
Jednoduchou hladkou fasádu 
geometricky člení okna 
a francouzská okna

áhod bylo ale v celém příběhu 

více. „Již od počátku jsem byl 

rozhodnutý stavět klasickou 

metodou z Porothermu,“ 

vypráví syn budoucích 

majitelů. „Za další pozitivní hru náhody se 

proto dá považovat výběr dodavatele, který 

mi byl – spolu s další firmou v regionu – 

doporučen na zákaznické infolince Porotherm 

Dům Wienerberger. První firma již měla 

nasmlouvané zakázky, zkusil jsem tedy 

druhý kontakt, a to byla firma MONTIS 

Plus.“ Ukázalo se, že to byla dobrá volba. 

Na krásném pozemku v sousedství prvního 

polesí o rozloze více než 100 ha severně 

od Prahy vyrostl během jednoho roku dům, 

který poskytuje rodičům očekávaný klid 

a veškerý komfort, přestože v okolí postupně 

přibyly další rodinné domy.

Představám rodiny jak o velikosti, tak 

vzhledu jejich budoucího bydlení odpovídal 

N

Přízemí je z větší části řešeno jako otevřený společenský prostor. 
Oddělený je pokoj pro hosty. Elegantní krb je dílem majitele domu
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Na samotě u lesa
Souhra náhod umožnila investorovi získat pozemek v lesnaté krajině, přitom blízko 
Prahy, a postavit na něm dům pro rodiče, kteří chtěli uniknout ruchu velkoměsta.

Solární kolektory instalované na střeše 
domu přispívají k úspoře energie

TEXT: ZUZANA OTTOVÁ FOTO: ROBERT VIRT

nejlépe typový projekt rodinného domu Rubín 

od společnosti G SERVIS CZ. Soukromí tu 

dnes mají nejen rodiče, ale díky hostinskému 

pokoji i návštěvy. 

Úspora a soběstačnost
Investor netrval na nízkoenergetické nebo 

pasivní stavbě, zajímalo ho však zateplení 

objektu a možnost alternativního vytápění. 

V domě je instalován jak plynový kotel, tak 

elektrokotel, část energie dodávají sluneční 

kolektory. Pro tepelnou pohodu i vytápění 

mimo sezonu slouží krb, který je dílem 

dnešního pána domu. Více možností vytápění 

garantuje domácnosti teplo za všech okolností, 

jeho promyšlený systém spolu s kvalitní 

konstrukcí stavby pak velkou úsporu energií. 

Při posledním vyúčtování zaplatili majitelé 

kompletně za spotřebu energií 14,5 tisíce 

korun. Kromě vlastních úspor preferovali také 

provoz domácnosti šetrný k okolí, k životnímu 

prostředí. I z toho důvodu využívá domácnost 

solární energii a dešťovou vodu.

K plné spokojenosti
Dům rodina užívá 2,5 roku a je jak s ním, 

tak i s celým průběhem výstavby nadmíru 

spokojená. Stavební firma splnila vše, co 

požadovali. Výstavbu na klíč dodala společnost 

MONTIS Plus včetně základové desky. 

I při zařizování interiéru se firma spojila 

s dodavateli, od nichž si investor vybral 

materiály nebo vybavení. Dodala tak dům 

i s veškerým zařízením včetně kuchyňské 

linky. Pouze krb si, jak už bylo řečeno, stavěl 

sám majitel, ale přípravu na něj zajistila také 

dodavatelská firma. Jako nadstandard zvolil 

investor například dubové schodiště a plovoucí 

podlahy.

Nyní už zbývá jen dokončit zahradu, kterou 

si rodiče budují víceméně svépomocí včetně 

okrasného jezírka. 
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KONTAKTY
 
G SERVIS CZ, s. r. o. 
Sídlo společnosti 
Tiskařská 10/257, Praha 10-Malešice 
Zákaznická linka: 568 845 000 
mobil: 724 282 227, 732 732 777 
Centrála společnosti 
Karlovo náměstí 25, Třebíč 
e-mail: gservis@gservis.cz 
www.vybersidum.cz

MONTIS Plus, spol. s r. o. 
Hůrka 1055, Kralupy nad Vltavou 
info@montisplus.cz 
tel./fax: 315 72 27 27 
mob.: 602 30 30 77, 602 36 33 19  
www.montisplus.cz

WIENERBERGER cihlářský průmysl, a. s. 
Plachého 388/28 
České Budějovice 
tel.: 383 826 301, 383 826 111 
mobil: 727 326 301 
e-mail: wcp@porothermdum.cz 
www.wienerberger.cz

ZE ZKUŠENOSTÍ MAJITELE
 
Jediné, co by po zkušenosti s provozem domu 
udělal majitel dnes jinak, by bylo instalování 
dvojitých rozvodů topné soustavy. Tím by se 
staly i se zdroji na sobě nezávislými.

TECHNICKÉ ÚDAJE
 
Dispoziční řešení: 4 + 1

Užitná plocha: 152,8 m2

Zastavěná plocha: 108,9 m2

Konstrukční řešení: nepodsklepená stavba 
na betonové základové desce kompletně zděná 
systémem Porotherm, schodiště z dubového 
masivu, klasický krov, střešní krytina taška 
Bramac

Výplně otvorů: vstupní dveře a okna 
plast v dřevěném dekoru, interiérové dveře 
z dřevěného masivu, částečně prosklené

Podlahy: dlažba, dubové plovoucí 

Vytápění: plynový kotel i eletrokotel, solární 
články radiátory a podlahové konvektory, krb

POROTHERM DŮM WIENERBERGER

 

PATROPŘÍZEMÍ
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Pracovní plocha kuchyňské 
linky do „U“ poskytuje velkorysý 
prostor při přípravě jídel 

Dubové schodiště si dobře 
rozumí s dubovou plovoucí 
podlahou v patře 

Koupelna v teplých cihlových 
tónech spolu s dřevem vytváří 
příjemný prostor pro relaxaci. 

Dvě umyvadla jsou zárukou 
bezkolizního provozu 
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