The CONSTRUCTION is a specialist magazine designed for
architects, civil engineers and building companies. Its content is
conceived so as to meet the requirements of designers of ground
constructions. The magazine brings information on new works,
reconstruction, modernization, construction details, structural
and physical aspects of buildings, and technologies related to the
constructional process.
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authorised architects and designers
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You can find the contents of the last issue and the technical requirements for advertising
materials at www.bmczech.cz in the OFFER – MEDIADATA section.

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti
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TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ADVERTISING
MATERIAL TEMPLATES
— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, CMYK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides
DATA INTAKE
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ELECTRONIC DATA FORMAT
1. PDF ACCORDING TO PDF/X-1A OR PDF VERSION 1.3. STANDARD (COMPATIBILITY WITH ACROBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe Distiller, printing to PDF, exporting (e.g. from Adobe InDesign,
Illustrator), but only under conditions set in PDF/X-1a standard or version 1.3 standard. It must also (if the advertisement is for the trim
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PDF file must not contain objects in RGB colour space
and spot colours, embedded ICC profiles, OPI information.
2. BITMAP FILES TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data must be in CMYK colour space and, in case of TIFF and PSD must be combined in a single layer, if the advertisement is for
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. Recommended
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. VECTOR EPS FILES AND INDESIGN FILES
Data must be in CMYK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the license agreement).
If the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim
size. The data must not contain objects in the RGB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the
document).
4. OTHER FORMATS BY AGREEMENT
For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the ISO-126472:2004 (FOGRA) standard. In the event that ISO 12647-2:2004 is not adhered to, we shall be not liable for the required colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement.
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a CMYK colour space, we recommend using profiles
of the following standard: ISO-12647-2:2004 (Europe ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). This standard
is used in creating the content of the periodical, for creating a certified proof copy and for printing. We shall not be liable for the
required colour scheme in the event that other ICC profiles or other methods for transferring into CMYK are used.
Adobe Creative Suite 4 Professional Acrobat 5 and 6 are used for processing.
It is possible to supply data on the following media: CD, DVD, on portable USB and FireWire (IEEE 1394) disks, via electronic mail,
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SLOVENSKÁ SENICA
Slovenská Senica: funkčnost a estetika pro obecní
bytové domy
Nájemní bytové domy 2x48 b. j. v Senici
místo stavby: Senica, Nová Sotina
investor: Mesto Senica
architektonický návrh: Branislav Hnát, Robert Hnát
generální projektant:
Architektonické štúdio H+R, s. r. o.
generální dodavatel: HÍLEK a spol., a. s.
realizace: 2010-2012
Užitná plocha: 3255 m2
Zastavěná plocha: 955 m2
Plocha pozemku: 8050 m2
Použitý materiál:
samonosná konstrukce, obvodové zdi Ytong tloušťky
375 mm,
mezibytové protihlukové stěny Silka tloušťky 250 mm,
vnitřní příčky Ytong

ral stone and wood. It is rare when a project
of this scale has a timber façade, however due
to the used materials the buildings ﬁt perfectly
into the surrounding nature. e ground level
has been formed to complete the harmony
between water, green nature and luxury housing; it is also connected to the courtyard of the
oﬃce building of the DOCK A now nearing
completion.
The five-storey apartment buildings DOCK A
have a common underground garage and
a reception on the ground ﬂoor, through which
to enter the complex. Each building has its own
distinctive colour of wall that runs in common
areas through the house from the garage and
the entrance to hallways along individual ﬂats.
e interior of all apartments have a high standard, which exactly correspond to the entire
project. Emphasis was placed on quality of
materials and nice textures. The flooring in
the ﬂats is from bleached oak, the doors have
a walnut veneer, and the walls are gypsum plastered. In the bathrooms you can ﬁnd wood,
which is not typical, however, it sweetens the
otherwise cold ceramic tiles, which are mounted
within the wall plaster. All the bathrooms are
ﬁxed up to the smallest detail as in a hotel, so
everything from the sink with the taps, through
to the toilet paper holder to the hooks for towels harmonizes.

Mohlo by se zdát, že malý rozpočet a přísná
omezení mohou mít za výsledek jen jediné:
nudný návrh, který nebude vybočovat z řady.
Ale i s málem se dá navrhnout stavba, která
splní veškeré požadavky a zároveň bude esteticky zajímavá. V případě obecních bytových
domů je tato výchovná stránka velmi důležitá.
Podívejte se do slovenské Senice, kde přesně
takové obecní bytové domy stojí.
Dva bytové domy pro nižší sociální skupiny,
které zde vyrostly na zelené louce, patří
do koncepčního řešení města pro nové bydlení. Protože jejich hlavní účel je poskytnout
ekonomické bydlení a výstavba byla dotována
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MULTI-KOMFORTNÍ DŮM V ZÁHOŘANECH
státem, bylo třeba, aby stavební materiál
splnil několik funkcí najednou: splnil přísné
normy, umožnil rychlou a levnou výstavbu
a i bez zateplení měl výborné tepelněizolační
vlastnosti.

západ, je také vizuálně rozčleněna. Běžná okna
jsou střídána francouzskými, lodžie mají
zděné nebo průhledné zábradlí. Barevným
i strukturním akcentem jsou balkóny oživené
rohožemi.

Tvar domů byl v tomto případě omezený tvarem pozemku. „Nájomné bytové domy v Senici
sú navrhnuté na veľmi úzkom pozemku, preto
sme museli prispôsobiť i architektúru objektov. Riešenie pavlačových domov bolo pre
nás tým najlepším riešením,“ vysvětlil autor
návrhu Ing. arch. Branislav Hnát. Byty jsou
směrované na západ a místo pavlače vznikla
uzavřená chodba.

Ytong pro bytové domy
Vzhledem k výše uvedeným omezením byl
Ytong jedním z mála stavebních materiálů,
které připadaly do úvahy.
„Voľba materiálu Ytong bola logickým dôsledkom, lebo jednovrstvová konštrukcia je efektívna z hľadiska rýchlosti výstavby i ceny.
Vďaka tomu splňuje prísne ekonomické požiadavky na výstavbu štátom dotovaných stavieb.
Zvolená hrúbka obvodovej steny 375 mm
splňuje i bez zateplenia všetky požiadavky,“
vysvětlil architekt Hnát, proč se rozhodl právě
pro Ytong. Obvodové zdi tak vznikly z tvárnic
o tloušťce 375 mm, vnitřní příčky jsou také
z Ytongu a protihlukové stěny mezi jednotlivými byty jsou postavené z tvárnic Silka
tloušťky 250 mm. Vápenopískové tvárnice
Silka splňují nejvyšší požadavky na únosnost
a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou
vhodné zejména pro vícepodlažní občanské,
rezidenční nebo administrativní stavby s vysokými požadavky na akustické klima.

Nešlo ale o jediné omezení. S ohledem na to,
že bytové domy budovalo město s podporou
Státního fondu rozvoje bydlení, musela stavba
splňovat přísné ekonomické normy na nákladnost výstavby, maximální průměrná plocha
bytů musela být pod 50 m2. Přízemní byty
jsou bezbariérové a plánované předzahrádky
bohužel zůstaly jen na nákresu. Městu se
nepodařilo vykoupit půdu, která je v prostoru
před přízemními byty, a místo relaxačního
místa se obyvatelé těchto bytů dívají na
ornou půdu.
Přes všechna omezení se architektonické studio H + R se zadáním vypořádalo s pozoruhodnou kreativitou. Štíhlé jednoduché hlavní
budovy zakončuje mírně zakulacená, rovná
střecha. S nimi kontrastují barevné, různě
velké hranoly. Hlavní fasáda, směřovaná na
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Podle podkladů společnosti Xella CZ, s. r. o.

V současné době v Zahořanech u Berouna
nedaleko Prahy probíhá výstavba pasivního,
multi-komfortního rodinného domu. Dům je
navržen tak, aby budoucím uživatelům poskytoval maximální komfort, bezpečí a kvalitní
místo pro život. Architektonický návrh domu
zpracoval architekt Lubomír Křivka ve spolupráci s Ateliérem NÁŠ DŮM. Předpokládaná
měrná potřeba tepla na vytápění je
15 kWh/m2 a dle PHPP.

Po celé délce jižní fasády v úrovni 1. NP je předsazena obytná terasa. Přehřívání přízemí brání
stínicí dřevěné slunolamy, v patře pak mechanické předokenní žaluzie.
Svah nebylo nutné zpevňovat opěrnou stěnou,
jeho ﬁxaci bude zajišťovat samotná konstrukce
domu. PP je celé monolitické. Stejně tak vstupní, částečně zapuštěné podlaží (1. NP) je ze tří
stran navrženo jako železo-betonova stěnova
konstrukce se zateplením z extrudovaného
polystyrénu. Jižní stěna 1. NP a celé 2. NP jsou
vyzděny z vápenopískových cihel tloušťky 175
mm od ﬁrmy KM BETA. Vodorovné nosné
konstrukce tvoří železo-betonové desky.
Sedlová střecha má sklon 15 °. Její zateplení je
řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm
s doplňkovým zateplením mezi krokvemi
v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správného vlhkostního režimu
bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM
DUPLEX. Na střeše je použita betonová krytina společnosti KM BETA.
Zateplení obvodových stěn je provedeno
z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall
v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím
systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy v 1. NP je navržen šedý podlahový
polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260
mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny
materiály Rigips.
Výplně otvorů v obytných podlažích jsou dřevěné. Okna a vstupní dveře jsou dodány ﬁr-

Dům stojí na jižním svahu, který zaručuje
maximální sluneční osvit – aktivní i pasivní
solární zisky v dané lokalitě. Tvar domu je jednoduchý dvoupodlažní kvádr, orientovaný svojí
delší stranou k jihu. Dům respektuje svažitost
původního terénu a je vsazen do úrovně
prvního nadzemního podlaží do země.
Suterén, který je ze dvou stran plně pod úrovní
terénu, bude využíván jako garáž, sklep a dílna.
Toto technické podlaží je konstrukčně, zejména
s ohledem na tepelnou bilanci domu, zcela odděleno od horních – nadzemních podlaží.
Dispoziční uspořádání domu respektuje další
zásadu návrhu pasivních domů, a to zónování
domu. Obytné místnosti jsou situovány na jižní
– osluněné straně rodinného domu. Na severní
straně domu jsou umístěny ostatní místnosti
– komora, technická místnost, zádveří a komunikační prostoty. Vstup je umístěn v přízemí,
dále se zde nachází obývací pokoj, kuchyň
s jídelnou a spíží a také technická místnost
a toaleta. Horní podlaží – soukromá část domu
obsahuje mimo komunikační prostory (schodiště a chodbu) ložnice a koupelnu.
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mou SLAVONA s navrženým součinitelem prostupu tepla U = 0,70 W/m2 K.
Dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým
podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech.
Větrání je řízené – nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka
VPL 18 od ﬁrmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev
teplé užitkové vody.
Proces přípravy a realizace tohoto projektu
můžete sledovat krok za krokem na stránkách
www.isover.cz.
Podle podkladů společnosti Isover
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SNADNÝCH TRIKŮ
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

6 NÁVŠTĚV
LUXUSNÍCH BYTŮ
WELLNESS
U VÁS DOMA

ČASOPIS BYDLENÍ VÁS BAVÍ UŽ 33 LET
ROMANTICKÁ
PROMĚNA LOŽNICE

PROMĚNA
DĚTSKÉHO POKOJE

9 770232 034005

1 2

PROMĚNA BYTU
S TAPETOU NA MÍRU

www.modernibyt.cz
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NEOBVYKLÝCH

PODLAH

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

54 99
Kč

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU

MODERNÍ BYT

POUZ

PODZIMNÍ
RELAXACE

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

E

4 9 Kč

ŠKOLA
PRANÍ

ŽIVÝ OHEŇ
SÁLAVÉ TEPLO
INTERIÉROVÉ
VŮNĚ

49 Kč / 1,99 Є

NÁŠ VÝBĚR:
5 NEJLEPŠÍCH
KOLEKCÍ
BATERIÍ

KOUPELNA
V KOLONIÁLNÍM
STYLU

VZPOMÍNKY NA AFRIKU

3/2013
PODZIM

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KUCHYNÍ

NYNÍ JEN

www.dumabyt.cz

Jediné originální Bydlení založené už roku 1979

POUZ

E

4 9 Kč

NÁVRAT PŘÍRODY
A ŘEMESEL
STARÁ MLADÁ
PODLAHA

ZAVAŘTE SI!
RADOST Z DĚTÍ
V KUCHYNI

JEZTE VSEDĚ
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

BYDLENÍ

MODERN APARTMENT

WORLD OF BATHROOMS

WORLD OF KITCHENS

» A magazine on housing and
garden » Practical information
on furnishing houses and flats »
Original reports – visits to Czech
and foreign interiors » News
and trends – furniture, interior
accessories and home appliances
» Popular flat transformations »
Garden and construction » Advice
and recommendations by experts
– legal and financial consultancy
» Tips how to save money when
buying a property, furnishing or
reconstructing a flat or a house,
and running a household

A prestigious magazine dynamically changing in harmony with
the current trends, thus slowly
but surely cultivating the readers´ taste. The magazine understands housing and interior
design in a wider context as part
of lifestyle, uncovering intimacy
of the home and taste of the
famous figures and publishing
expert opinions.

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of bathrooms. In every
article there are prices of products and business contacts.

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of kitchens. In every
article there are prices of products and business contacts.

CENA 89,90 Kč
4,12 €

LISTOPAD 2013

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ČASOPIS PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Dřevobetonové
konstrukce

10/2013 29,90 Kč

7 / 2 0 1 3

RAN

STAVBA ZAHRADA INTERIÉR

www.mujdum.cz

8

BUDIŽ TEPLO!
KRBY

NÁVŠTĚV
RODINNÝCH
DOMŮ A VIL

KAMNA

SAUNY

ALTERNATIVY:
REPORTÁŽ
ZE ZCELA
SOBĚSTAČNÉ
FARMY

80 ST kých
praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do

X I X .

r o č n í k

–

Cenové indexy stavebních
a montážních prací 2013/II

KATALOG
RODINNÝCH DOMŮ 2013

z á ř í

Výtažné zkoušky pro mechanicky
kotvené hydroizolační povlaky střech

CENA 99,90 Kč I 5,15 €

WWW.MUJDUM.CZ

Téma: Nízkoenergetické
a pasivní domy

NA NÁVŠTĚVĚ

Na první pohled tradiční horská
chalupa, uvnitř moderní
novostavba nabízející současný
komfort. Račte vstoupit!

INFRAZÁŘIČE

170

PROJEKTŮ
RODINNÝC H
DOMŮ

9

NÁVŠTĚ

TÉMA: Střecha samá díra

SOUT ĚŽ

U
O SAUN
R 300 2

V
VE VZO
ROV ÝCH
DOM ECH

Není to problém jen majitelů zřícenin: i nové střechy
potřebují řadu prostupů pro vymoženosti moderní doby
– střešní okna, antény, solární panely, světlovody...

INFR AMA

NOTĚ
V HOD

KČ
47 000

Práce jako na kostele
NOVÉ TRENDY
V ZAHRADÁCH
Zanořená,
vyvýšená,
vyzývavá a tak
trochu divoká –
taková je trendy
zahrada roku 2014!

PORADÍME
VÁM, JAK
ZAŘÍDIT
KOUPELNU,
ABY BYLA
PRAKTICKÁ
I KRÁSNÁ
A IDEÁLNÍ PRO
RELAXACI

V našem seriálu o rekonstrukcích historických budov
tentokrát ukážeme, jak se bydlí v bývalém kostele

ZAŘIZUJEME KOUPELNU OD A DO Z

Nenechte si ujít
Zateplení soklu
Nové typy omítek
Vše o zdravém spaní
Jak na to: Podlahové
topení krok za krokem

10× motorové pily
Poradíme vám, jak
pokácet strom a čím
nejsnáze
nařezat
dříví

MY HOUSE

FAMILY HOUSE

Traditional magazine about
living in family houses each
month acquaints those interested in living in a house with individual and type new buildings
and renovations. The magazine
does not avoid progressive
construction technologies and
modern interior realizations.
My house is the organizer of the
prestigious inquiry House of the
year.

The magazine that managed to
build an eye-catching position in
the market. It provides practical
advice, tips and guidance to
its readers – not just owners of
family houses – on how to build,
repair or improve home best. In
the same way it also deals with
landscaping around the house,
useful and decorative garden.

AKTUÁLNÍ PRŮVODCE TRHEM V ČR
PŘEHLEDNÉ DĚLENÍ PODLE STAVEBNÍHO MATERIÁLU, VZHLEDU, VELIKOSTI A CENY

MATERIALS FOR
CONSTRUCTION

CATALOGUE OF FAMILY
HOUSES

Magazine intended for engineers, technicians, construction companies, architects,
civil engineers and all those
interested in innovations in the
field of construction. It provides
information on building materials and products and their uses.
It points out faults caused by
improper choice of technology
or by incorrect process.

Published annually as a special
issue of My house magazine. The
content consists of editorial material and material of advertising
and tender character. Editors
consult the topics with architects, designers, construction
companies. A substantial part
of this periodical is the chapter
devoted to projection offices and
family house contractors.

