat prvky inteligentního domu, který 
by nám pak zpříjemnil život natolik, že 
bychom se o něj vůbec nemuseli starat. 
Inteligentní dům podle mě nemá ohro
movat technickou vyspělostí, ale zajis
tit, aby technika pomáhala všem, kdo „Ke stavařině nemám žádnou výhradu,“ říká majitel domu

co dělají. Navíc když nám z výroby dodali 
okna, u kterých netěsnila dveřní křídla, 
postavila se k tomu společnost Guzman 
čelem a  okamžitě zjednali nápravu. 
S přístupem firmy jsme velice spokojeni.

Vybírali jste dům z katalogu, nebo 
jste stavěli podle vlastního projektu?

Hrubá stavba patrového domu stála za necelý týden
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v  něm bydlí nebo do něj přijedou na 
návštěvu, cítit se příjemně. A to i těm, 
kteří to s technikou vůbec neumí.

Jaký je výsledek? 
Výsledek je přesně takový, jaký jsem 
chtěl. Technika dělá většinu věcí za nás. 

Co je při stavbě takového domu 
klíčové? 
Většina lidí bohužel pořád vnímá inteli
gentní dům jako takový, ve kterém se 
dají světélka ovládat přes mobil nebo 
tablet. Jako takovou hračičku. To je 
ale velké nepochopení toho, co od au
tomatizovaných systémů čekat. Ano, 
je fajn, že když se v noci vzbudíte, čidla 
zaznamenají pohyb na chodbě a přisvítí 
vám, abyste do něčeho nenarazili, ale to 
je opravdu jen třešnička na dortu, niko
liv základ chytrého domu. Inteligentní 
dům toho umí mnohem, mnohem víc. 
Jen je nad tím potřeba přemýšlet a sta
vět ho tak od samotných základů. 

Můžete tedy přiblížit, co umí 
ten váš? 
Jednotlivé systémy se prolínají, nava
zují na sebe, vše přitom řídí nadřazený 
systém. Tak třeba větrání  – protože je 
nízkoenergetická dřevostavba praktic
ky hermeticky uzavřená, bylo by její od
větrávání přes okna nesmyslné, protože 
by se tím ztrácelo teplo. Jasnou volbou 
tak pro nás byla rekuperace. Zvolili 
jsme přitom aktivní rekuperaci, která 
umí nejen vytápět, ale i chladit v době, 
kdy je venku horko. Funguje na bázi 
tepelného čerpadla a  je schopna snížit 
teplotu v domě zhruba o 5 stupňů Celsia. 
Navíc když má přebytky energie, pouští 

je do kotle a ohřívá tak vodu, čímž zase šetří energii. Přepíná 
se přitom podle toho, zda je venku teplo, nebo zima. Ale i když 
má rekuperace sama o sobě své základní řízení, pro potřeby 
chytrého domu to nestačí – aby totiž bylo možné dům správně 
řídit, je potřeba mít nadřazený systém, který získává kompletní 
informace z provozu domu. V každé místnosti tak máme čidla 
a na střeše je meteostanice, která hlídá třeba i směr slunečních 
paprsků – právě na základě těchto nasbíraných dat řídí nad
řazený systém rekuperaci tak, aby byl její provoz optimální. 
Dům sám pracuje s vybavením – např. přivírá a otevírá žalu
zie, nastavuje teplotu apod. Rovněž se ze všech dostupných 
dat učí, jak celý dům do budoucna řídit. Čím více dat má, tím 
je systém propracovanější a lepší, protože dokáže predikovat, 
co se bude dít. Když například ví, že ve tři hodiny odpoledne 
přijdou děti ze školy, začne už hodinu dopředu dávat dům do 
stavu, ve kterém ho chceme mít v okamžiku, kdy do něj děti 
opravdu vstoupí. 

A další vychytávky? 
Je toho spousta – např. zabezpečovací systém také komuni
kuje s nadřazeným systémem a využívá všechna čidla, která 

v domě jsou. Když odcházíme z domu 
a „zastřežíme“ ho, tak nejenže se zapne 
jeho hlídání, ale zároveň se odehraje 
řada dalších sekvencí  – zavřou se zá
kladní okruhy vody a vypnou se určité 
okruhy elektřiny, kromě těch, které na
pájejí třeba pračku nebo ledničku. Celý 

Prostorná kuchyň je součástí velkého obytného prostoru v přízemí domu

Masivní stavba, 
žádná chaloupka
V přízemí mají Lavičkovi velký 
obývací pokoj, který plynule pře-
chází v dřevěnou terasu. Ta vede 
kolem celého domu a propojuje 
obývák s pokojem pro hosty. 
Celé přízemí je bezbariérové 
a zahrnuje ještě technickou míst-
nost, koupelnu a malou spíž pod 
schody do patra. V patře jsou 
pak dva dětské pokoje, pracovna 
a ložnice rodičů. Zatímco děti 
mají svou koupelnu, součástí lož-
nice je velká koupelna se saunou. 

„Líbí se mi, že patro je v na-
šem domě lité betonem. Nor-
mální dřevostavby mívají patro 
z prken, což neakumuluje teplo 
a navíc je tam všechno slyšet. 
Naproti tomu náš dům je mohut-
ný a masivní. Není to chaloupka, 
která se rozkývá, když nahoře 
začne někdo běhat,“ usmívá se 
Vladimír Lavička. 

Stejně oceňuje i suterénní 
prostor, který vznikl pod gará-
ží. „Chtěli jsme srovnat terénní 
nerovnost, ale místo abychom 
to zasypali, prostor jsme využili. 
Pod garáží tak máme dalších 
50 čtverečních metrů, které mů-
žeme využít jako sklep či sklad,“ 
dodává majitel domu. 

U kuchyně nechybí jídelna, kde se kromě rodiny usadí i návštěvy
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„Celý dům vyžaduje 
jen minimální zásahy, 
protože jednotlivé 
systémy fungují 
dohromady a vzájemně 
se doplňují.“

a systém od něj nic nevyžaduje. Všech
no se děje samo. Je možné přitom na
programovat spoustu variant, co má 
dům dělat. Třeba když přijedou rodiče, 
zatopí jim v pokoji, rozsvítí a tak. Je to 
podobné, jako když má sedadlo v autě 
paměť nastavení pro více řidičů. Stejně 
lze nastavit i dům. 

Říkám si, kolik kabelů asi máte po 
celém domě?
Máme v něm asi šest kilometrů kabelů… 
(smích) Jsou všude možně. Ke každé
mu čidlu vede kabel, ke každému světlu 
slaboproud a silnoproud atd. Ono se to 
pak všechno nastřádá, protože to všech
no končí v rozvaděči. 

Na kolik vůbec přijde investice do 
chytrého domu? 
Je to relativně nákladná záležitost, ale 
není to zase tak strašné. Když jsem to 
počítal, investice byla zhruba 700 až 
800 tisíc korun. Na druhou stranu elek
troinstalace pro běžný dům stojí zhruba 
polovinu. Byla by chyba myslet si, že se 
nám to vrátí v úsporách energie. Nevrá
tí. Dělali jsme to jen kvůli našemu kom
fortu. A je na každém, aby si rozmyslel, 
zda mu taková investice do vlastního 
pohodlí dává smysl, nebo ne. Pevně ale 
věřím, že lidí, kteří si pořídí inteligentní 
dům, bude stále více. 

Když se ohlédnete za celou stav-
bou, jaký dojem ve vás zůstane? 
Na stavbě jsem byl v  podstatě denně, 
protože v každém okamžiku se vynoři
lo něco, do čeho jsem chtěl zasáhnout. 
Tak jsem si to přál  – nebral jsem to 
jako stavbu na klíč, kterou bych pustil 
z hlavy a pak se nastěhoval do hotového 
domu. Náš dům je atypický, měli jsme 
spoustu požadavků, které jsme chtě
li zakomponovat, což stavbu trochu 
protáhlo. I proto jsem ale v každé fázi 
stavby chtěl mít dění pod kontrolou, 
abych věděl, jak dům funguje, abych 
tomu všemu rozuměl. Byly to inten
zivní a  náročné měsíce, ale rozhodně 
jsme celou stavbou strávili mnohem 
méně času, než by to bylo v  případě 
zděného domu. 

A vaše resumé? Kdybyste stavěli 
znovu, zvolili byste zase firmu 
Guzman? 
Rozhodně. Pro mě bylo důležité, že jsou 
to chlapi, kteří vědí, co dělají. To jsem 
si mohl ověřit, když se začalo stavět. Je 
znát, že to dělají dlouho a mají obrovské 
zkušenosti. Dokážou poradit a říct, jaké 
jsou klady a  zápory nějakého řešení. 
U práce přemýšlejí z pohledu člověka, 
který pak bude v domě bydlet. Nedělají 
jen slepě nějakou věc podle projektu. To 
jsem častokrát ocenil. •Obývací pokoj je centrem všeho dění – má 75 metrů čtverečních

dům se zkrátka přepne do standby 
módu, což funguje nejen jako úspora 
energií, ale i jako prevence případných 
havárií. V  okamžiku, kdy přicházíme 
domů, se to zase všechno nahodí. 

Jak to vypadá v technické míst-
nosti – je tam nějaký počítač? 
Když řeknu, že máme inteligentní 
dům, lidé si často představují, že máme 
v technické místnosti počítač nebo ně
jaký server, který by to všechno ovládal. 
Funguje to ale trochu jinak – v domě je 
několik řídicích jednotek, které plní své 
naprogramované úkoly. Celé to vyžadu
je jen minimální zásahy, protože jednot
livé systémy fungují dohromady a vzá
jemně se doplňují. Čidla, která jsou po 
domě, využívá zabezpečovačka, systém 
řízení domu, systém světel a podobně. 

Dobře, ale neříkejte mi, že doma 
přece jen nevyužíváte nějakou 
opravdovou hračičku? 
Samozřejmě, že ano. (úsměv) Jsem 
nadšený applista a mám doma Apple 
HomeKit, který podporuje virtuální 
asistentku Siri. Dům se tak dá ovládat 

třeba hlasem nebo odkudkoliv přes 
telefon. Musím přiznat, že mě celé to 
vymýšlení a  propojování různých sy
stémů nesmírně bavilo. Protože jsem 
tento obor vystudoval, hodně jsem si 
to užil. To se ale bavíme o  realizaci, 
v  praktickém provozu jsem nechtěl 

žádný samoúčelný dům, který by kladl 
na své uživatele nějaké velké nároky. 
Naopak jsem chtěl dům, kde bude vše 
fungovat na pozadí, abych už nemusel 
nic řešit. Když do našeho domu vstoupí 
člověk, který nemá o technice ani páru, 
tak v něm může bez problémů bydlet 

Na krb navazuje kamenná lavice, která akumuluje teplo
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Značka Vaillant uvádí na trh zcela 
nové, unikátní řešení systému vytápě
ní s tepelným čerpadlem vzduch/voda. 
Konkrétně sestavu složenou z venkov
ní jednotky aroTHERM a vnitřní kom
paktní jednotky uniTOWER.

Hlavní předností vnitřní jednot
ky je její konstrukce. Obsahuje totiž 
všechny potřebné komponenty, mezi 
něž patří 190l zásobník teplé vody, 
záložní elektrokotel, pojistné armatu
ry, expanzní nádoba, regulace a  další 
součásti. Vše je navíc úhledně zakom
ponované do nosného rámu a pečlivě 
opláštěné. Povedený design a rozměry 
vnitřní jednotky uniTOWER ve vý
sledku ideálně zapadají do charakte
ru technické místnosti. Jde o nejlepší 
možné řešení tepelného čerpadla pro 
potřeby a  požadavky dnešních do
mácností.

SNADNÁ A RYCHLEJŠÍ 
INSTALACE

Systém s  tepelným čerpadlem aro
THERM vzduch/voda s  modulem 
uniTOWER vyniká vedle jednoduché 
instalace i snadnou manipulací. Pro tu, 
včetně instalace v domácnosti, využívá 
vnitřní jednotka uniTOWER tzv. Split 
Mounting Concept. Co se za tímto po
jmem skrývá?

Jde o  možnost rozdělit zařízení 
na dva moduly pomocí několika jed
noduchých kroků. Hydraulický modul 
se zásobníkem vody se díky tomu lehce 
přenáší i přes zúžené prostory v domě, 
jakými jsou chodby nebo schodiště. Vše 
se následně smontuje na určeném mís
tě, kde bude jednotka stát. I tento fakt 
se významně podílí na úspoře času při 
montáži.

Díky kompaktnímu provedení 
vnitřní jednotky uniTOWER se potře

TEPELNÁ ČERPADLA 
VAILLANT – ÚSPORNÝ 
ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Hledáte pro své bydlení ideální řešení efektivního využívání energie z přírody? 
Pak už hledat nemusíte. Tepelná čerpadla Vaillant přesně takové ideální řešení 
nabízejí. Umožňují velmi účinné a bezstarostné vytápění, ohřev teplé vody, 
a dokonce dokážou i chladit naše domácnosti. Jejich instalace je u nových modelů 
mnohem jednodušší a rychlejší.
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VYTÁPÍ, CHLADÍ 
I ŠETŘÍ ENERGII

Monoblokové tepelné čerpadlo aro
THERM vzduch/voda je systémem 
budoucnosti. Je totiž ekologické 
a v maximální míře využívá obnovitel
né zdroje energie. Výše úspory nákladů 
překvapí již po prvním roce provozu. 
Optimálně nastavený systém s  tímto 
tepelným čerpadlem vám v  domác
nosti ušetří až dvě třetiny nákladů na 
vytápění.

Kompaktní jednotka tepelného 
čerpadla aroTHERM vzduch/voda 
se umísťuje do venkovního prostře
dí v  těsné blízkosti rodinného domu. 
Nabízíme jednotky o výkonech 5, 8, 10 
a 15 kW. Díky inovativní konstrukci, ří
zeným otáčkám ventilátoru a kompre
soru má venkovní jednotka mimořádně 
tichý a vysoce účinný provoz.

V interiéru zároveň dokáže udržet 
vysoký teplotní komfort. V  zimě za
bezpečuje perfektní vytápění, zatímco 
v letním období můžeme s pomocí sy
stému příjemně chladit. To vše jediným 
zařízením bez nutnosti dokupovat další 
moduly nebo komplikované regula
ce. Celý systém navíc podporuje tzv. 
vzdálenou správu. To znamená, že jed
noduchým způsobem můžete ovládat 
všechny potřebné parametry pomocí 
mobilního telefonu nebo tabletu.

Tepelné čerpadlo aroTHERM 
lze vhodně začlenit nejen do novosta
veb, ale je možné ho využít i u starších 
objektů. Výstupní teplota až 63 °C 
umožňuje jeho využití i  v  otopných 

stupné. Vnitřní jednotka uniTOWER 
tvoří ve spojení s tepelným čerpadlem 
aroTherm dokonalý celek. Jde o kom
plexní systém, který se dá nastavit vždy 
tak, aby odpovídal potřebám konkrétní 
domácnosti.

Tepelné čerpadlo 
aroTHERM v zimě 
zabezpečuje perfektní 
vytápění, v letním 
období je s ním možné 
příjemně chladit.

ba montážního prostoru zredukovala 
velice razantně – na zhruba jeden metr 
čtvereční. Připojení vnitřní jednotky 
k  rozvodům vytápění a  teplé vody je 
velmi snadné, protože se využívá sesta
va se všemi potřebnými armaturami. 
Vše dokonale zapadá do předem při
pravených připojovacích pozic. Vedle 
již zmíněných komponentů umožňuje 
uniTOWER zabudovat do korpusu 
modulu i další příslušenství (například 
výměník tepla, 18 l akumulační zásob
ník a čerpadlové skupiny pro dva nezá
vislé topné okruhy). 

Promyšlenost a  propracovanost 
produktů značky Vaillant ocení zá
kazníci i  v  případech budoucího pre
ventivního servisu, protože všechny 
komponenty jsou velmi dobře pří

soustavách s radiátory. Díky promyšle
né a chytré technologii tepelného čer
padla aroTHERM a jeho regulaci není 
potřeba instalovat například objemné 
akumulační nádrže. Výrazně se tak 
sníží pořizovací náklady a  zároveň se 
zmenší nároky na instalační prostory.

TRADICE, SERVIS 
A ZKUŠENOSTI

Tepelná čerpadla Vaillant patří dlou
hodobě k  technologické špičce na 
evropském trhu. Jen velice málo vý
robců se může pochlubit tak uceleným 
výrobním programem v  tomto seg
mentu. Značka Vaillant vychází z více 
než 140leté tradice výroby tepelné 
 techniky.

Zárukou kvality výrobků je i sku
tečnost, že se tepelná čerpadla vyrá
bějí v německém Remscheidu. Jistotu 
zákazníkovi, že bude mít stále k dispo
zici dokonale vyladěný systém vytápění 
a  ohřevu teplé vody, dávají autorizo
vané montážní a  servisní sítě značky 
Vaillant. •

Vaillant Group Czech s.r.o.
Plzeňská 188

252 19 Chrášťany, Praha-západ
e-mail: vaillant@vaillant.cz

www.vaillant.cz
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CHCETE VÝJIMEČNOU 
DŘEVOSTAVBU? 
OBLOŽTE JI KAMENEM
Nejen samotné dřevo, ale i kámen a malta udělají z vašeho domu hotový skvost 
a dotvoří jeho celkový vzhled. Obkladový kámen upoutá pozornost svým typicky 
přírodním designem a má i řadu praktických výhod. Pojďte bydlet výjimečně, 
a navíc jako v pohádce. 

3× palec 
nahoru pro 
obkladový kámen
• Je ušlechtilý a vysoce 

odolný proti poškození. 
• Má dlouhou životnost. 
• Dřevostavbě propůjčí 

luxusní vzhled. 

DOBA KAMENNÁ 
JE V KURZU

Kámen je bezesporu historií prověřený 
materiál. I proto se v poslední době čím 
dál častěji používá nejen u novostaveb, 
ale i  při rekonstrukcích domů či v  in
teriéru. Jeho přednosti můžete využít 
i na dřevostavbách Guzman, skvěle po
slouží nejen v exteriéru dřevostavby, ale 
i v interiéru. 

Přírodní kámen je v  současnosti 
k dispozici ve velmi kvalitním opraco
vání a nové technologie umožnily jeho 
aplikace i na velkých plochách. Oproti 
minulosti tak může při výstavbě domu 
hrát hlavní, nikoliv vedlejší roli, jak 
tomu bylo před lety. 

Z charakteru kamene ovšem plynou 
vysoké nároky na řemeslné provedení. 
Proto je nutné věnovat velkou pozor
nost výrobci a  prováděcí firmě. Jenže 
přivést na svět výrobek, který je k ne
rozeznání od přírodního kamene, do
kážou jen opravdoví odborníci v oboru. 
Nikdo přece nestojí o nedokonalé imi
tace, které vašemu domu spíše ublíží, 
než aby mu dodaly eleganci a  šmrnc. 
Pokud tedy o použití kamene do exte
riéru či interiéru vaší dřevostavby uva
žujete, pečlivě vybírejte výrobce. Měly 
by vás zajímat především referenční 
stavby a certifikace, prohlédněte si kaž
dičký detail výrobku. My vám doporu
číme a představíme českou společnost 
WILD STONE, která už od roku 2003 
udává tón trhu lehčených kamenných 
obkladů a portlandských dlažeb.

„DIVOKÝ KÁMEN“ 
ZE SLANÉHO

Po 14 letech existence má společnost 
WILD STONE za sebou stovky realiza
cí nejen u nás, ale i v zahraničí. Ovšem 
úplný začátek firmy se odehrál před 
14 lety v garáži ve Slaném, kde tehdejší 

zakladatelé spustili výrobu 3 m2 dlažby za den a s prvními 
vzorky začali objíždět stavebniny. „V té době kamenné obkla
dy nikdo neznal, výrobců bylo minimálně. Jezdil jsem často 
s nezdarem domů, až jednou jsem zavolal do Hornbachu, tam 
mě pozvali na jednání, a následně jsme podepsali dodavatel
skou smlouvu, která trvá dodnes,“ vzpomíná na nelehký start 
firmy spoluzakladatel WILD STONE Jiří Holomek. 

Následovaly první objednávky a také vítězství ve výběro
vém řízení společnosti Orco Group na projekt Dubový Mlýn 
v Šáreckém údolí o velikosti 2 500 m2. Spolupráce s dalšími 

developery na sebe nenechala dlouho 
čekat. „Od roku 2004 jsme se také ak
tivně začali zúčastňovat veletrhů, nej
dříve tuzemského FOR  ARCH, poz
ději slovenského veletrhu  CONECO 
a v roce 2009 jsme se poprvé vydali na 
BAU Mnichov. Díky němu jsme se do
stali na německý i rakouský trh.“ Zlo
mový okamžik nastal před třemi lety, 
kdy firma spolu s rakouským partne
rem otevřela vůbec první vlastní vzor
kovnu v  samotném srdci Tyrolských 
Alp. Společnost ze Slaného se tak 
dostala do přímé konfrontace s  těmi 
nejlepšími konkurenty z Itálie a Špa
nělska a řada exkluzivních objednávek 
v Tyrolsku byla na světě. Ovšem cesta 
k zakázkám je mnohdy trnitá. Jaký je 
tedy recept na úspěch? „Naše filozofie 
je jednoduchá – přes relativně velké 
objemy objednávek se ke každé zakáz
ce snažíme přistupovat maximálně 
individuálně. Chceme poskytovat ten 
nejlepší servis a vždy docílit win/win 
výsledku. Vážíme si každé reference 
a  víme, že méně je někdy více. Rádi 
zákazníkovi poradíme, kam by se ka
menný obklad nejlépe hodil, kde ho 
nechat vyniknout. I když je to mnohdy 
na úkor objemu zakázky, preferujeme 
estetickou stránku, design a dobrý po
cit z díla,“ prozrazuje knowhow firmy 
Jiří Holomek. 

Rádi zákazníkovi poradíme, kam by 
se kamenný obklad nejlépe hodil, kde 
ho nechat vyniknout. Preferujeme 
estetickou stránku, design a dobrý 
pocit z díla.
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Politických vězňů 1337
274 01 Slaný

Tel.: +420 312 520 159
info@wildstone.cz
www.wildstone.cz

odzkoušených systémech. Před uve
dením výrobku na trh usilujeme o jeho 
maximální kvalitu a design. Nebojím 
se říci, že právě kvalitou a  designem 
patříme mezi top 5 evropských vý
robců. Porovnání máme zejména na 
zahraničních stavbách. A  zásadní je 
pro nás i příroda, ctíme ji nejen vizu
álně, ale je nám i inspirací. Rozhodně 
nepatříme k  těm, kdo by její zásoby 
chtěli jen využívat, proto děláme per
fektní náhradu, často k nerozeznání od 

V HARMONII 
S PŘÍRODOU

Jenže to není to jediné, co dělá firmu 
WILD STONE výjimečnou. „Veškerá 
naše produkce musí být v souladu s ak
tuálními stavebními normami. Snaží
me se spolupracovat s velkými značka
mi přes konstrukce fasád, zateplovací 
systémy, pracujeme s  certifikacemi. 
Tím se odlišujeme od levnějších do
davatelů, kteří parazitují na našich 

přírodního originálu,“ uzavírá spolu
majitel. 

Příběh firmy WILD STONE, která 
si vyšlapala cestu na trhu a dnes patří 
k nejlepším, dokonale reflektuje rene
sanci kamene nejen u nás, ale i za hra
nicemi. Jak je patrné, kámen může na
jít uplatnění jak na domech tradičního 
střihu, tak na nejmodernějších kreacích 
současných architektů a v interiéru. Jen 
je třeba vybrat správného výrobce, kte
rý ctí a zná vlastnosti materiálu. Jedině 
tak bude celkový dojem takový, jaký 
má být – funkční, osobitý a v souladu 
s přírodou. 

Jak vybrat 
vhodný kámen 
na dřevostavbu 
radí Jiří Holomek 
ze společnosti 
WILD STONE
• Řekněte si o vzorky a vše 

důkladně zvažte – nechte 
si poradit, jaký typ a od-
stín bude tím pravým pro 
váš dům. 

• Poradenství by mělo být 
běžnou praxí každého vý-
robce. Jedná se o produkt, 
který má váš dům zkrášlo-
vat napořád, rozhodně 
nemá smysl experimen-
tovat.

• Výhody aglomerovaných 
kamenných obkladů jsou 
oproti klasickému štípa-
nému kameni nesporné. 
Hmotnost, cena výrobku 
a cena za práci jsou dia-
metrálně odlišné. Navíc 
můžete tyto druhy obkladu 
aplikovat na jakýkoliv suchý 
a neprašný podklad. Výrob-
ci také standardně nabízejí 
rohové prvky, které skvěle 
vypadají a ulehčí práci. 

Kámen může najít 
uplatnění jak na 
domech tradičního 
střihu, tak na 
nejmodernějších 
kreacích současných 
architektů 
a v interiéru.
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VYZKOUŠEJTE 
BEZDRÁTOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

Inteligentní dům a  digitální domác
nost – to jsou už pomalu běžné pojmy 
v  moderním a  praktickém bydlení, 
jehož základem je systém inteligentní 
elektroinstalace zahrnující všechny 
potřeby domácnosti. Chytrý domov je 
v  souladu s  jakoukoliv architekturou. 
Dokonale si rozumí i s dřevostavbami 
společnosti Guzman. Splňuje vysoké 
požadavky na snadnou obsluhu a eko
nomický provoz domácnosti. Posláním 
chytrého bydlení je dům, který dokáže 
plnit přání uživatele a zároveň poskytu
je komfort, bezpečí, přehled a význam
né provozní úspory.

Chytrý dům smysluplně propojuje 
všechny technologie. Základem a  já
drem je inteligentní elektroinstalace 
iNELS. V bezdrátovém provedení do
káže to, co je v případě klasické elekt
roinstalace nemožné nebo jen složitě 
proveditelné. Bezdrátové provedení 
znamená, že není třeba rozsekat zdi, 
abyste proměnili svůj domov ve sku
tečně chytrý. Bezdrátová technologie 
umožní ovládat vše z jakéhokoliv mís
ta, přičemž lze kdykoliv systém rozšířit 
nebo změnit konfiguraci. •

PŘESVĚDČTE SE SAMI. 
CHYTRÁ ELEKTROINSTALACE 
UMOCNÍ SEN O KRÁSNĚJŠÍM 
BYDLENÍ…

Telefon: +420 800 100 671
E-mail: info@inels.cz

Web: www.inels.cz
Bezpečnost Úspory Flexibilita Vzdálené

ovládání
Rozšiřitelné
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NÁSTĚNNÝ OVLADAČ
Bezdrátové vypínače jsou velmi variabilní. Lze je umístit téměř kamkoliv, a na
víc bez bourání. Díky svému provedení se dají rychle připevnit na jakýkoliv rovný 
povrch.

OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA
Bezdrátová dotyková jednotka pro centrální ovládání bezdrátového systému 
v  domě poskytuje kromě spínání a  stmívání také aktuální přehled o  spotřebě 
energií a je součástí domácího interkomu.

KLÍČENKA
Bezdrátová klíčenka umožňuje ovládání spotřebičů, závor a bran. Dokáže ovládat 
až čtyři nezávislá zařízení a přepínat scény.

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkovým ovladačem s OLED barevným displejem lze ovládat až 40 spotřebičů 
v domácnosti: světla, zásuvky, garážová vrata, zavlažování, žaluzie, markýzy atd.

INELS HOME CONTROL
Prostřednictvím aplikace iHC můžete ovládat osvětlení, žaluzie, vytápění, kame
ry, spínání spotřebičů, ale také přepínat televizní programy, pouštět hudbu nebo 
ovládat klimatizaci.

SMARTWATCH INELS APLIKACE
Aplikace iNELS umožňuje uživatelům ovládat veškeré osvětlení v  domácnosti 
nebo ve firmě či zavlažování na zahradě, a to odkudkoliv, kde je připojení na in
ternet prostřednictvím hodinek Smartwatch.



KDYŽ DĚTI ODEŠLY, 
ZATOUŽILI PO MENŠÍM 
DOMĚ. TEĎ JSOU 
SPOKOJENÍ
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Původně bydleli v dvougeneračním rodinném domě s velkou zahradou, ale když děti odešly a oni 
zůstali sami, byl pro ně už příliš velký. A také ekonomicky nevýhodný. „O náročné údržbě ani 
nemluvě. Vždyť jenom oken tam bylo devatenáct,“ rozpřáhla ruce paní Žilková, když vzpomínala na 
okamžik, kdy se spolu s partnerem rozhodli postavit si menší dům na nové parcele. 

Nejprve samozřejmě sháněli pozemek. Hledali v obci, kde 
bydleli předtím, tam ale vhodná parcela nebyla k mání. Tak 
rozšířili hledání i do dalších vesnic. Nakonec si vybrali Doksy, 
které jim vyhovují jak díky dobrému dopravnímu spojení do 
Prahy i Kladna, tak i kvůli okolní přírodě. „Jsou perfektně 
umístěné – pražské autobusy sem jezdí pořád, k metru na 
Zličín dojedete za necelou půlhodinku. Navíc všude okolo 
jsou lesy a spousta cyklostezek,“ libovali si. 

ZIMA NA NOHY? TO UŽ JE MINULOST

Pozemek koupili v srpnu 2015 a nechtěli na nic čekat. Co nej
dříve chtěli bydlet ve vlastním. I z toho důvodu pro ně byly 
zajímavé dřevostavby. Paní Žilková ale přidala ještě další dů
vod. „Ve zděném domě, kde jsme bydleli dřív, mi byla pořád 
zima od nohou. Firmy nabízející dřevostavby nám říkaly, že 
v nich je pocitově pořád teplo, což byl alespoň pro mě ten 
hlavní, rozhodující faktor,“ uvedla. 

Po zimě, kterou v novém domě strá
vila, už mohla říci, že to nebyl výmysl. 
„Potvrdilo se to, zima tu opravdu neby
la ani během velkých lednových mra
zů. Dokonce i když jsme přes vánoční 
svátky na pár dní odjeli a ztlumili to
pení, nevrátili jsme se do promrzlého 
domu. Brzy po zatopení tu bylo příjem
ně,“ řekla s tím, že nyní je pro ni také 
mnohem příjemnější např. pobývat 
v koupelně po sprchování. „Ve zděném 
domě bylo chladno prakticky neustále. 
Museli jsme mít všude koberce, pořád 
jsme si také přitápěli krbem. Teď máme 

krb spíše jen pro vytvoření vhodné atmosféry,“ usmála se 
paní domu. 

ZALÍBILY SE JIM DISPOZICE 
VZOROVÉHO DOMU

Její partner pak přiblížil, jak vybírali nový dům. „Objížděli 
jsme jednotlivé vzorové domy v okolí a zjistili jsme, že kousek 
od nás v Dolanech je taky jeden. Zajeli jsme se na něj tedy 
podívat a na první pohled se nám zalíbily jeho dispozice,“ 
řekl pan Polák. 

Středobodem vzorového domu, který najdete jen pár met
rů od sídla společnosti Guzman, je velký obývací pokoj, který 

Garáž si nechali oproti typovému projektu zvětšit„V dřevostavbě 
nebylo chladno ani 
při velkých mrazech 
během letošní dlouhé 
zimy. Krb tak máme 
spíše jen pro vytvoření 
vhodné atmosféry, 
ne na přitápění.“
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doplňují samostatné malé pokoje. „To bylo přesně něco pro 
nás – obývák je prostor, kde trávíme čas s rodinou, když při
jedou na návštěvu synové s partnerkami. Chtěli jsme ho vel
ký a prostorný, abychom se do něj všichni vešli. Další menší 
pokoje jsou pak ideální na přespání,“ doplnil. 

Přestože jim vzorový dům hned padl do oka, nějaké úpra
vy přece jen udělali. „Zvětšovali jsme garáž, protože máme 
větší auto a potřebovali jsme kolem něj bez problémů chodit. 
Upravovali jsme také dva zadní pokoje – v jednom z nich spí 
syn, který k nám jezdí častěji, ten druhý máme jako pokoj pro 
hosty. Aby v nich bylo více prostoru, posunovali jsme příčku. 
A ještě jsme dělali jednu malinkou úpravu v ložnici, kde byl 
výklenek, který jsme nechtěli,“ popsala paní Žilková.

SAMOTNOU STAVBU NEVIDĚLI, 
BYLI NA DOVOLENÉ

Smlouvu na stavbu domu podepsali pár týdnů po prázdni
nách a rychle začali dávat dohromady papíry pro stavební 
povolení. Ještě v  zimě následujícího roku o  něj zažádali, 
v dubnu ho měli v rukou a pak už šlo vše jako po drátkách. 
„Základová deska vznikla koncem května, stavět se začalo 
v polovině července,“ vzpomínal pan Polák. 

Samotnou montáž dřevostavby, kdy k pozemku přijíždějí 
kamiony s jednotlivými dílci a kompletní dům pak vyroste 
řemeslníkům pod rukama během několika dnů, na vlastní 
oči neviděli. „Byli jsme bohužel na dovolené. Trošku nás 
mrzelo, že jsme to nemohli vidět, protože to muselo být 
určitě zajímavé. Na druhou stranu jsme měli krásnou do
volenou,“ usmála se paní Žilková. „Nemáme ani fotodoku

mentaci od sousedů. Sice si na to chtěli 
přivstat, aby všechno viděli, ale to se 
nakonec nepovedlo. Když se probudi
li, velká část domu už stála,“ usmála se 
paní Žilková. 

NOVÝ DŮM JAKO 
CÍL PROCHÁZEK

Jakmile dům stál a  pokračovaly do
končovací práce okolo něj a dolaďová
ní detailů v interiéru, byl pro ně cílem 
vycházek. „Z  bývalého domu jsme to 
sem měli zhruba půlhodinku, takže 
jsme se sem často zašli podívat a pak 
se zastavili v hospůdce na pivko. Byl to 
příjemný program. Navíc nás tu řeme
slníci vždy uvítali, vzali dovnitř a uká
zali, na čem dělají.“

Zákazníci společnosti Guzman si 
často pochvalují ukázkový přístup ře
meslníků, kteří i v průběhu stavby do
kážou na základě svých dlouholetých 
zkušeností poradit lidem s  drobnými 
úpravami oproti projektu. „To jsou 
věci, které při plánování nedomyslíte. 
My jsme si třeba ve vzorkovně vybrali 
vanu, ale nedošlo nám, že v ní budeme 
ležet tak, že budeme mít baterii přímo 
u  hlavy. Instalatéři si toho ale všimli 

Terasa je částečně zastřešená a krytá před nepřízní počasí

Garáž si nechali oproti typovému projektu zvětšit
Vstup na terasu se zasunovacími dveřmi

Hezkými detaily jsou přiznané dřevěné prvky
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a  zařídili to. Zaplaťpánbůh za takový 
přístup  – jsou firmy, které udělají jen 
to, co je nasmlouvané, a s tím už nehnou 
ani o píď,“ vyprávěla paní Žilková. 

Podobných věcí musí noví majite
lé při zařizování domu řešit opravdu 
hodně. Prvky do interiéru a exteriéru 
se vybírají ve vzorkovně, kde lidé tráví 
celý den a jdou postupně krok za kro
kem. Během náročného „vzorkování“ 
se tak může stát, že jejich pozornosti 
občas něco unikne. Firma Guzman 
ale dodává dům jako službu a zakládá 
si na tom, aby byl klient s  konečnou 
podobou nového bydlení maximálně 
spokojený. 

Světlovod vnáší do chodby denní světlo

Paní Žilková se do nového domu těšila

Prostorná koupelna se dvěma umyvadly Kromě ložnice jsou v domě i pokoje pro syny

Velký obývací pokoj s krbem je propojený s kuchyňským koutem
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Místní byli překvapení 
čistotou na stavbě
V Doksech jsou na výstavbu zvyklí. Hned na 
několika koncích obce totiž vyrůstají nové rodin-
né domy, jak zděné, tak dřevostavby. Místní jsou 
proto zvyklí na ledacos, přesto i je občas může 
něco překvapit. Loni to byl právě přístup řemesl-
níků z firmy Guzman, kteří stavěli bungalov pana 
Poláka a paní Žilkové. 

„Když jsme tu již bydleli a zedníci ještě do-
končovali dlažbu okolo domu, tak jsme měli 
každý den možnost pozorovat, jak se na stav-
bě chovají. Byli jsme nadšení, že vždy večer 
po práci popadli smetáky a pečlivě po sobě 
všechno uklidili. A to včetně silnice,“ popsala 
paní Žilková. „Mysleli jsme, že si toho místní ani 
nevšimli, ale oni to dobře viděli. To, co ukázal 
Guzman, tu prý na žádném staveništi nikdy dřív 
neviděli,“ doplnila. 

19

www.guzman.cz

UŽ NECHTĚLI ŽÁDNÉ SCHODY

Výhodou paní Žilkové a pana Poláka bylo, že předtím byd
leli v domě a dobře věděli, co potřebují, co chtějí v novém 
domě jinak. „Chtěl jsem mít například dobrý přístup k oka
pům a  na střechu, což byl v  předchozím domě problém. 
Pak bylo obtížné dostat se k prasklé tašce apod. Bungalov 
je v tomhle ideální,“ řekl majitel domu. A jeho partnerka do
dala: „Já jsem zase měla před třemi roky úraz kolene a kvůli 
tomu se mi špatně chodilo po schodech. Bála jsem se, že 
upadnu. Teď bydlíme v jedné rovině, což je skvělé.“

Mnohem jednodušší než dříve je pro ně nejen pohyb po 
domě, ale i přecházení z domu na zahradu. „Ve starém domě 
jsme museli sejít po schodech do sklepa, a pak vyjít na za
hradu nebo na terasu. A teď si představte, že takhle jdete 
s tácem plným šálků s kávou… Nyní máme krásný přístup na 
terasu a zahradu rovnou z obývacího pokoje,“ pochvalovala 
si paní Žilková. 

NEJRADĚJI JSOU V KUCHYNI  
A KOUPELNĚ

Jejím nejoblíbenějším místem v celém domě je pracovní pult 
v  kuchyni. „Dříve jsem při vaření neviděla na společnost, 
dnes si s nimi můžu povídat. To je příjemné. Navíc nemusím 
běhat s talíři přes půl baráku. Jednoduše podám jídlo přes 
pult přímo k jídelnímu stolu,“ uvedla. A její partner? „Ten je 
nejradši v koupelně,“ usmála se.

Možná trochu překvapivě nezmínili krb, který je jedno
značnou dominantou obývacího pokoje. „Samozřejmě že je 
příjemné ho mít. Ostatně kdo by se rád nedíval do plame
nů? Teď ho máme kvůli vytvoření příjemné atmosféry – už 
si s ním nemusíme přitápět, jako jsme to dělali v původním 
domě,“ uvedli s  tím, že to platilo i  letos v  lednu, který byl 
podle statistik meteorologů vůbec nejmrazivější za několik 
posledních dekád. •Království paní Žilkové – tady tráví čas nejraději

„Jsou věci, které 
ve vzorkovně a při 
plánování nedomyslíte. 
Lidé z firmy Guzman 
ale při montáži domu 
přemýšlejí a několikrát 
nám dobře poradili, 
co si nechat upravit 
oproti projektu.“



KOMFORTNÍ BYDLENÍ UŽ 
OD 10 000 KORUN MĚSÍČNĚ
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Financování bydlení pomocí hypotečního úvěru je dnes 
nejběžnější a nejrozšířenější formou. Tvrzení, že hypotéka 
je břemenem na celý život, není tak zcela pravdivé. Pokud 
si pečlivě promyslíte své finanční možnosti a  jste schopni 
i něco ušetřit, můžete část hypotéky bez sankcí splatit nejen 
při uplynutí doby fixace úrokové sazby. Nová zákonná úp
rava vám navíc umožňuje splatit při každém výročí smlouvy 
o hypotečním úvěru, tedy jednou za rok, až 25 % jistiny bez 
sankcí. Banka si může účtovat jen poplatky za administra
tivní úkony související s vyřízením mimořádné splátky.

BUNGALOV 
LINE 114 

Velký bungalov ve tvaru L s  užitnou plochou 114 metrů 
čtverečních vám poskytne dostatek prostoru a  pohodlí 
a každému z členů rodiny i potřebné soukromí. Pro společné 
chvíle je tu velký obývací pokoj, na který navazuje částečně 
či zcela zastřešená terasa. Další tři pokoje lze využít jako 
ložnice nebo pracovnu, záleží jen na tom, co aktuálně více 
potřebujete. Dům je dimenzován pro potřeby rodiny, takže 
je v něm samozřejmě počítáno s příslušnými úložnými pros
tory, jak ve vestavěných skříních, tak ve skladu. A auto a kola 
schováte do garáže. 

Příklad financování
hypotečním úvěrem
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 918 000 Kč 
Úrok: 2,19 %
Měsíční splátka: 11 065 Kč

1

BUNGALOV 
LINE 127 

Pro náročnější klienty nebo pro větší rodiny se nabízí velko
ryse řešený přízemní rodinný dům o velikosti 5+1 a užitné 
ploše téměř 127 metrů čtverečních. Jistě vás zaujme zají
mavé propojení obývacího pokoje, jídelny, kuchyně a haly 
s  barovým posezením. Z  kuchyně i  z  obývacího pokoje se 
vstupuje na částečně zastřešenou terasu, která vám za hez
kého počasí může sloužit jako jídelna. Dům má čtyři ložnice, 
pokud jich ale tolik nepotřebujete, můžete některou z nich 
využít jako pracovnu nebo pokoj pro hosty. Úložné pros
tory jsou samozřejmě adekvátní velikosti domu a potřebám 
vícečlenné rodiny.

Příklad financování
hypotečním úvěrem
Pořizovací cena domu včetně DPH: 3 341 000 Kč 
Úrok: 2,19 %
Měsíční splátka: 12 669 Kč

2

1

2
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Úrokové sazby hypoték sice v posledních měsících mírně vzrostly, ale přesto se stále drží 
na poměrně nízké úrovni. Pohodlný rodinný dům od společnosti Guzman můžete financovat 
hypotékou s úrokem těsně nad 2 % ročně. A rozložíte-li si splátky na delší dobu, můžete bydlet 
v novém domě už od 10 000 korun měsíčně.

Ceny jsou platné pro rok 2017 a cena domu je uvedena bez základové desky.
Příklady financování jsou uvedeny s úrokovou sazbou 2,19 % p. a. platnou u vybraných bank k 1. červnu 2017. 
Měsíční splátky jsou kalkulovány se splatností hypotečního úvěru 30 let na 80 % zástavní hodnoty celé nemovitosti, 
tj. včetně ceny pozemku. 

PATROVÝ DŮM
HARMONY 2 

Rodinný dům Harmony 2 je elegantní a  důmyslná 
dřevostavba, která splňuje standardy nízkoenergetických 
domů. V chytře členěném domě o velikosti 5+1 a užitné ploše 
zhruba 120 metrů čtverečních si každý najde své soukromí, 
a i početnější rodině tak tento dům dopřeje maximální kom
fort. Polovinu přízemí zabírá jediný velký prostor rozčleněný 
na obývací pokoj, jídelnu a kuchyni. Druhou polovinu tvoří 
zádveří, hala, pracovna a velké WC sloužící i jako sklad. Do 
podkroví situoval architekt tři pokoje a prostornou koupelnu.

Dům je navržen tak, aby svým charakterem zapadl do 
české krajiny. U domu nechybí terasa, jejíž zakrytí pergolou 
vytváří příjemné propojení se zahradou.

Příklad financování
hypotečním úvěrem
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 706 500 Kč
Výše hypotečního úvěru: 2 707 000 Kč
Pozn.: hypoteční úvěr je poskytován na celé tisíce korun.
Úrok: 2,19 %
Měsíční splátka: 10 256 Kč

3

PATROVÝ DŮM
SKYWOOD 2 

Patrový rodinný dům Skywood 2 je opravdu výjimečný  – 
především díky bohatému prosklení, které zajišťuje dostatečný 
přísun denního světla. Okouzluje také rozměrnou venkov ní 
terasou, jež láká k odpočinku a navazuje na velkorysý obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou v přízemí. V přízemí 
nechybí ani pracovna (může ale sloužit i  jako pokoj pro 
hosty). V patře jsou navíc k dispozici další tři pokoje, šatna 
a velká koupelna s toaletou. Všechny místnosti jsou přitom 
příjemně prostorné. Dům je možné mít jak s garáží, tak i bez 
ní (ve variantě Skywood). 

Příklad financování
hypotečním úvěrem
Pořizovací cena domu včetně DPH: 2 999 500 Kč
Výše hypotéky: 3 000 000 Kč
Pozn.: hypoteční úvěr je poskytován na celé tisíce korun
Úrok: 2,19 %
Měsíční splátka: 11 376 Kč

4

4

3
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ELEKTRICKÝ KOTEL – 
SKVĚLÁ VOLBA PRO 
VÁŠ DOMOV
Časy, kdy se topilo především uhlím a dřevem, jsou nenávratně pryč. Dnes je 
možné vybírat z bohaté nabídky nejrůznějších moderních technologií vytápění. 
Rozhodně mezi ně patří i elektrické kotle RAY společnosti Protherm. Dnešek nahrává 
elektřině i proto, že je dostupná všude na území České republiky, a elektrické kotle 
tak mají zelenou.

Zaklínadlo HDO, 
které šetří peníze
Úspora provozních nákladů je 
důležitá pro každého majitele 
bytu či domu. Kotle RAY vy-
bavené systémem HDO, tedy 
hromadným dálkovým ovlá-
dáním, tuto možnost nabízejí. 
Takový kotel lze vždy provo-
zovat za sazbu nízkého tarifu 
a tím výrazně snížit náklady na 
elektřinu. 

Cena elektřiny pro malood-
běratele není v průběhu dne 
stejná, jsou zavedeny dvouta-
rifové sazby – vysoký a nízký 
tarif. HDO umožňuje elektro-
rozvodným závodům přenášet 
k zákazníkům zároveň s elek-
třinou i různé povely týkající se 
přepínání sazeb na elektroměru 
a provozu některých spotřebičů.

V jejich prospěch hovoří i řada dalších 
nezanedbatelných a pozitivních aspek
tů. Elektrokotle neprodukují žádné 
emise, což je výhodné pro použití na
příklad v chráněných krajinných oblas
tech nebo tam, kde hrozí časté inverze 
a  smogové nebezpečí. Mají tichý pro
voz, jsou prakticky bezobslužné a šetří 
náklady. Nepotřebují komín ani žádná 
jiná zařízení na odvod spalin. Nepotře
bují ani vzduch pro spalování jako kotle 
na jiná paliva.

Uživatelé ocení i  snadnou regulaci provozu, rychlou 
reakci na okamžitou potřebu tepla u vytápění elektrokot
lem. Dalším důležitým faktorem je vysoký komfort provozu 
i obsluhy.

Při výběru elektrického kotle se vyplatí vsadit na osvěd
čenou, spolehlivou značku. V oblasti tepelné techniky pro své 
dřevostavby společnost Guzman dlouhodobě spolupracuje 
s renomovanou značkou Protherm, která už více než 25 let 
patří ke špičce nejen na českém trhu. Díky spojení s  kon
cernem Vaillant Group vyváží své produkty do mnoha zemí 
Evropy, Asie a Afriky. Za hranice Česka, do celého světa, tak 
každoročně putují až stovky tisíc kotlů.

KOTLE RAY – SÁZKA 
NA KVALITU 
A ZKUŠENOST

Pokud tedy vsadíte na značku Pro
therm, rozhodně neuděláte chybu. 
Elektrokotle RAY z  její nabídky jsou 
ideálním řešením nejen pro dřevostav
by, ale pro rodinné domy všeobecně, 
pro byty, novostavby i rekonstrukce.

Největšími přednostmi kotlů RAY 
a zásobníků teplé vody Protherm jsou 
variabilita, stupeň výbavy a  spolehli
vost. Tyto montážní systémy si svým 
kompaktním řešením zcela právem 
získaly oblibu i množství spokojených 
uživatelů.



23

Guzman obchodní a stavební www.guzman.cz

Vaillant Group Czech s.r.o. 
značka Protherm

Plzeňská 188 
252 19 Chrášťany

Tel.: +420 257 090 811 
protherm@protherm.cz

www.protherm.cz

moduluje svůj výkon a  umožňuje tím 
významně snižovat náklady.

Pokud se u elektrokotlů hovoří o ti
chém provozu a prakticky o bezobsluž
nosti, pro RAY to platí dvojnásob. Ele
gantní design kotle je vedle extrémně 
tichého provozu a jednoduchého, pře
hledného ovládání dalším příjemným 
bonusem pro každou domácnost.

Elektrokotel RAY disponuje také 
vestavěnou ekvitermní regulací. Co to 
znamená? Zjednodušeně řečeno – díky 
použití venkovního teplotního čidla 
máte záruku, že teplota topné vody 
bude řízena podle zvolené topné křiv
ky. Celý proces regulace kotle se tak při
způsobuje změnám venkovní teploty.

Do výbavy elektrokotlů, které beze 
zbytku splňují směrnice ErP, patří 
i  protimrazová ochrana a  možnost 
instalace na stávající nebo zcela nový 
topný systém. Kotle mají plynulý mo

dulační rozsah výkonu, a tak je provoz 
topného systému efektivnější a  topná 
tělesa jsou rovnoměrně zatěžována. 

SYSTÉM HDO SNIŽUJE 
NÁKLADY

Velkou předností elektrokotlů RAY je 
jejich jednoduché ovládání. Zvládne ho 
opravdu každý. A jako bonus lze kotel 
ovládat i GSM branou prostřednictvím 
chytrých telefonů. Navíc díky službě 
autodiagnostiky dokáže systém RAY 
sám vyhodnotit nenadálé situace. 

Zajímavá je také nabídka elektro
kotlů RAY – k dispozici je pestrá škála 
rozsahů výkonů. Díky tomu si můžete 
pro svůj dům nebo byt vybrat ideální 
kotel podle konkrétních požadavků. 
Výkonné spektrum kotlů začíná na 
6 kW a končí na 28 kW. U kotlů o vý

Elektrokotle RAY 
můžete ovládat velmi 
snadno, i GSM branou 
prostřednictvím 
chytrých telefonů.

Elektrokotel RAY je doslova sy
nonymem pro moderní vytápění bytů 
a rodinných domů. Již z výroby je kom
pletně vybavený všemi provozními 
a bezpečnostními prvky včetně regula
ce. Lze jej použít pro topení i pro ohřev 
teplé vody s  propojovacím zařízením 
v externím zásobníku. Systém plynule 

konech 24 a 28 kW je možné připojit 
i další zdroj do kaskády. Celá kaskáda 
se pak řídí jako jeden modulovaný zdroj, 
takže nedochází k jednorázovému zatí
žení elektrické sítě.
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Z DŘEVOSTAVBY JSOU NADŠENÍ. 
HLAVNĚ DÍKY MIKROKLIMATU
Manželé Milan a Alena Soukupovi se už několik let nazpátek bavili doma o tom, že by si jednou 
mohli postavit bezbariérový, přízemní dům. Dlouho ale nemohli narazit na ten pravý pozemek, kde 
by vysněný bungalov vyrostl. Vše se dalo do pohybu až po žních v roce 2015. „Jak už to tak bývá, 
stála za tím náhoda. Jednou mi zavolal kamarád a ptal se mě, jestli pořád ještě sháníme nějaký 
pozemek,“ vzpomínal pan Soukup. Když kývnul, šlo dál všechno ráz na ráz. 

„Přijeli jsme sem, oběma se nám tu líbi
lo, takže jsme si hned plácli. Domluvili 
jsme se během týdne,“ usmívali se man
želé Soukupovi. Není divu  – vybrané 
místo na kraji Kladna je neuvěřitelně 
klidné a tiché a spíše než město připo
míná vesnici. Na dosah jsou lesy a všu
de okolo vyrůstá nová čtvrť rodinných 
domů, která navazuje na starší vilovou 
zástavbu. 

NA DŘEVOSTAVBĚ SE 
NAPOPRVÉ NESHODLI

Jakmile měli Soukupovi vyřešený po
zemek, začali probírat, co na něm vlast
ně postaví. Na dřevostavbě se přitom 
hned neshodli. „To byla hlavně moje 
představa, žena té myšlence zpočátku 
moc nakloněná nebyla,“ řekl Milan 
Soukup. „Přesvědčil jsem ji ovšem tím, 
že čas utíká a dřevostavba se dá na roz
díl od zděného domku postavit velmi 
rychle,“ dodal. 

„Bála jsem se, jestli bude v  dřevo
stavbě dost teplo. Nakonec mě zviklala 
nejen rychlost, ale i úspory za energie 
díky nízkoenergetickému provedení. 
A  líbil se mi také přístup lidí z  firmy 
Guzman, kteří byli od samého začátku 
skvělí,“ vyprávěla Alena Soukupová. 
Dnes je s  dřevostavbou maximálně 
spokojená a už by neměnila. „Oceňuji 
mikroklima, které v  našem domě je. 
Je tu příjemně a teplo. Je to opravdu 
velký rozdíl oproti cihlovému domu,“ 
doplnila. 

DŮM Z KATALOGU 
NOTNĚ NAROSTL

Samotný dům si Soukupovi vybrali 
z  katalogu, pak ho ale začali upra
vovat podle svých představ. „Stavěli 
jsme původně menší domek. Jenže 
všechny místnosti vypadaly na  papí
ru nějak malé. Tak jsem si to nakreslil 

Guzman obchodní a stavební
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na čtverečkovaný papír a na každé stra
ně přidal metr. A najednou to místo 125 
dělalo 225 metrů čtverečních,“ smál se 
majitel domu. „K  tomu jsme přidali 
střešní přesahy, aby nepršelo na  fasá
du, změnili garáž na dvojgaráž a udělali 
od ní krytý přechod k domu, abychom 
v  dešti nemokli. Pár takových kroků 
a měli jsme z domu hrad,“ rozpřáhl pan 
Soukup rukama a znovu se rozesmál. 

Každý detail domu je navržený vel
koryse, aby se v něm dobře žilo. „Třeba 
terasa byla v  katalogu zastřešená jen 
částečně, ale my jsme ji chtěli zastřešit 
celou. Máme rádi prostor, tak ho chce
me využívat i tehdy, když není zrovna 

jasnou představu, jak by měl jejich 
nový dům vypadat a co by v něm roz
hodně nemělo chybět. „Chtěli jsme 
velký obývák jako srdce domu, ovšem 
s oddělenou kuchyní. Také jsme chtěli 
větší úložné prostory, protože když se 
stěhujete z  domu do domu, tak máte 
hodně věcí a je to složitější na usklad
nění. My se navíc stěhujeme z  ještě 
o  něco většího domu, na dostatečný 
prostor jsme tedy byli vždycky zvyklí,“ 
podotkli.

Novinkou oproti předchozímu byd
lení je pro ně podlahové vytápění, kte
ré mají v každé místnosti. A také cen
trální vysavač, který usnadňuje úklid 

dobré počasí. Navíc jsme přidali ještě 
jednu terasu nad sklepem,“ řekli Sou
kupovi. A  takových příkladů je více. 
„Když jsme například dělali sklep na 
brambory, vznikl z  toho nakonec po
měrně prostorný vinný sklípek. Aspoň 
máme i místo na regál s domácími kom
poty.“

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 
JE PŘÍJEMNÉ A PRAK-
TICKÉ

Vzhledem k  tomu, že se stěhovali 
z  domu, měli oba manželé poměrně 

V celém domě je 
podlahové vytápění. 
Nejenže přispívá 
k tepelné pohodě, 
ale nikde také 
nepřekážejí  
radiátory.
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velkého domu. „Podlahové vytápění 
je příjemné a  velmi praktické. Nikde 
nepřekážejí radiátory, takže je možné 
lépe rozmístit nábytek a kompletně vy
užít celý prostor,“ poznamenala Alena 
Soukupová. 

ZNAČNÉ ÚSPORY 
ZA TOPENÍ

Oba ocenili, jak málo je nutné v domě 
topit. „Lidé z  firmy Guzman nám ří
kali, že i během tuhé zimy protopíme 
málo. A  měli pravdu. Ostatně takové 
zdi, jaké my máme jen u  garáže, mají 
jiní v  celém domě. My přitom máme 
samotný dům z ještě lepších, tlustších 
stěn, které výborně izolují (pozn. re
dakce: tyto zdi jsou dnes standardní 
dodávkou firmy Guzman). Potvrdilo 
se to i při letošních velkých mrazech, 
kdy stačilo jen trochu topit a pořád tu 
bylo příjemně,“ řekl pan Soukup s tím, 
že ve  srovnání s  předchozím domem 
jsou náklady několikrát nižší. „Veškeré 
náklady si zapisuju. Je z  nich patrné, 
že dům je výborně izolovaný a  velmi 
úsporný. Zatímco v  původním domě 
před zateplením jsme při mrazivých 
dnech protopili i přes 200 kWh, teď je 
to jen 30 kWh.“

Jako červená nit se celým vyprávě
ním o stavbě nového domu nese chvála 
na firmu Guzman. Manželé Soukupovi 
na ni nedají dopustit. „Ať už jsme mlu
vili s kýmkoliv – řemeslníky, techniky, 
koordinátorem stavby –, nemělo to 
chybu. Komunikace byla od začát
ku do konce skvělá. Nic pro ně nebyl 
problém, což je v tuzemsku neobvyk
lý přístup, který se nám samozřejmě 
ohromně líbil. Také jsme byli nadšení, 
že všichni řemeslníci přemýšleli i  za 
nás, dělali věci tak, jak by si je udělali 
u sebe doma, a uměli nám dobře pora
dit,“ líčili. 

SVĚTLOVOD DODĚLALI 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Líbilo se jim i  to, že detaily, které jim 
nedošly při zařizování domu ve vzor
kovně, kde si každý nový majitel domů 

Manželé Soukupovi 
v novém domě ještě 
nebydlí. Postupně 
se do něj stěhují 
z původního domu. 
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volí prvky do exteriéru i interiéru, se daly napravit přímo na 
stavbě. Jednou z  takových „drobností“ je třeba světlovod, 
který zajišťuje dostatečný přísun denního světla, takže není 
nutné zbytečně svítit.

Původně měl být jen jeden v chodbě, nakonec ale vznikl 
další i v kuchyni. „Dům byl už hotový, když jsme se rozhod
li ho dodatečně udělat. Ale opět to nebyl žádný problém – 
chlapi jen posunuli detektor kouře a vyřízli díru tak, aby se 
vyhnuli vazníkům,“ uvedl Milan Soukup. 

Světlo ze světlovodu je prý k nezaplacení. „Zkraje jsem po
řád chodila a chtěla jsem tu zhasínat, opravdu to svítí hodně. 
Když zapadne sluníčko a už je šero, světlovod pořád přivádí 

světlo. Tma je až tehdy, když slunce de
finitivně zapadne, pak ale občas zasvítí 
měsíc. To samé platí i na chodbě – člo
věk tam skoro nikdy nemá tmu,“ zdů
raznila Alena Soukupová. 

KLIDNĚ BY HNED 
STAVĚL ZNOVU

Její muž byl při stavbě domu a jeho do
končování ve svém živlu. Už si dokonce 

vymyslel seznam věcí, které by chtěl v novém domě vylepšit. 
A napůl v žertu dodal, že by se klidně pustil do další dřevo
stavby. 

„Proč ne, kdyby měl někdo z rodiny chuť, rád bych s tím 
pomohl. Samozřejmě zase u firmy Guzman. Špatnou firmu 
bych si netroufl doporučit, ale s nimi je vážně radost stavět. 
Od základové desky, která je, jako když střelí, až po finální 
stavbu  – všechny stěny jsou krásně rovné. Také si to po
chvalovali všichni řemeslníci, kteří tu po nich něco dělali. 
Kuchyňáři byli nadšení, že se nemusejí obávat, jako to bývá 
v  jiných domech. Tady všechno sedí na milimetr. Zkrátka 
kvalita,“ zakončil spokojený majitel. •
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SAUNOVÁNÍ: TERAPIE 
TEPLEM A ZÁBAVA, KTEROU 
SI MŮŽETE UŽÍVAT I DOMA
Nejen v zimě, kdy máme takřka pořád touhu se zahřát, ale i v létě se můžeme 
těšit z blahodárných účinků, které saunování nabízí. Pořídit si domů klasickou saunu 
nebo její „infra“ variantu totiž není nijak složité, navíc dopřát si všechny pozitivní 
účinky saunování v soukromí je neocenitelné. 

Pořádně se vypotit alespoň jednou 
týdně prospívá našemu fyzickému sta
vu i psychice, o tom není pochyb. Své 
o tom ví v Mekce saunování ve Finsku, 
kde je sauna stejně posvátným místem 
jako kostel. Na saunu tam narazíte všu
de, někteří dokonce tvrdí, že v zemi je 
víc saun než lidí. Zvláštním finským 

koníčkem jsou také sauny postavené na podvozku přívěsu za 
osobní automobil. Byt či dům, jehož součástí není právě na 
90 stupňů Celsia prohřátá místnost, byste hledali jen těžko. 
Inu, jiná země, jiný mrav. 

VYPADÁŠ DOBŘE, JAK TO DĚLÁŠ? 
CHODÍM DO SAUNY

U nás tak rozšířené saunování bezesporu není, nicméně na 
pozitivní účinky tepla nedá dopustit stále více lidí. Sauna je 
totiž výborný prostředek, který nám pomůže zbavit se škod
livin, a to díky silnému pocení. Blahodárný vliv má saunová
ní na lepší činnost srdce, uvolnění dýchacích cest, prokrvení 
končetin zmírnění bolesti kloubů a svalů. Pravidelné sau
nování přispěje také k větší odolnosti vůči infekcím a k otu
žilosti. Dokonce díky saunování můžete být šťastnější. A to 
proto, že se do vašeho těla uvolňují endorfiny, tedy takzvané 
hormony štěstí. Nezanedbatelný je i příznivý vizuální efekt. 
Po sauně bude vaše pleť svěží a vláčná, sauna pomáhá také 

při ekzémech nebo lupénce. A chceteli 
shodit nějaký ten kilogram, především 
finská sauna, díky vysoké teplotě, může 
fungovat jako urychlovač metabolismu 
a tím pádem pomoci s redukcí váhy. 

Ovšem ne všichni si mohu návště
vu sauny dovolit. Nepříjemné následky 
by mohlo mít saunování pro ty, kteří 
trpí záněty žil, mají vysoký tlak, trápí je 

Saunování má 
blahodárný vliv na lepší 
činnost srdce, uvolnění 
dýchacích cest, 
prokrvení končetin, 
zmírnění bolesti 
kloubů a svalů.

Finská vášeň, 
která nezná mezí
Po staletí chodili Finové do sau-
ny, aby se očistili a uvolnili. Spolu 
s rostoucím komfortem bydlení 
ale chtěli mít saunu doma. Dnes 
ji mají v domě nebo i v bytě 
čtyři z pěti finských domácnos-
tí. Saunu má i většina finských 
firem nebo institucí. Nachází se 
ve finském parlamentu i na letišti 
v Helsinkách. 

Svou roli sehrála sauna i ve 
finské historii. Někdejší prezi-
dent Urho Kekkonen jednal za 
studené války se sovětskými 
diplomaty v sauně své oficiální 
rezidence. 

O tom, že saunování je ve 
Finsku „národním sportem“, 
svědčí i to, že vloni byla na hlav-
ním helsinském náměstí, hned 
naproti prezidentskému paláci, 
postavena veřejná sauna. Sou-
kromý investor do její výstavby 
vložil v přepočtu 270 milionů 
korun. 

Saunu jako obchodní artikl 
využívají ve Finsku i globální 
řetězce. Například americký Bur-
ger King nabízí v hlavním městě 
trochu neobvyklé menu: burger, 
hranolky a vstup do sauny. 
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Desatero 
saunování aneb 
aby byl efekt 
100%
• Do sauny nechoďte najede-

ní, ani na lačno, a v žádném 
případě nemocní. Měli byste 
být také v celkové fyzické 
a psychické pohodě.

• Ještě před tím, než půjdete 
do sauny, dodržujte dosta-
tečný pitný režim, abyste 
nebyli dehydrovaní a nebo-
lela vás hlava. 

• Před vstupem do sauny se 
osprchujte, smyjte make-
-up, deodorant či parfém, 
sundejte si také šperky. 
Mějte připravenou vodu či 
minerálku, kterou v průběhu 
saunovacího procesu po-
píjejte. 

• Plavky do sauny nepatří. 
Postačí vám prostěradlo, 
které si dejte pod sebe. 
Stydlivější povahy se mohou 
prostěradlem zahalit. 

• Před vstupem do sauny se 
důkladně osušte.

• Při pocení můžete otírat 
povrch těla, skvělým po-
mocníkem je masážní žínka 
tzv. lufa. Pomáhá to otevírat 
kožní póry, a tím se vypla-
vují nečistoty z těla. 

• Proceduru teplo a chlad je 
ideální opakovat 3×, tzn. 10 
až 15 minut sauna, 20 minut 
odpočívárna. 

• Poslouchejte signály své-
ho těla a při pálení ušních 
boltců, špičky nosu, prsních 
bradavek či po uplynutí 
doporučené doby pobytu 
saunu opusťte.

• Nepodceňujte ochlazová-
ní, i to je součástí celého 
procesu. Opláchněte se 
pod sprchou a ochlaďte se 
pozvolným ponořováním 
v bazénu.

• Po posledním ochlazení se 
osprchujte vlažnou vodou, 
nezapomeňte si osprchovat 
i hlavu. Póry pokožky jsou 
otevřené, proto nepoužívej-
te mýdlo či sprchové gely. 

 poruchy srdce, ledvin nebo mají epilep
sii. Vhodné není ani pro lidi starší 70 let. 
I když tuto teorii by nám Finové mohli 
s klidem vyvrátit. 

INFRASAUNA –  
HIT DNEŠKA

Uvažujeteli o  domácím saunování, 
máte hned několik možností. Můžete 
mít saunu uvnitř dřevostavby či venku, 
nebo si můžete pořídit infrasaunu, která 
je jakousi „soft“ verzí finské sauny. Fun

guje na principu infračerveného záření, 
které je vysíláno speciálními keramic
kými zářiči. Na rozdíl od finské sauny je 
v zde teplota jen 20 až 60 °C, takže sau
nu mohou využívat i ti, kterým je ta pravá 
finská zapovězena. Záření prostupuje do 
hloubky až 4 centimetry, proto dochází 
k pocení i za tak nízkých teplot. Pobyt 
si tak můžete zpříjemnit až na 40 mi
nut. Infrasaunu můžete mít v koupelně, 
v hale či v ložnici. Výhodou je, že nemu
síte budovat speciální přívody a odtoky 
vody. Celá instalace zabere zkušeným 
technikům zhruba hodinu. 

KLASIKA, KTERÁ 
VÁS ROZPÁLÍ

Ti, kdo mají rádi „opravdové“ teplo, 
mohou zvolit finskou saunu, ve které je 
obvyklá teplota od 70 do 90 °C. Na trhu 
jsou typizované produkty i  řešení na 
míru. Pamatujte ale na to, že při dodání 
sauny firmou i při stavbě sauny doma je 
potřeba pečlivě vybírat materiál a ohlídat 
si správný postup instalace, zejména po
kud jde například o izolaci sauny, která se 
podstatně podílí na životnosti sauny a na 
jejím bezproblémovém užívání. •
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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

Filtrace je velmi tichá a zaručuje zcela čistou vodu
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DO DŘEVOSTAVBY PATŘÍ 
KUCHYNĚ NA MÍRU 
Středobodem mnoha domů bývá kuchyně, často propojená s obývací částí. 

Proto velice záleží na tom, jak ku
chyně zapadá do celkového koncep
tu domu. Zásadním parametrem je 
také funkčnost a  kvalita. Originální 
a  poctivou řemeslnou práci najdete 
u výrobce Infini, který se specializuje 
nejen na kuchyně, ale také na ostatní 
nábytek do interiérů dřevostaveb. 

U  výrobce Infini nečekejte sek
torová řešení, každý kus je totiž ruční 
výroba zručných nábytkářů z maleb

né oblasti Jesenicka. Poctivé dřevo a práce na míru jsou 
základem nejen kuchyní značky Infini, ale i dalšího nábyt
ku a vaší dřevostavbě propůjčí eleganci a šmrnc. 

Atraktivní designové kuchyně značky Infini jsou urče
ny široké veřejnosti i velmi náročné klientele. 

Díky úzké spolupráci se společností Guzman spo
lečnost Infini vybavila svými designovými kuchyněmi už 
stovky dřevostaveb. Neváhejte, a i vy dejte svému novému 
domovu to nejlepší, co si zaslouží. Síť kuchyňských stu
dií Infini najdete na mnoha místech v České i Slovenské 
republice. •

Jiří Šalmík
salmik@infini.cz

+420 777 209 414
www.salmik.cz

Proč se 
rozhodnout pro 
kuchyně Infini?
• Nabízíme bezplatnou kon-

zultaci a návrh kuchyně 
s vyčíslením ceny kuchyně 
přímo u vás doma nebo 
na zastoupení společnosti 
Guzman. 

• Jsme v kontaktu s projek-
tanty Guzman a na schůzku 
přijíždíme již s připraveným 
základním návrhem.

• Návrh kuchyně včetně 
základního půdorysu pře-
dáváme ihned po schválení 
klientem projektantům, 
aby mohli dokončit projekt 
rodinného domu. 

• V průběhu stavby provádí-
me kontrolu všech instalací 
a rozměrů místnosti, aby 
nedocházelo k případným 
stavebním úpravám po do-
končení výstavby domu.

• Hlídáme termín dokončení 
domu podle harmonogramu 
společnosti Guzman a ná-
sledná montáž kuchyně, 
která trvá jeden až dva dny, 
přímo navazuje na dokon-
čení domu. Díky tomu se 
můžete ihned nastěhovat.

• Montáž nábytku pro domy 
Guzman provádějí vyškole-
ní montážníci a díky tomu 
nedochází k neodbornému 
zásahu nebo narušení kon-
strukcí domu.
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MÁ TERASA. MÉ RELAZZO
Venkovní terasová prkna pro ty nejnáročnější.

Více informací na 
www.rehau.cz

RELAZZO 
FINELLO & NATURO 
Můj design. 
Má kreativita.

se osvědčil svou trvanlivostí, jsme si 
za RELAZZO naturo odnesli cenu za 
produktový design za rok 2015 v nově 
zavedené kategorii „Materiál a  povr
chový vzhled“.

RELAZZO naturo vypadá jako 
dřevo, působí jako dřevo, zpracovává 
se jako dřevo – ale udržuje se výrazně 
snáze než dřevo. V těchto prvotřídních 
prknech se snoubí design a přirozenost 
s kvalitou na nejvyšší úrovni. •

Popusťte uzdu své kreativitě a  vy
tvořte si s  prkny RELAZZO terasu 
dle svého vkusu. Četné barevné tóny, 
šest různých variant povrchové úpra
vy, tři šířky, které opticky a při dotyku 
zprostředkovávají dojem opravdového 
dřeva Vám dávají maximální volnost.

Vytvořte si svůj vlastní „venkovní 
prostor“ s osobním nádechem pomocí 
inspirativní kolekce RELAZZO.

Pro RELAZZO naturo se rozhodla 
i porota renomované designerské ceny 
Red Dot Award: díky přirozeně půso
bícímu povrchu a  optice dřeva, který 
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BETON V ZAHRADĚ 
NESTÁRNE. JE ODOLNÝ 
A NADČASOVÝ
Beton v zahradě je nestárnoucí materiál, a to v každém ohledu. Nikdy nevyjde z módy, 
ať už jej použijete na konstrukční prvky, nebo na zahradní dekorace. Můžete si pořídit 
betonovou dlažbu, zídku, betonový chodník nebo betonové dlaždice. To vše v dekoru 
dřeva nebo kamene, ovšem s výhodami odolného, trvanlivého a cenově dostup-
ného materiálu, kterým beton bezesporu je. Díky složení z přírodních komponentů 
nepůsobí beton v zahradě rušivě, naopak splývá přirozeně s okolím. 

KOLÉBKOU 
BETONU JE FRANCIE

Beton považujeme za materiál moder
ní doby. Již ve starověku u egyptských, 
fénických, řeckých a římských stavite
lů však můžeme vystopovat používání 
materiálu, který se svým charakterem 
betonu podobá. Počátky moderního 
betonu souvisí s technickým a průmy
slovým rozvojem v osmnáctém a deva
tenáctém století, který s sebou přinesl 

technologii výroby pojiv smísených s vodou, především ce
mentu. Zlomovou událostí v historii betonu byla Všeobecná 
světová výstava v Paříži v roce 1900, kde byl hojně využit 
při stavbě pavilónů. Od začátku dvacátého století lze beton 
označit za jeden ze základních konstrukčních materiálů. 

BETON PŘEVLEČENÝ 
ZA DŘEVO ČI KÁMEN

Beton vzniká smícháním cementu, hrubého a  drobného 
kameniva, vody, příměsí a přísad . Je velmi odolný, proto 

se někdy označuje jako umělý kámen. 
Velkou výhodou betonu oproti ka
meni je jeho výborná tvarovatelnost 
a  možnosti barevného provedení. Ve 
spojení s vlastnostmi, jako je pevnost, 
odolnost proti otěru a nárazům a mra
zuvzdornost, je beton přímo předur
čený k použití v zahradách, kde hraje 
významnou roli i  estetické hledisko 
použitých materiálů. Pokud dáváte 
přednost dřevu, ale zároveň hledáte 
do exteriéru trvanlivější materiál, pak 
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prefa@prefa.cz
Infolinka: 800 260 003

Víte, že… 
Spojení zahrady a betonu dalo 
vzniknout železovému betonu? 
Tento vynález je připisován fran-
couzskému zahradníkovi Josefu 
Monierovi, který získal roku 1867 
patent na výrobu betonových 
květináčů a menších vodních 
nádrží vyztužených železnými 
sítěmi. 

BETONOVÉ PRVKY PRO 
ZPEVNĚNÍ A OHRAZENÍ 

Některé originální betonové výrobky 
na zahradu společnosti Prefa mají 
podobu dřevěných kmenů nebo ohla
zených dřevěných kůlů, které jsou 
vhodné pro tvorbu palisád. Najdou své 
uplatnění tam, kde chcete zajímavě 
rozčlenit prostor zahrady, například 
pro vymezení dětského pískoviště, 
zahradního jezírka nebo květinových 

záhonů. Betonové svahovky slouží 
ke zpevnění terénu, z  betonových 
prvků lze dále vybudovat v exteriéru 
i  schodiště. 

Pokud chcete oplotit pozemek, sáh
něte po variabilním plotovém systé
mu Gardelot společnosti Prefa, který 
oceníte pro jeho stabilitu a  vysokou 
odolnost. Nosnou konstrukci z  beto
nových plotovek je možné kombinovat 
buď s  dřevěnou výplní, nebo s  výplní 
z betonu imitující dřevo nebo kámen. 

Velkou výhodou betonu oproti kameni 
je jeho výborná tvarovatelnost a možnosti 
barevného provedení, pevnost, odolnost 
proti otěru a nárazům a také mrazuvzdornost. 

oceníte, že některé betonové prvky 
napodobují strukturu ohlazeného 
starého dřeva. 

BETONOVÝ 
CHODNÍK SLÁVY 
Beton na zahradě najde své uplatnění 
například ve formě dlažby. Dlažební 
betonové kameny poslouží na příjez
dové cestě, na dvoře nebo třeba na 
terase. Společnost Prefa Brno, a. s., 
přední výrobce betonových staveb
ních dílců v  České republice, nabízí 
kvalitní odolnou betonovou dlažbu, 
která díky široké škále barevného pro
vedení nepůsobí fádně ani ve větších 
plochách. 

FUNKČNÍ ZAHRADNÍ 
DEKORACE

Dlážděné chodníčky můžete nahradit 
nášlapnými kameny, které fungují zá
roveň jako zahradní dekorativní prvky. 
Pomocí kamenů zvaných „šlapáky“, 
které společnost Prefa vyrábí hned 
v několika variantách, můžete vytvořit 
zajímavé chodníčky v trávě. Oblíbené 
jsou nášlapné kameny imitující příčný 
řez kmenem stromu, ohlazenou dřevě
nou fošnu nebo kámen.

BETON SI ROZUMÍ 
S KŘEHKOU KRÁSOU

Okrasné rostliny se budou krásně vy
jímat v  betonových květináčích nebo 
truhlících, které vynikají výbornou 
stabilitou a  dlouhou životností. Pro
tože jsou mrazuvzdorné, mohou v ex
teriéru sloužit po celý rok. Mezi velmi 
efektní zahradní dekorace patří rovněž 
betonové koule a polokoule, které plní 
čistě estetickou funkci. 

VE SLUŽBÁCH 
DESIGNU

Celodřevěný nábytek vnáší do za
hrady útulný dojem, jeho životnost 
je však omezená. Lavičky, jejichž 
konstrukce je vyrobena z  betonu, 
nabízí nejen dlouhou životnost, ale 
také stabilitu posezení. Opravdovou 
designovou lahůdkou jsou lavičky 
Beto navržené pro společnost Prefa 
v  roce 2005 předním českým de
signérem Jaroslavem Juřicou. Tyto 
lavičky byly původně součástí kon
ceptu městského mobiliáře, který vy
užívá surového materiálu betonu pro 
docílení jednoduchého a praktického 
tvarosloví . Korpus lavičky Beto tvoří 
dva zrcadlově otočené betonové prvky 
propojené dřevěným sedákem ukot
veným na skrytých konzolách. Tvar je 
praktický na údržbu a díky materiálu 
je lavička odolná proti povětrnostním 
vlivům.
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Anglický trávník, do kuliček zastři
žené miniaturní dřeviny, symetricky 
rozházené kameny, jezírko s leknínem 
a zlatou rybkou a poctivé vrstvy mulčo
vací kůry. Kdo by neznal uniformovaný 
obrázek současných zahrad, na kterých 
o  víkendu přibude gril a  obvykle také 
nějaký ten kolega z práce. Jenže časy, 
kdy k uvolnění od stresu stačilo krou
žení s nastartovanou sekačkou, zvolna 
končí. Kdo má zahradu, očekává od ní 
postupně funkci nejen okrasnou, ale 
také užitkovou.

VRACÍ SE DOBA 
ZÁHONKOVÁ

Začne to nenápadně. V restauraci vás 
nebývale potěší jídlo dochucené čerst
vými bylinkami, jindy zaslechnete 

LIDÉ SE VRACEJÍ 
K UŽITKOVÝM ZAHRADÁM
Upravená zahrada u domu obvykle poskytuje potěšení kolemjdoucím, ale 
především svým majitelům. Lahodí jejich oku, dává prostor fantazii a příležitost 
vyniknout. Stále více vlastníků zahrad a zahrádek se však obrací i k jejich 
tradičnímu využití – pěstování ovoce a zeleniny.

rozhovor vychvalující salát z domácí mrkve nebo vás žena 
začne posílat každý víkend s košíkem pro čerstvou zeleni
nu na farmářský trh. A ve chvíli, kdy vás sousedka poda
ruje vlastními rajčaty coby přebytkem (stejně se chce jen 
pochlubit), rozhodnete se to taky zkusit. Vždyť vypěstovat 
si něco doma nemůže být složité. Ono to opravdu složité 
není, ale je dobré dodržet pár pravidel, ať máte první úrodu 
opravdu zajištěnu.

Ještě než se přezujete do holínek a zakleknete venku se 
slamákem na hlavě, ujasněte si, co od svého zahradničení 
očekáváte. Obvykle jde jen o obohacení jídelníčku a okamži
tou dostupnost některých surovin v kuchyni. Myslete také 
na své časové možnosti (opravdu je dobré pravidelně zalévat 
a plít, což − pokud neplánujete zaměstnat zahradníka − bude
te muset obstarat v rámci rodiny) a nezapomeňte, že byste se 
ani v tomto případě neměli stát otroky zahrady. Ano, zahrada 
je a měla by zůstat koníčkem pro radost.

Stanovte si tedy rozsah užitkové plochy. Záhony by měly 
být na místě chráněném před větrem a zimou (zde myšleno 
místy, kam se zjara a na podzim stahuje mráz). V případě po
třeby je lze od zbytku zahrady oddělit vysazením keřů nebo 

vybudováním nízkých plůtků, například 
z proutí.

PRVNÍ SADBA

Ideální čas pro přípravu záhonů je pod
zim. Nic však nezkazíte, pokud začnete 
až časně na jaře. Velikost záhonů je jen 
na vás, střed by měl být dosažitelný na 
délku paže z delších stran a mezi jed
notlivými záhony by měl být nezarost
lý chodníček. Půdu důkladně poryjte 
a  odstraňte kořeny trávy a  plevelů. 
Ideální je i přihnojení. Před samotným 

Žádný zahradník 
z nebe nespadl
Ne každý z nás má zkušenost 
s obděláváním půdy, proto je 
určitě dobré před prací na užit-
kové části zahrady svůj záměr 
konzultovat s odborníky nebo 
si alespoň načíst nejdůležitěj-
ší kapitoly z běžně dostupné 
literatury pro zahrádkáře. I zde 
má pan Švígler doporučení – 
například vyzkoušet pěstování 
v nádobách nebo pěstebních 
pytlích. Jde o ideální řešení pro 
opatrné. Zakoupené pomůcky 
prostě umístíte dle potřeby na 
zahradu nebo terasu. Následně 
je i během růstu můžete přenést 
na místo, které rostlině a vám 
více vyhovuje. Pěstovat se 
takto dají dýně, cukety i rajčata. 
A samozřejmě bylinky. Jedinou 
nevýhodou této cesty je vyšší 
zálivková náročnost. Nádoby 
za horkých letních dní rychleji 
vysychají. Ovšem dá se použít 
systém stínění, samozavlažova-
cích truhlíků či knotů, případně 
dokoupit jednoduché samoza-
vlažovací zařízení.
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né například obrubníky či laťkovou 
 dekorací.

Půda by měla být vzdušná, lze jí 
pomoci přidáním písku. Plochu si ná
sledně upravíte motykou a  hráběmi 
a  můžete začít sadit. Méně je někdy 
více, takže si vyberte jen zeleninu, kte
rou máte rádi, a i zde přebírejte. Rané 
brambory jsou sice vynikající, ale za
berou vám spoustu místa, a  výsledku 
jako farmáři v  domácích podmínkách 
málokdy dosáhnete. Exotičtější druhy 
zeleniny, jako třeba chřest, zase vyža
dují větší péči.

Co se týká rozmístění – trvanlivé 
druhy sázejte na kraji zahrady, nejlépe 
na jednom záhonu. Bylinky však situuj
te společně co nejblíže kuchyni, abyste 
je měli hned po ruce. Zeleninu uspořá
dejte tak, aby se sklízela postupně ( jako 
návod vám poslouží text na sáčcích se 
semínky). 

ro říká, že by volil záhony určitě mírně 
vyvýšené nad ostatním terénem a kvůli 
zabránění stékání zálivky olemova

Tak ať vám ta 
letošní úroda vyjde!
A nezapomeňte 
se pochlubit 
sousedům.

obděláváním nechte záhony alespoň 
dva týdny „vydechnout“.

Co se týká jejich výšky, názory se 
různí. Vysoké se snadněji vysušují, ale 
jsou lépe přístupné. K těm souběžným 
s  terénem má zase jednodušší cestu 
plevel a  malí škůdci. Inženýr Roman 
Švígler ze společnosti zahrady Zama

S každou novou sklizní zajisté na
budete dalších zkušeností. Na počátku 
je dobré vědět a nezapomenout, že čes
nek se sází už na podzim a růžičkovou 
kapustu a pór můžete nechat na záho
nech i během prvních mrazů. •

www.zamaro.cz

Hodí se k sobě?
Tak jako lidé, i některé druhy ze-
leniny si vzájemně sedí více, jiné 
méně. Například pokud vysadíte 
hrách k cibuli, nesklidíte nic. Na 
jeden záhon kombinujte tedy 
následující:
• ředkvičku, salát, jahody, 

řepu, okurky
• květák, cibuli, kedlubnu, 

řepu
• hrách, mrkev, salát, pór
• rajčata, celer, petržel, čes-

nek. 
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NOVÝ TREND? 
ZASTŘEŠENÉ TERASY, DÍLNY 
A ZAHRADNÍ KUCHYNĚ
Domov netvoří jen samotný rodinný dům, ale také jeho okolí. Potvrzují to i reakce 
našich fanoušků na Facebooku. Aby se vám proto dobře bydlelo, je vhodné detailně 
si promyslet všechny prvky, které budou vaše budoucí bydlení utvářet. Nejen 
v interiéru, ale i na zahradě. Například pergoly, altány či zahradní domky vám 
mohou zpříjemňovat a usnadňovat pobyt venku v teplejších měsících a díky vhodně 
zvolenému plotu si zase zachováte plné soukromí. 

Trendem současnosti jsou však za
hradní kuchyně, které se hodí třeba 
pro přípravu masa na grilování. Jejich 
hlavní výhodou je, že je máte po ruce. 
A dalším benefitem je, že si neušpiníte 
hlavní kuchyň v domě. 

„Lidé tráví stále více času na zahra
dě, ať už při rodinných akcích, nebo při 
sešlostech se známými. Nechtějí přitom 
běhat pořád do domu a  zase zpátky. 
Když mají k dispozici zahradní kuchyň, 
je to mnohem komfortnější – vše, co 
potřebují, mají po ruce,“ říká Petr Lex
mann, jenž má jako hlavní koordinátor 
staveb na starosti komunikaci mezi 
klienty firmy Guzman a  jednotlivými 
partami řemeslníků. 

DOMEK S KUCHYNÍ, 
DÍLNOU I SKLADIŠTĚM

Podobně přemýšleli před časem i man
želé Ritterovi, kteří si postavili za rodin
ným domem ještě jeden menší domek. 
Původně to měla být dvojgaráž, ale k té 
si nechali v projektu „namalovat“ ještě 
druhou kuchyň a dílnu. „Dopadlo to tak, 
že auta v současnosti parkujeme spíše 
v přístřešku u domu a garáž se proměni
la ve skladiště věcí, které v dané sezóně 
nepotřebujeme,“ říká František Ritter. 

Jeho paní s  úsměvem dodává: 
„Manžel má v  domku dílnu na menší 
kutění, je to taková jeho řemeslná tru
covna. Ale abych nepřišla zkrátka, já 
tam mám pro změnu letní kuchyň na 
hrubší práce. Často tam v sezóně zava
řuji. Zatímco v kuchyni v domě by pak 
se všemi těmi sklenicemi nebylo k hnu
tí, v domku mohu zavařovat a zároveň 
kompoty a marmeládu skladovat. Jsme 
rádi, že jsme to takto postavili, i  když 

jsme to mohli přece jen ještě doladit a dát do domku i nějaké 
malé sociální zařízení, aby fungoval jako výměnek.“

ZIMNÍ ZAHRADA 
MŮŽE BÝT VYHŘÍVANÁ

Podle zkušeností Petra Lexmanna chtějí lidé zkrátka využí
vat prostor venku na maximum. Kromě uživatelů zahradních 
kuchyní či dílen tak roste i počet těch, kdo zvětšují a zastře
šují terasy okolo domu. Mnozí klienti navíc nechají terasu 
kompletně či částečně zasklít. „V takto vzniklé zimní zahradě 

mohou mít navíc i tepelné infrapanely, 
které ji prohřejí i v nejchladnějších mě
sících roku a dělají z ní regulérní míst
nost, v níž je možné trávit celý rok,“ říká 
koordinátor z firmy Guzman. 

Obecně platí, že terasy jsou dlou
hodobý bestseller. Jsou přirozenou 
součástí jak přízemních bungalovů, tak 
patrových rodinných domů. Zatímco 
v případě bungalovů lidé volí nejčastě
ji půdorys ve tvaru písmene L, v jehož 
vnitřním koutě automaticky vzniká 



39

Guzman obchodní a stavební www.guzman.cz

ze silnice. V současnosti chtějí lidé jed
noduché, hezké věci, které umožňují 
zároveň praktickou údržbu. Proto sta
víme nejčastěji ploty z hladké tvárnice, 
nejlépe přírodní šedé barvy,“ upřesňuje 
Petr Lexmann s tím, že výdřevu plotu si 
klienti ladí do barvy podbití a oken.

SLAĎTE SI GARÁŽOVÁ 
VRATA S DOMEM

Součástí plotu bývají i pojezdové brány 
před vjezdem do garáže. Mají klasickou 
pozinkovanou konstrukci, s plotem vi
zuálně ladí díky stejné výdřevě. Pojez
dové brány jsou přitom stejně jako sekč
ní garážová vrata výhradně od německé 
společnosti Hörmann. 

„Je to jednička na německém trhu, 
vlastně takový Mercedes mezi vraty 
či bránami. Tomu odpovídá špičková 
kvalita všech produktů – výrobce na ně 
dává záruku 10 let a z vlastních zkuše
ností mohu potvrdit, že to jsou produk
ty, které – co se týká reklamací – nemu
síme prakticky vůbec řešit,“ říká Petr 
Lexmann. 

„U  vrat mohou zákazníci vybírat 
barvu povrchu, kterou je možné samo
zřejmě sladit s barvou oken a vchodo
vých dveří v domě,“ zakončuje. Mohou 
si zvolit také barvu a typ ovladače. •

Lidé chtějí využívat 
prostor venku na 
maximum. Stavějí se 
zahradní kuchyně, dílny 
a zvětšují a zastřešují se 
terasy okolo domu. 

prostor pro terasu, u patrových domů 
je možné mít teras rovnou několik  – 
kromě té, která v  přízemí navazuje 
nejčastěji na obývací pokoj, může být 
terasa i v patře. 

„Výhodou dřevostaveb je přitom 
fakt, že terasu je možné vybudovat 
prakticky kdykoliv, aniž by to zname
nalo přílišný zásah do stavby,“ vypráví 
Petr Lexmann. „Dům je na to v podsta
tě připravený, a když bude chtít majitel 
udělat terasu na střeše, vyřízneme okno, 

vsadíme místo něj dveře, položíme na 
střechu pochozí plochu třeba z odolné
ho dřevoplastu, a je hotovo,“ usmívá se. 

ZAHRADNÍ DOMKY 
JSOU NEZBYTNOSTÍ

A jak zní další častý požadavek klientů? 
Chtějí zahradní domek, který slouží pro 
uskladnění sekaček a dalšího vybavení 
na údržbu zahrady. „V  garáži by totiž 
sekačky, křovinořezy či různé zahrad

ní traktůrky zbytečně zabíraly místo, 
navíc v zahradním domku jsou všechny 
stroje víc po ruce. Kromě toho je za
hradní domek ideální právě na zřízení 
menší dílny. Vejde se do něj ponk a po
třebné nářadí, které využije prakticky 
každý, kdo má vlastní dům,“ dodává. 

Důležitou položkou při zařizování 
okolí domu je i  plot. Dříve byl hitem 
plot ze štípaného kamene, dnes je trend 
jiný. „Problém se štípaným kamenem 
byl ten, že se v něm usazovaly nečistoty 
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