„Tři generace spokojených zákazníků. Je to úspěch, ale i závazek pro
generaci nastupující. Je důkazem o naplnění strategie inovací a rozvoje
stavebního systému, který reaguje na požadavky moderních trendů,
ale především myslí na to, že v domech z Rýmařova žijí lidé.“
Ing. Jiří Pohloudek
obchodní ředitel společnosti

RD RÝMAŘOV

RD RÝMAŘOV
Společnost RD Rýmařov s. r. o. působí na stavebním trhu 50 let. S historií firmy je nedílně
spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva v ČR. Realizovali
jsme více jak 24 000 staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých
developerských projektů.
Koncem šedesátých let 20. stolení bylo know-how západoněmecké firmy Okal. Dnes
se opíráme o vlastní, již mnohaleté zkušenosti a jsme firma se zdravým sebevědomím
a potenciálem operovat na evropském stavebním trhu. Ve všech požadavcích splňujeme
tuzemské normy i přísné normy tradičních zemí Evropské unie. Důkazem kvality výrobků je
evropský certifikát ETA podle ETAG 007, který společnost získala jako první v České republice.
Základní filozofií firmy je používání ekologických materiálů a pracovních postupů, šetrných
k životnímu prostředí. Příkladem je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a závazek uplatňovat a udržovat všechny požadavky spotřebitelského řetězce
lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s dokumentem CFCS 2002:2013.
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KUBIS 631
KUBIS 631 je revolučním domem na trhu s dřevostavbami. Moderní rodinný dům o dispozicích 4 + kk s možností jednoduchého rozšíření na 5 + kk. V ceně domu je
garážové stání s pultovou střechou. Dům vznikl v kooperaci s firmou SIEMENS. KUBIS 631 obsahuje inteligentní řízené vytápění a větrání. Tento sofistikovaný systém
Vám ušetří náklady na energie spojené s provozem domu. Jako jeden z nadstavbových programů, je možné řídit dům pomocí PC a chytrých telefonů.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

KUBIS 631

VJ

AP

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha (vč. gar. stání):

86,94 m2

Podlahová plocha přízemí:

51,18 m2

Podlahová plocha podkroví:

47,11 m2

Sklon střechy:

25°

Rozměr domu:

9,24 × 6,81 m
Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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KUBIS 632
KUBIS 632 nabízí svým majitelům 98 m2 užitné plochy. První podlaží slouží převážně jako společný prostor pro celou rodinu. Kuchyně spojená s obývacím pokojem
tvoří moderní otevřený prostor, kterému na světlosti přidává francouzské okno vedoucí na terasu. Ihned vedle kuchyně (pod schody) se nachází praktická spíž.
V druhé části přízemí je menší koupelna, zádveří a pracovna, kterou můžete dle individuální potřeby přetvořit například na ložnici nebo dětský pokoj.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

VJ

KUBIS 632

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha (vč. gar. stání ):

86,94 m2

Podlahová plocha přízemí:

50,59 m2

Podlahová plocha podkroví:

47,06 m2

Sklon střechy:

25°

Rozměr domu:

9,24 × 6,81 m
Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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KUBIS 74
Součástí domu KUBIS 74 je již v základu garážové stání s pultovou střechou, která dotáhne design celého domu k dokonalosti. Dům má sedlovou střechu se sklonem
22°, a tak je vhodný do moderní i starší zástavby. V základní ceně domu KUBIS 74 máte také inteligentní systém řízení vytápění a větrání Synco Living od SIEMENS,
který umožňuje automatizaci domácnosti. Teplotu každé místnosti v domě hlídají samostatné regulace, větrání je řízeno čidlem CO2 – mění jen potřebné množství
vzduchu a výrazně tak šetří energie potřebné na provoz domácnosti. Systém lze také za příplatek rozšířit o ovládání přes internet a chytrý telefon.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

AP

VJ

KUBIS 74

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha (vč. gar. stání):

97,63 m2

Podlahová plocha přízemí:

60,91 m2

Podlahová plocha podkroví:

56,67 m2

Sklon střechy:

22°

Rozměr domu:

8,94 × 8,31 m
Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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LARGO 85
Půdorys rodinného domu LARGO 85 Economy má obdélníkový tvar. Velkou výhodou domu je prostorné přízemí a možnost využití půdního prostoru s možností
dokončení užitného podkroví. Ve střeše jsou vsazeny kvalitní střešní okna, chybí vikýře či balkony. Velké prosklené plochy jsou situovány do obytných místností, kde
přináší pasivní solární zisky a tím také značnou úsporu z vytápění. Dům také splňuje veškeré požadavky pro stavbu domu v chráněné krajinné oblasti.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

LARGO 85

AP

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha:

89,43 m2

Podlahová plocha přízemí:

70,21 m2

Sklon střechy:

38°

Rozměr domu:

11,04 × 7,71 m

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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LARGO 98
Jednoduchý čtvercový půdorys činí z domu LARGO 98 velmi variabilní stavbu. Dům si přizpůsobíte dle dispozic své parcely. Doporučujeme umístit okna obývacího
pokoje na jih, abyste si mohli i v zimě užívat energie ze slunečních paprsků. Francouzské okno vedoucí z obýváku vybízí ke stavbě venkovní terasy, na které si vždy
odpočinete. Dům LARGO 98 je nejoblíbenější bungalov z produkce naší společnosti.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

VJ

LARGO 98

AP

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha:

99,36 m2

Podlahová plocha přízemí:

83,04 m2

Sklon střechy:

25°

Rozměr domu:

10,44 × 9,51 m

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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NOVA 101
Díky zastavěné ploše 85 m2 je rodinný dům NOVA 101 vhodný i na menší parcely. Podíváte-li se na půdorys přízemí, zjistíte, že slouží převážně jako společný prostor
pro celou rodinu, podkroví potom poskytuje soukromí pro každého jejího člena. Okna obývacího pokoje jsou směřována do zahrady, nabízí se tedy vybudování
terasy přístupné z domu. Střechu ozvláštňují dva vikýře, které zároveň zvětšují a prosvětlují podkrovní pokoje.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

NOVA 101

AP

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha (včetně garáže): 105,70 m2
Podlahová plocha přízemí:

69,69 m2

Podlahová plocha podkroví:

57,28 m2

Sklon střechy:

38°

Rozměr domu:

7,14 × 11,91 m
Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.
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PARAMETRY DOMU

KUBIS 88
KUBIS 88 se právem řadí mezi typové dřevostavby RD Rýmařov s velmi
moderním designem. I přes poměrně jednoduché linie Vás dům upoutá
svým vzhledem. Pultová střecha, balkón a velká okna působí velmi osobitě
a nevšedně. KUBIS 88 Vám navíc nabízí téměř 150 m2 podlahové plochy,
což je dostatek prostoru i pro početnější rodinu. I tento dům samozřejmě
upravíme dle Vašich individuálních požadavků, například ho vybavíme
o garážové stání.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Zastavěná plocha:

89,82 m2

Podlahová plocha přízemí:

76,48 m2

Podlahová plocha podkroví:

70,97 m2

Sklon střechy:

15°

Rozměr domu:

11,64 × 7,71 m

PARAMETRY DOMU

NOVA 77

Zastavěná plocha (včetně garáže):

77,55 m2

Podlahová plocha přízemí:

44,44 m2

Podlahová plocha podkroví:

58,15 m2

Sklon střechy:

38°

Rozměr domu:

6,54 × 8,31 m

Rodinný dům NOVA 77 vychází z dispozic oblíbené stojedničky. Má sice
menší zastavěnou plochu, ale nabízí obytný prostor a pohodlí pro čtyř až
pěti člennou rodinu. Garáž v přízemí lze rozšířit na dvougaráž či nahradit
garážovým stáním. Energeticky efektivní NOVA 77 Vás příjemně překvapí
svým vzhledem, vlastnostmi i vnitřními dispozicemi.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz
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PARAMETRY DOMU

LARGO 122
Jednopodlažní dům LARGO 122 ve tvaru písmena L poskytuje příjemné
a velmi praktické bydlení celé rodině. Bungalov přímo vybízí k vybudování
klidné terasy přístupné z obývacího pokoje. V rodinném domě LARGO
122 o podlahové ploše 106,44 m2 s řízeným větráním bude Vaše bydlení
vysoce komfortní, a přitom úsporné.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Zastavěná plocha:

127,23 m2

Podlahová plocha přízemí:

106,44 m2

Sklon střechy:

28°

Rozměr domu:

12,98 × 11,78 m

PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha:

146,11 m2

Podlahová plocha přízemí:

123,22 m2

Sklon střechy:

20°

Rozměr domu:

17,04 × 11,31 m

LARGO 147
LARGO 147 je jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, která
prakticky přesahuje přes terasu a vstupní prostor. Uvnitř domu je klidová
zóna se třemi ložnicemi, koupelnou a šatnou, která je striktně oddělena
od rušné denní zóny, tedy obývacího pokoje a kuchyně. Dům LARGO 147
získal titul TOP DŮM 2010!

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz
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PARAMETRY DOMU

ROHE 98
Jednopodlažní typový dům ROHE 98 Vás překvapí dispozicí 4+1, ke které
náleží ještě garážové stání. Jednoduchý tvar domu a rovná střecha, to jsou
typické prvky řady ROHE od RD Rýmařov. Díky nim jsou také tyto domy
energeticky úsporné a velmi moderní. ROHE 98 je jediným bungalovem
v této řadě.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Zastavěná plocha (vč. gar. stání):

119,36 m2

Podlahová plocha přízemí:

83,19 m2

Sklon střechy:

0°

Rozměr domu:

10,44 × 9,51 m

PARAMETRY DOMU

ROHE 101

Zastavěná plocha (včetně garáže):

102,94 m2

Podlahová plocha přízemí:

66,14 m2

Podlahová plocha podkroví:

60,99 m2

Sklon střechy:

0°

Rozměr domu:

7,14 × 11,91 m

Charakteristickým rysem domu je plochá střešní konstrukce. Dalším
zástupcem této typové řady nazvané ROHE je dvoupodlažní, ale
větší rodinný dům s dispozicí 5+1 s garáží. Tento dům vychází
z nejprodávanějšího domu z produkce RD Rýmařov oblíbeného NOVA
101. Jeho součástí je lodžie, dřevěné obložení a stříška nad vchodem.
Dům je možno orientovat na všechny světové strany.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz
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PARAMETRY DOMU

SOLO 105
Rodinný dům SOLO 105 Vám nabízí skutečně luxusní dispozice. Je to
ideální dům pro velkou rodinu, který se díky čtvercovému půdorysu hodí
téměř na jakýkoliv pozemek do starší zástavby i satelitního městečka.
Praktická veranda je součástí SOLO 105 již ve standardu. Dopřejte si
komfortní bydlení v energeticky efektivní dřevostavbě SOLO 105.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Zastavěná plocha:

116,40 m2

Podlahová plocha přízemí:

97,59 m2

Podlahová plocha podkroví:

67,67 m2

Sklon střechy:

38°

Rozměr domu:

10,44 × 10,71 m

PARAMETRY DOMU

SOLO 117

Zastavěná plocha:

124,75 m2

Podlahová plocha přízemí:

104,99 m2

Podlahová plocha podkroví:

76,79 m2

Sklon střechy:

38°

Rozměr domu:

11,64 × 10,71 m

Pokud uvažujete o dvougeneračním bydlení, SOLO 117 je pro něj jako
stvořený. V jeho jednoduchosti je ukrytá síla - dispozice domu budou
plně vyhovovat všem členům rodiny, každý má svůj prostor a dostatek
soukromí. Pokud je na Vás vzhled domu moc strohý, lze ho rozšířit o další
architektonické prvky.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz
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DIMENZE 90

DIMENZE 96

Rodinný dům DIMENZE 90 vznikl ve spolupráci s firmou VELUX, která dodává
kvalitní střešní okna nové generace. Jedinečný projekt DIMENZE 90 jsme
vytvořili pro mladé energické rodiny, které milují prosvětlené interiéry.
Nevšedně je řešený interiér domu – vzdušná hala v přízemí a v podkroví

Prostorný rodinný dům DIMENZE 96 zaujme především svým prosvětleným
interiérem. Celková podlahová plocha domu je neuvěřitelných 166 m2,
nemusíte tedy řešit problém s nedostatkem místa. Francouzská okna
v přízemí Vám umožní okamžitý vstup do zahrady, velké prosklené plochy

potom impozantní galerie. Objevte i Vy kouzlo tohoto originálního rodinného
domu!

přináší do interiéru světlo a pasivní solární zisky.

Rozměry domu: 11,64 x 7,71 m

Rozměry domu: 12,84 x 7,71 m

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

LARGO 107

LARGO 121

Rodinný dům LARGO 107 vybočuje z této řady bungalovů svým půdorysem
do L a specificky řešenou valbovou střechou. Prakticky řešený půdorys
přímo vybízí k vybudování terasy přístupné z domu. Dům Vás potěší absencí
schodiště a dostatečně velkým prostorem k bydlení.

LARGO 121 je zástupcem moderní řady velkých bungalovů, které jsou
stále oblíbenější. Jednopodlažní LARGO 121 má větší obytnou plochu než
další bungalovy z této řady. Rodinný dům lze samozřejmě doplnit o garáž,
garážové stání či další architektonické prvky.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Rozměry domu: 12,38 x 9,98 m

Rozměry domu: 12,24 x 10,11 m
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KUBIS Vario

NOVA 722

Nevšední a velmi originální KUBIS Vario je opravdovou perlou mezi moderními
rodinnými domy. Jeho dispoziční řešení je maximálně přizpůsobeno
životnímu stylu mladé rodiny. Velké prosklené plochy umožňují využít
pasivní solární zisky a značně tak ušetřit za vytápění. Dvoupodlažní KUBIS

Rodinný dům NOVA 722 je nejmenším domem této řady, ale rozhodně si
zaslouží Vaši pozornost. Jedná se o tradiční domek s podkrovím, které nabízí
architektonicky originální řešení. Díky jednoduchému půdorysu se NOVA
722 hodí na každý typ pozemku.

Vario razantně vystupuje z uniformity zažitých řešení a klišé.
Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Rozměry domu: 13,44 x 10,40 m

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Rozměry domu: 8,64 x 8,31 m

NOVA 78

NOVA 86

Bydlení v rodinném domě NOVA 78 Vás nadchne. Praktické dispozice,
dostatek úložného prostoru a podlahová plocha přes 136 m2. Zvenčí Vás
zaujmou nadčasové architektonické doplňky. Tohle všechno můžete mít
s minimálními nároky na velikost pozemku. Oceníte i téměř čtvercový

NOVA 86 je hrdým zástupcem celé této řady domů. Ve svém řešení optimálně
slučuje požadavky na prostorné a komfortní bydlení s úměrnými náklady na
své pořízení. Prakticky řešené dispozice uvítá i vícečlenná rodina. NOVA 86
je typickým představitelem kategorie domů střední velikosti. Skvěle zapadne

půdorys domu, který je vhodný na všechny typy parcel.

jak do nové, tak původní zástavby.

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Rozměry domu: 8,94 x 9,51 m

Fotografie mají pouze ilustrativní charakter.
více na www.rdrymarov.cz

Rozměry domu: 9,24 x 9,51 m
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JAK SE BYDLÍ V DŘEVOSTAVBĚ
KUBIS 632
Jak obstála dřevostavba KUBIS 632 v zátěžovém testu, který mu připravila čtyřčlenná rodina? Na to jsme se zeptali Andreji a Martina. Podle jejich vlastních
slov si rodinný dům KUBIS 632 vybrali hlavně proto, že se jim líbil a mohli si ho
pořídit za perfektní cenu bez všelijakých doplatků a víceprací.
A protože mladá rodina bydlí v novém domku už přes rok, prozradila nám také
svoje výdaje za elektřinu, kterou zajišťují celý chod domu, včetně vytápění.
A pozor - bez krbu či krbových kamen!

Dobrý den Andreo a Martine. Hned na úvod nám prosím prozraďte, proč
jste si vybrali rodinný dům právě od RD Rýmařov.

Máte dvě malé děti, jak KUBIS 632 hodnotíte z hlediska dispozic?

Když jsme koupili pozemek, shodli jsme se, že chceme dřevostavbu. Firmu, která nám dům postaví, jsme vybírali poměrně dlouho a ve finále jsme se rozmýšleli mezi RD Rýmařov a ještě jedním dodavatelem. Konečné rozhodnutí padlo
na RD Rýmařov hlavně díky spoustě kladných recenzí od Vašich spokojených
zákazníků.

Právě díky dispozici u nás zvítězil KUBIS 632 před domem KUBIS 631, který bychom museli dost předělávat k našim představám. 632 nám dispozičně naprosto vyhovuje. Co se týče velikosti místností, tak ty jsou sice menších rozměrů, ale
pro nás naprosto dostačující.

Jak byste zhodnotili průběh výstavby domu? Našlo by se něco, co byste
dnes změnili?

Už při výběru, zda zděný dům či dřevostavba, jsme se shodli, že chceme dřevěné obložení. Rozhodli jsme se tedy pro přiznaný dřevodomek. Při designových
úpravách jsme zvolili dřevěné obložení horního patra domu. Kdyby nezáleželo
na financích, chtěli bychom mít dům obložený dřevem celý.

Stavba probíhala bez větších problémů, parta pracovala dobře a rychle, fungovala vzájemná komunikace a spolupráce. Potěšila nás spolupráce s celým
týmem - od projektantky ke stavební partě. Jediné mínus je právě to množství
lidí, se kterými se při stavbě musí spolupracovat, ale to je vzhledem k velikosti
firmy a množství klientů asi nevyhnutelné. Standard dodávky od RD Rýmařov je
myslím na velmi dobré úrovni. Bohužel, když jsme si domek vybírali, ještě nebyl
v ceně komín, což už nyní je.
Jak moc jste museli vědět o stavění, když se dům realizovali? Je dům na
klíč skutečně pro laiky?
Je to stavba na klíč, takže určitě pro laiky. Vystudovala jsem sice stavební školu, obor pozemní stavby, a přestože je to už nějakou dobu od ukončení studia
a mé zaměření se dále ubíralo úplně jiným směrem, takové základní věci, jako
je čtení technické dokumentace apod. se nezapomíná a určitě se nám to při
plánování stavby hodilo :). Ovšem před samotnou stavbou je třeba zařídit ještě
spoustu nezbytností, které jsme se učili za pochodu.

Pořídili jste si v domě něco navíc, co není standardní součástí domu?

Všechny, kteří se rozmýšlí, zda si pořídit novostavbu, určitě zajímají náklady na její provoz. Jak jste na tom Vy?
Za elektriku, kterou, mimo jiné, vytápíme celý dům a ohříváme vodu, nám teď
přišlo první roční zúčtování. Pravda, čekali jsme o něco nižší částku, ale po srovnání s platbami za energie s předešlým bydlením (zděný byt 75 m2, rok výstavby
2005, v exteriéru potřeba elektriky nulová), jsme zjistili, že jsme v domě oproti
bytu zaplatili cca o 11 tisíc ročně méně.
Celkem jsme za elektriku zaplatili 29 000 Kč (ročně). Nijak se v provozu domácnosti neomezujeme, pračka a sušička skoro stále běží, dost vařím, hodně
topíme, počítač běží stále. V létě venku elektrická sekačka, filtrace k bazénu
a 2 čerpadla.
Takže jsme moc spokojeni :-). Rozhodně svého výběru nelitujeme.

750 Kč MĚSÍČNĚ ZA PROVOZ DOMU.
I TAK SE BYDLÍ V DŘEVOSTAVBĚ
Díky zátěžovým testům, které jsme již publikovali v našem magazínu, se nám
sami ozývají další zákazníci, kteří se chtějí pochlubit bydlením v domě od RD
Rýmařov a pomoci tak v rozhodování všem budoucím majitelům dřevostaveb.
Tentokrát jsme vyzpovídali pana Davida, který bydlí v atypické dřevostavbě
(nové okno) od prosince 2012. Z výdajů za elektřinu tříčlenné domácnosti Vám
bude přecházet zrak - 750 Kč měsíčně. Že to není možné? S malými a nikterak
nákladnými úpravami to jde. Jak to tedy pan David s rodinou dokázal?

Dobrý den Davide, prozraďte nám prosím, v jakém domě od RD Rýmařov
bydlíte a jak je veliký?
V roce 2012 jsem si vytvořil studii domu, který je atypický a nevychází z žádného
modelu RD Rýmařov. Dům jsem projektoval tak, aby přesně sedl na pozemek,
který jsem už vlastnil. Samotná realizace domu proběhla v listopadu 2012. Za
měsíc jsme se s přítelkyní Pavlou nastěhovali do nového domečku o zastavěné
ploše 74,5 m2 + garáž. Podlahová plocha přízemí činí 60 m2, podkroví 59 m2
a garáže pak 36 m2. Za dva roky se nám narodila dcera Sofie a už jsme byli tři.
Na nedostatek místa si rozhodně nemůžeme stěžovat.
Všechny, kteří plánují nové bydlení, většinou zajímá nejvíce spotřeba
energií. Pojďme se podívat, jaké jsou výdaje za bydlení celé Vaší rodiny.
Jelikož bydlíme na horách v nadmořské výšce 700 m, je tu chladné počasí na
denním pořádku.Topíme 10 měsíců v roce! Přesto naše měsíční zálohy na elektřinu činí jen 750 Kč. Topení v domě je totiž kombinované - elekrokotel je propojený s akumulační nádrží, solárními panely a krbem s výměníkem. V místnostech máme klasické radiátory. Dá se říct, že zatím celý dům vytápíme převážně
krbem. Mysleli jsme ale i na budoucnost, až se nám nebude chtít nebo nebudeme mít síly na připravování dřeva na topení. Elektrokotle jsem se nebál. Vždyť
dřevostavba je perfektně zateplená a tepelné ztráty jsou proto minimální.

než užitkovou vodu ohřát pomocí topné elektrické spirály, která je umístěná
v akumulační nádrži.
Má vůbec takový systém vytápění a ohřevu vody nějaké nevýhody?
To víte, že by se přece jenom něco našlo... Nevýhodou topení krbem je kolísající
teplota v domě. Pokud je tepla v krbu přebytek, tak je zapotřebí teplo někam
pustit. Já přebytečné teplo směřuji do koupelen a na chodbu. Normálně se snažíme mít v domě teplotu do 24 stupňů, v ložnici pak méně. Výjimkou jsou koupelny, tam máme cca 26 stupňů.
Věříme, že Vaše bydlení bude pro všechny velkou inspirací. Co byste vzkázal těm, kteří uvažují, jestli si dřevostavbu pořídí?
S bydlením jsem spokojený a neměnil bych. Náklady, které platím nyní, jsou dík
y ohřevu vody krbem a soláry mnohem nižší než náklady na bydlení ve starším
domě. Dřevostavbu doporučuji všem, kteří pořád váhají mezi koupí starého
domu a koupí nového domu. Teď bydlím v novém, do kterého jsem se stěhoval
během měsíce. Sice mám hypotéku na dlouhou dobu, ale platím srovnatelné
peníze, jako kdybych byl v pronájmu někde ve městě. Kdežto při koupi starého
domu musíte počítat s neustálými opravami a může se stát, že během pár let se
dostanete na částku srovnatelnou s novým domem od RD Rýmařov.

750 Kč měsíčně je opravdu málo za bydlení v tak velkém domě. Jak řešíte
ohřev užitkové vody?
Teplou užitkovou vodu ohřívají přes léto solární panely a v chladném období stačí zatopit v krbu a vodu ohřeje horní spirála v nádrži během 30 minut.
Krb využívám na všech frontách - pro vytápění i ohřev vody. Elektřina tak spíná
minimálně. Pokud je počasí teplé, ale bez sluníčka, tak není nic jednoduššího
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JAK SE BYDLÍ VE STOJEDNIČCE PO
6 LETECH?
Tentokrát jsme zavítali k Bártům, kteří bydlí v domě NOVA 101 (nové okno) už
šestým rokem. Tehdy byla stojednička horkým favoritem mnoha rodin a získala
nejedno ocenění. Jak se v ní bydlí dnes a najde se něco, co by majitelé změnili?
To se dozvíte v rozhovoru s panem Bártou.
Dobrý den, pane Bárto, dům jste si vybírali v roce 2011, kdy v ČR nebyly
dřevostavby ještě tak známé jako za poslední 2 roky. Bylo méně informací
i referencí. Podle čeho jste se tedy tenkrát rozhodovali?
Dům jsme vybírali už několik let předtím a od začátku se nám líbila představa
dřevostavby. Navštívili jsme co nejvíce dřevostaveb od různých firem – např.
v areálu Brněnského výstaviště, odebírali jsme i časopis Dřevostavby. Myslím,
že informací jsme měli na svou dobu opravdu dostatek. Samozřejmě i cena
sehrála svou roli… O RD Rýmařov jsme se dozvěděli právě na výstavišti, kde
byl jeden ze vzorových domů. Navíc Vaše firma sídlí relativně nedaleko od nás.
Zavzpomínejte prosím, jak tehdy probíhala stavba domu.
Opravdu rychle! Základovou desku jsme měli připravenou už koncem srpna, na
horní stavbě se začalo pracovat až v listopadu dle dohodnutého termínu. Byli
jsme u stavby celý první den a byl to opravdu zážitek, protože ráno v šest nebylo na pozemku nic a večer už tam stál celý dům schovaný pod plachtou. Parta z
RD Rýmařov byla precizní a příjemná.
Také nás tady v obci dlouhou dobu všichni znali jako „ty nové z toho rychle postaveného domu“. A sousedi se hned první večer přišli podívat s úžasem na náš
„skoro hotový dům“, protože většina stavěla svépomocí a do stejného stavu se
dostali za několik měsíců i let. Vánoce jsme už strávili v novém domečku.
Jak dlouho trvala horní stavba domu?
Hotový dům jste nám předávali už po 18 dnech. Věděli jsme, že stavba proběhne rychle, ale i tak to byl opravdu fofr. A myslím, že jsme oba trochu nevěřili, že
je to opravdu tak rychle všechno za námi.
Zaujaly nás dřevěné fasádní obklady, které jsou v stále v perfektním stavu. Jakým způsobem o ně pečujete?
To je výborná otázka a moc mě těší, že obklad budí takový dojem, protože jsem
ho za celou dobu jen jednou natřel. Kdybychom měli stavět znovu, asi bychom

obklad dali na celý dům.
Jak ve svém domě řešíte vytápění a ohřev vody? Prozradíte nám také, jaké
jsou Vaše měsíční výdaje za energie?
Máme vše na elektřinu. Uvažovali jsme o přitápění krbovými kamny, ale nakonec jsme do tohoto řešení nešli. Zatím nastaly asi jen dva delší výpadky proudu,
ale kdybychom stavěli znovu, tak bychom asi měli i nějaký záložní zdroj tepla
a uvažovali bychom i o dvojích rozvodech například pro využívání užitkové vody.
Za elektřinu platíme průměrně necelé 3000 Kč, ale nutno podotknout, že většinu času byla žena s dětmi doma na mateřské.
Jak byste celkově zhodnotili bydlení v dřevostavbě? Překvapilo Vás něčím,
nebo naopak zklamalo?
Bydlí se nám skvěle. Ocenili jsme možnost individuálních úprav, např. přiznání
dřevěného sloupu v interiéru, přidání oken. Relativně hodně místa pro bydlení na malém prostoru vnímáme také jako výhodu. Limitovalo nás to ale např.
v koupelně, kde nemohl být umístěn sprchový kout zarovnaný s podlahou. Malá
předsíň je další z faktorů, který bychom při stavbě domu udělali jinak.
Je každého volba, jestli si zvolí dřevostavbu. Rozhodně se ale dřevostavby nikdo
nemusí obávat!

ROZHOVOR SE SPOKOJENÝMI
ZÁKAZNÍKY JELÍNKOVÝMI
K rozhovoru s paní a panem Jelínkovými jsme se dostali čirou náhodou - na veletrhu For Arch 2014. Jako spokojení zákazníci navštívili náš stánek se svým synem, který v současné době vybírá spolehlivého dodavatele rodinného domu.
V bungalovu LARGO 122 ve Zibohlavech u Kolína bydlí už 5 let. Přečtěte si, jaké
zkušenosti s dřevostavbou za tuto dobu nasbírali.

Dobrý den paní Dano a pane Vladimíre, firmu RD Rýmařov jste si pro dodávku nového domu vybrali už před 5 lety. V té době ještě nebyly dřevostavby v Čechách moc oblíbené. I přesto jste se rozhodli pro montovaný
dům. Co Vás přesvědčilo?
Dřevostavbu jsme zvolili především díky rychlosti výstavby, která je pro ně tak
typická. Velmi důležitou roli sehrál i přístup pana prodejce Pýchy z obchodního
centra v Mladé Boleslavi www.uspornedomy.cz. V porovnání s jinými firmami
byly jeho přístup a jednání naprosto dokonalé.
Bydlíte v obci s méně než 200 obyvateli. Jak se tvářili sousedé, když nastoupila montážní parta RD Rýmařov a Vy jste během pár dnů mohli bydlet v novém?
V době výstavby jsme měli jen jednoho souseda, který byl stejně jako my překvapen sehraností montážní party a vše si také nafotil. Protože však bydlíme
na konci obce, přišlo se kouknout jen pár obyvatel. Byla to podívaná, která rozhodně stála za to.
Co pro Vás bylo při výběru domu prioritní?
Jak už jsme uvedli, byla to hlavně rychlost výstavby. Dále také energetická úspora domu a reference, které jsme měli možnost ověřit na jiné stavbě RD Rýmařov
v Kolíně.
Lidé, kteří staví s firmou, se často bojí nekvalitně odvedené práce a narůstající ceny domu kvůli vícepráci. Jak tomu bylo u Vás?

Z typových domů RD Rýmařov jste si vybrali bungalov LARGO 122, kde jste
prováděli individuální úpravy. Jaké úpravy to byly a o kolik se zvedla původní cena domu?
Při rozhodování o typu domu jsme se rozhodli volit přízemní stavbu, bungalov.
Largo 122 nám svojí velikostí naprosto vyhovoval. Ještě před jednáním s panem Pýchou jsme si vybrali z již realizovaných staveb takové provedení, které
se vzhledem k místu stavby lépe hodilo (zrcadlově otočené).
Dále se jednalo o malé prodloužení v jednom směru a také o změny ve vnitřním
prostoru v kuchyni. Přáli jsme si také venkovní žaluzie, posunovací dveře ze
zádveří a do kuchyně a také trám a sloup mezi kuchyní a obývacím pokojem.
Firma našim požadavkům bez problémů vyhověla. Cena našeho domu se zvýšila o 500 000 Kč.
Jedno z důležitých rozhodnutí bylo zvolení zdroje vytápění, jaký zdroj
a typ vytápění domu jste zvolili? Jste spokojení se svým rozhodnutím?
Na pozemku, který vlastníme, byl jen přívod elektrické energie, a tak jsme se
rozhodli zvolit vytápění elektrickou energií. Celý dům vytápíme 6 kW přímotopným kotlem Rejnok. Elektrickou energii používáme i na ohřev vody, svícení,
vaření, napájení domovní čistírny a čerpadla ve studni. Myslíme si, že jsme se
rozhodli dobře.

O kvalitě odvedené práce jsme se sami přesvědčili. Také jsme byli panem
Pýchou ubezpečeni, že konečná cena dle smlouvy se již nemůže nijak zvýšit.
A tak tomu i bylo. Zaplatili jsme cenu odsouhlasenou při konečné specifikaci
dle smlouvy.
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Obchodní centra a zastoupení

RD Rýmařov s. r. o.
8. května 1191/45
795 01 Rýmařov
Česká republika
+420 554 252 111
info@rdrymarov.cz

www.rdrymarov.cz
www.kasard.cz
www.lamontkuchyne.cz
www.siko.cz

Brno
+420 724 166 258
brno@rdrymarov.cz

Ostrava
+420 602 314 349
ostrava@rdrymarov.cz

České Budějovice
+420 723 881 478
roman.strelka@centrum.cz

Plzeň
+420 777 162 595
zahradka@rodinne-domky.com

Hradec Králové
+420 731 240 368
hradec.kralove@rdrymarov.cz

Praha
+420 603 839 373
jojkova@volny.cz

Jihlava
+420 724 003 247
jihlava@rdrymarov.cz

Ústí n. Labem
+420 731 412 962
usti@rdrymarov.cz

Mladá Boleslav
+420 603 852 388
mlada.boleslav@rdrymarov.cz

Vsetín
+420 725 516 882
info@domyrd.cz

Olomouc
+420 775 910 966
olomouc@rdrymarov.cz

Zlín
+420 775 799 122
v.mokry@seznam.cz

