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Většina z nás má možnost vý-
běru svého bydlení. Obyvatelé 
Vysočiny raději volí dobře nasta-
venou hypotéku než finančně ná-
ročný a nepraktický podnájem.

„Pokud se rozhodneme pro stavbu 
rodinného domu – což je vhodné na-
příklad pro mladé rodiny s dětmi – vy-
bíráme pozemek. Možnosti umístění 
domu blízko přírody, vlastní zahrada, 
kde budeme pěstovat ovoce a zeleninu 
pro děti, posezení s krbem pro setká-
ní s našimi blízkými – to vše patří k 
přednostem,“ řekl Petr Lorenc z jedné 
vysočinské realitní agentury. V pane-
lovém bytě máme mnohem menší 
možnosti i ohledně rozlohy. Rodin-
né domy jsou opravdové domy. Člo-
věk je tu svým vlastním pánem.

Dnes se staví různými způsoby, 
v oboru stavebnictví je využívána 
řada nových technologií. Otázkou 
je, které z nich si zvolit pro zdravé 
bydlení vás a vašich ratolestí. Vel-
kou oblibu získaly v tomto odvětví 
nízkoenergetické domy. Mají dobré 
izolační vlastnosti, a tím nízké ná-
klady na vytápění.

„Do této kategorie patří i dřevobeto-
nové domy. Vznikly spojením dvou zá-

kladních stavebních technologií. U nás 
jsou ještě novinkou, ale jejich popula-
rita stále roste,“ tvrdí Petr Lorenc. 

Na jakém principu tato výstavba 
funguje? Jde o kombinaci železo-
betonové konstrukce a dřevostavby. 
Na betonové patky se založí železo-
betonový skelet. Ušetříte tím čas i 
peníze. Žádné zemní práce, časové 
prodlevy a finančně náročné výko-
py. Složitější rozložení terénu a jeho 
různé výšky nejsou problémem.

Železobetonový skelet má ve-
tknuty spojení sloupů do základové 
konstrukce. Tím je zajištěna vyso-
ká pevnost. Nosná konstrukce vás 
nezklame ani při povodních nebo 
zemětřesení. Opláštění a zastřešení 
celého domu je provedeno sendvi-
čovou dřevostavbou, ta má velmi 
dobré tepelné izolační vlastnos-
ti. Pokud správně zvolíte světovou 
stranu při výstavbě, vhodný druh 
vytápění, chlazení, větrání a zatep-
lení objektu, vytvoříte si tzv. „pasiv-
ní dům“.

Čas strávený při výstavbě je mno-
hem menší. Betonové a dřevěné 
sendvičové díly jsou prefabrikáty a 
práce s nimi není tak náročná, jako 

u běžné stavby. Vše je předem dů-
kladně promyšleno, efektivita je na 
prvním místě.

Jde o suchou montáž, žádné pro-
dlevy ohledně technologie výstav-
by, ročního období nebo samot-
ného sestavení domu. Betonové 
díly se vyrábí v dílenském provozu 
a jejich procento vlhkosti při ná-
sledné montáži vlastního domu je 
minimální. Stavba nemusí tzv. „vy-
sychat“. Konstrukce dřevostavbo-
vých sendvičů je z vysušeného řezi-
va. Proto je možné se do hotového 
domu okamžitě nastěhovat. Nemu-
síte se bát nežádoucí vlhkosti, plísní 
a jiných komplikací.

Rodinné dřevobetonové domy 
vytváří obrovské možnosti ohledně 
rozvržení místností a prostoru vů-
bec. Velké rozpětí mezi jednotlivý-
mi sloupy, použití dřevěných trámů 
nebo panelů z železobetonu pro za-
střešení – to jsou důvody, proč stav-
ba působí vzdušně. 

Uvnitř domu nenajdete nosné 
stěny. Stavba takto „dýchá“ volnos-
tí a prostorem a to je přímo ráj pro 
kreativitu budoucího majitele nebo 
přizvaného architekta. Obytná plo-

cha je větší než u klasického domu a 
i variabilnější. V budoucnu je mož-
né flexibilně upravovat.

I exteriér má minimální nosné 
prvky, umožňuje fasádu i detaily v 
řadě variant. Chcete-li pro sebe a 
svou rodinu zajímavé, příjemné a 
zdravé bydlení ve velkém prostoru, 
využijte dřevobetonové domy. -lm-

Vysočina preferuje ve výstavbě 
dřevobetonové rodinné domy

Zahradní houpačka, závěsný koš 
nebo houpací síť různých barev a ve-
likostí mohou náramně zpříjemnit 
pobyt na zahradě. Dospělým poslouží 
ke sladkému podřimování, dětem pro 
zábavu.

Zahradní houpačky, jak je známe 
dnes, se objevily až koncem 19. stole-
tí na panských sídlech. U zahradních 
houpaček je důležitá stabilita. Jejich 
konstrukce se proto vyrábějí ze dřeva 
nebo z kovu. Obvykle se na nich mů-
že pohodlně usadit více osob. Někte-
ré houpačky mají dokonce lůžkovou 
úpravu, to znamená, že fungují jako 
houpající se pohovka i jako postel.

 -lm-

Zahradní houpačky


