
Rozhodněte se pro řešení, které splní tepelnětech-
nické normy vstupující v platnost v lednu 2020. Záro-
veň ale uvažujte o tom, zda vám zaručí hodnotu vaší 
nemovitosti i v budoucnu. Co vlastně znamená šetřit, 
aby řešení bylo skutečně moudré? 

Určitě si na počátku zjistěte všechna podstatná fakta 
– nejen, za jak dlouho se dům postaví, ale také finálně 
dokončí. Zda je v  rámci předpokládaného rozpočtu 
projekt realizovatelný právě na vašem pozemku  
a podle vašich představ, nebo to materiál sice umožní, 
ale bude to znamenat větší náklady.
 
Zděný dům – trvalá hodnota investice  
a zdravotní nezávadnost
Pokud chcete postavit dům, který přetrvá generace, je 
z bezpečného materiálu a nemá žádná zdravotní rizika, 
pusťte se do klasického zdění. Montované stavby a nej-
různější typy dřevodomků vám pomohou zkrátit čas 
výstavby, ale tato úspora představuje asi pár týdnů. 
Opravdu je tento rozdíl tak zásadní? Vezměte v úvahu 
také to, že zhruba po 20 letech má dřevostavba polo-
viční hodnotu kvůli použití materiálů, které dříve de-
gradují. Dům tak představuje nestálou investici pro 
pojišťovnu i banku při případném refinancování. 
Zděné stavby také vynikají podstatně lepším tepel-
ným komfortem. Dřevo je lehký materiál, který aku-
muluje méně. Snadno se vyhřeje a stejně rychle také 

vychladne. Zděný dům poskytuje mnohem stabilnější 
podmínky – v zimě můžete počítat s kratším otopným 
obdobím a v létě se méně přehřívá. 
Při rozhodování určitě myslete na to, že nestavíte do 
trvale ideálních podmínek a neštěstí se zkrátka dějí 
nahodile. U zděné stavby hrozí méně rizik – má lepší 
protipožární odolnost, odolává biologickým škůdcům 
a dalším katastrofám, jako jsou povodně či vichřice. 
Méně také degraduje působením vlhka, vysokých či 
nízkých teplot.
Dřevo je samo o sobě přírodní materiál, ale při zpra-
cování se používají chemické látky, které zaručí jeho 
ochranu. Hodnoty těchto prchavých sloučenin sice 
časem ve stavbě klesají, přesto je zde však koncen-
trace terpentýnů vyšší. Zdaleka ne poslední, ale vý-
znamný faktor je kvalita práce. Výstavba dřevodomku 
je technologicky náročnější a potřebujete opravdu 
kvalitní realizační firmu. Zdění je mnohem jedno-
dušší, zejména u nás, v zemi se silnou tradicí svépo-
mocné výstavby. 

Vsaďte na prověřené řešení a záruku silné  
mezinárodní značky Ytong
Pórobeton se pod touto značkou vyrábí téměř sto let  
a několik desítek let je známý i u nás. Má čistě přírodní 
složení, je proto ekologický a zdravotně naprosto ne-
závadný. Životnost těchto tvárnic je v podstatě neome-
zená, materiál časem nedegraduje a své vlastnosti si 
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ponechává.  S  jejich použitím plně vyhovíte tepelně-
-technickým normám vyplývajícím z novelizace roku 
2020. Ty stanovují, že váš dům musí plnit kritéria bu-
dov s téměř nulovou spotřebou energie. Stavební sys-
tém Ytong již několik let nabízí řešení pro jednovrstvé  
i zateplené budovy, které plní stanovené hodnoty. Už 
při uvedení poslední řady tepelněizolačních tvárnic 
Lambda YQ v roce 2016 s nimi výrobce počítal a na-
bízí ucelené řešení stavby. Normových hodnot tak do-
sáhnete i jednovrstvým zděním, případně u projektů, 
které vyžadují vnější zateplení, nabízí výrobce mine-
rální desky Multipor téhož složení. 
Kvalita materiálu je zaručena mezinárodním zázemím 
a důslednou kontrolou. Kromě povinných testů, které 
ukládá legislativa, výrobce interně provádí řadu prově-
rek v  německých laboratořích mateřského koncernu 
Xella. Důsledně prověřují prémiovou kvalitu surovin 
od vybraných dodavatelů, provádějí pravidelné kon-
troly jakosti výrobků a ověřují také skutečné tepelně 
technické vlastnosti. Výrobky tak odpovídají náročným 
kritériím i v celoevropském měřítku. 
Jak tuto kvalitu poznáte konkrétně na stavbě? Řada 
praktiků ze stavebnictví vám potvrdí, že Ytong vyniká 
přesností. Stěnu není třeba rovnat a brousit a je možné 
ji omítat rovnou.

S použitím YQ ušetříte za klimatizaci  
a vyhovíte snáz novým normám
Stavební systém Ytong představuje chytré řešení 
stavby od projektu po celý životní cyklus stavby, vý-
robce tomuto spojení kvality a know-how s nadsáz-
kou říká YQ.  Materiál je oblíbený také pro svou snad-
nou tvarovatelnost, díky níž je minimum stavebního 

odpadu i u tvarově atypických projektů. Systémové 
stavění s Ytongem však znamená mnohem širší mož-
nosti, jak stavět efektivně a bez rizika. Představuje 
kompletní řešení stavby – kromě tvárnic a překladů 
jsou to díly pro výstavbu stropu, střechy, schodů  
a v neposlední řadě prvky pro vnější i vnitřní omítky. 
Ve vztahu k novým normám roku 2020, jejichž cílem je 
snížení energetické náročnosti, stojí za pozornost pou-
žití masivní střechy Komfort. V energetickém průkazu 
je totiž uvedeno nejen to, kolik energie je potřebné 
k vytápění objektu, ale také k jeho chlazení. Těžká ma-
sivní střecha zabraňuje únikům tepla a zároveň chrání 
podkroví proti přehřívání. Ušetříte tak za klimatizaci 
a získáte celoroční stabilní tepelnou pohodu v celém 
domě.  Další výhodou je ochrana proti hluku a nehoř-
lavost této konstrukce. 

Dodavatel jako partner při výstavbě
Systém Ytong nabízí také široké možnosti poraden-
ských služeb. Techničtí poradci v regionech jsou odbor-
níci s praxí ve stavebnictví. Dovedou posoudit váš pro-
jekt v kterékoli fázi – od prvotního nápadu, kdy hledáte 
projektanta, přes výpočet materiálu až po vyřešení de-
tailů a doporučení kvalitní stavební firmy. Uspoříte tak 
nejen zbytečné náklady za materiál a čas, ale také pro-
vozní náklady díky správně navržené tepelně-technické 
skladbě.  Rozhodnout se pro jednoho dodavatele je nejen 
úsporou vašeho času, ale i zárukou kvalitního výsledku  
a spokojenosti při užívání stavby.  


