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Oprava betonových konstrukcí 
pilíře železničního mostu 
v Prostředním Žlebu
Železniční mosty má většina z nás spojeny spíše s ocelovými 
konstrukcemi. U jejich spodních staveb tomu tak ale není, tam je 
hlavním materiálem beton. Sanace, zvlášť u historických staveb, 
nebývají ani při použití moderních technologií jednoduchou 
záležitostí. K velmi zajímavým stavbám tohoto druhu patřila oprava 
mostního pilíře železničního mostu přes Labe u děčínské městské části 
Prostřední Žleb. Náročná akce zahrnovala i betonáž pod vodní hladinu 
uprostřed řeky.

Železniční most u Prostředního Žlebu je po-

slední (a tedy nejníže položený) na území 

České republiky. Vzhledem k místním podmín-

kám je i extrémně šikmý. V letech 1873–1874 

jej postavila společnost Rakouské severozápad-

ní dráhy jako poslední část tzv. Polabské dráhy. 

Elektrifikace se tento úsek dočkal v osmdesátých 

letech minulého století. 

Celková délka mostu je 239,1 m. Dvě vnitřní 

pole, která podepírá rekonstruovaný pilíř založe-

ný v Labi, mají délku 2x 99,4 m a tvoří je několi-

kanásobné příhradové ocelové nýtované nosníky 

se spodní mostovkou. Pilíř je postaven z tesaných 

pískovcových kvádrů. Šířka pilířů napovídá, že 

byly vybudovány pro dvoukolejný most, ovšem 

druhá kolej nebyla nikdy zřízena. 

Za 140 let své existence zažil most řadu po-

vodní. Průměrný roční stav hladiny je zde 248 cm 

a průměrný průtok cca 300 m3/s. Při posledních 

povodních v červnu 2013 byla výška hladiny 

1072 cm a průtok 3630 m3/s. Podvodní průzku-

my provedené po povodni v roce 2013 odhalily 

u prostředního pilíře závažné závady: vyplavené 

spárování do hloubky několika centimetrů, místy 

kaverny ve zdivu a narušení dna řeky. Železo-

betonový ochranný obal pilíře byl pod hladinou 

místy odtržen nebo degradován. Proto se Správa 

železniční dopravní cesty rozhodla opravit nejen 

pilíř, ale i celý most.

Generálním dodavatelem stavby byla firma 

Chládek a Tintěra, a. s., subdodavatelem hlavních 

přípravných stavebních prací specialisté ze Zaklá-

dání staveb, a. s. Na formulaci receptury betonu 

se podíleli specialisté z firem Betotech a Stachema, 

technologii betonáže připravili a provedli pracov-

níci firmy Českomoravský beton, beton samotný 

dodávala betonárna skupiny Českomoravský beton 

v Děčíně. Postup stavebních prací byl plánován ná-

sledovně: nejprve se speciálními stavebními stroji 

vytěží pod vodou stavební jáma až na základovou 

spáru budoucí desky, potom se z plovoucího pon-

tonu provede soustava tahových mikropilot, které 

přikotví budoucí železobetonovou desku ke dnu 

tak, aby „nevyplavala“ v důsledku vztlaku. Dále se 

vybuduje jednoduchá štětová jímka, jejíž štětovnice 

budou zaberaněny do dna z pracovního soulodí 

technologií vibroberanění. Jímka bude jištěna roz-

pěrným systémem; armování a betonáž desky pro-

běhnou pod hladinou, jímka se následně vyčerpá 

a potom proběhne sanace pilířů. 

Technická náročnost stavby i nároky na recep-

turu betonu posunuly realizaci až do března roku 

2015, kdy bylo jasné, že s velmi obtížnými úkoly 

se budou muset vypořádat především pracovníci 

Střediska čerpání ze skupiny Českomoravský  beton. 

V prvé řadě museli vyřešit problém s technikou na 

levém břehu, protože na silnici III. třídy, kde měly 

stroje stát podle původního plánu, musel být zacho-

ván obousměrný provoz. V nejširším profilu vozovky 

tedy umístili stroj MOLI s bočním vývodem. Dalším 

problémem byl požadavek na nestandardní rozměr 

potrubí, které mělo být umístěno pod hladinou a po 

obou stranách pilíře na výztuži desky. Délka pouhé 

2 m měla umožnit snadnější demontáž po zabe-

tonování daného úseku. Potrubí vyrobili pracovníci 

Střediska čerpání přímo ve svém sídle v Hloubětíně. 

Odběratel požadoval pomoc při montáži potrubí ze 

břehu až k pilíři po lávce vytvořené napříč řekou ze 

štětovnic a dále až do prostoru ukládání betonu, 

což bylo téměř 130 metrů. Nakonec nebylo potrubí 

montováno ani z lodí, ani z pontonů, nýbrž s řadou 

obtíží přímo na lávce nad vodou pouze pracovníky 

společnosti Českomoravský beton.

Bylo zřejmé, že při ukládání nebude možné 

beton hutnit. Po dlouhém zvažování různých 

možností se pracovníci Betotechu ve spolupráci 

se specialisty z firmy Stachema rozhodli pro recep-

turu s použitím vyšší dávky CEM I 42,5 R (Radotín) 

v kombinaci s přísadou na bázi melaminu Stache-

ment MM. Se souhlasem projektanta stavby byla 

změněna specifikace betonu na C30/37 XC2, 

Dmax 16 mm v konzistenci S4. Tato směs měla 

zajistit bezproblémové čerpání i na vzdálenost 

130 m a zamezit přílišnému rozmísení vodou. 

Předpokládalo se snadné roztékání pod vodní 

hladinou všemi směry. Případnou ztrátu konzis-

tence po přerušení betonáže bylo možno obno-

vit opakovaným dávkováním přísady Stachement 

MM, aniž by to negativně ovlivnilo kvalitu betonu. 

V den betonáže bylo čerpadlo MOLI přistaveno 

na stavbu již před 6.00. Za asistence potápěče se 

podařilo propojit potrubí, protáhnout jej cemen-

tovým mlékem a zahájit betonáž. V průběhu be-

tonování se provádělo měření konzistence beto-Obr. 1: Řez pilířem
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nu a dvakrát bylo nutné přidat přísadu. Poté, co 

potápěč zabetonoval stanovený úsek, se potrubí 

demontovalo, bylo vytaženo jeřábem na ponton, 

kde bylo očitěno a připraveno k odvozu. Práce 

pod vodou zabezpečoval pouze jeden potápěč, 

takže betonáž skončila až okolo 23.00.

Štětová jímka byla po doplnění rozpěrného 

systému vyčerpána. Vznikl tak pracovní prostor 

pro sanaci pilíře pod hladinou, která měla za 

úkol obnovit ochrannou železobetonovou vrstvu 

a aplikovat stříkaný beton s vyztužením. Na be-

tonovou desku byl navezen zavlhlý beton, který 

vyrovnal nerovnosti a který byl zpracováván běž-

nou mechanizací (např. UNC). Nakonec do něj 

byla osazena dlažba z lomového kamene. 

Navržená technologie fungovala výborně. Žele-

zobetonová deska skutečně působila dle původ-

ních předpokladů jako „špunt“ a drobné průsaky Obr. 2: Celkový pohled na staveniště

Obr. 3, 4: Štětová jímka byla po doplnění rozpěrného systému vyčerpána a následně byla zahájena oprava pilíře

Obr. 5: Příprava potápěče, který zebezpečoval práce související s betonáží 

pod vodou

Obr. 6: Lávka s potrubím, které bylo dlouhé téměř 130 metrů
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Plošné zakládání při 
rekonstrukcích a výstavbách 
objektů v prolukách
Při zásadních adaptacích stávajících objektů v řadové zástavbě a při 
výstavbě v prolukách je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících 
výsledný nosný systém stavby způsob založení nosných prvků. 
U rozsáhlejších staveb se zpravidla přistupuje k hlubinnému založení, 
drobnější stavby se zakládají plošně. Stavební činnost a zatížení 
novými konstrukcemi mohou mít významný vliv na stávající 
konstrukce, což ilustrují příklady v tomto článku.

U stávajících konstrukcí se vlivem adaptačních 

změn mnohdy zvyšuje namáhání základové 

spáry, a dochází tak k překročení únosnosti za 

současného zvýšeného sedání. V obou uvede-

ných případech jsou v prolukách ovlivněny čin-

ností i přilehlé sousední objekty, u kterých může 

dojít k nežádoucím projevům v podobě poklesů 

štítových stěn nebo jejich částí, zpravidla rohů. 

Nerovnoměrné poklesy mají za následek zejmé-

na vznik trhlin ve zdivu a trhliny a zešikmení 

podlah.

Změny v podloží
Při návrhu založení tedy musí být kladen velký 

důraz na minimalizaci ovlivnění podloží pod 

sousedními objekty. Jedním z hlavních faktorů, 

které mohou způsobit změny v nejbližším oko-

lí zřizovaného plošného základu nebo základu 

rozšiřovaného, je jeho velikost. Čím je základ 

rozměrnější, tím větší je hloubka, v níž dochází 

k ovlivnění zeminy. Pod vlastním základem vzniká 

tzv. aktivní klín, který vyvozuje do vodorovného 

směru značné síly. Klín tedy vytlačuje zeminu do 

pasivní oblasti, a dochází tak k poklesům základů 

(obr. 1).

Uvedený stav může způsobit vznik poruch 

stávajících objektů během odstraňování původní 

stavby a během výkopových prací při nové vý-

stavbě. Během přitěžování základové spáry novo-

stavbou naopak dochází k jejímu sedání, přičemž 

přilehlý původní základ je do jisté míry spoluuná-

šen a také sedá. To může vést k dalšímu rozvoji 

poruch přilehlých konstrukcí.

Aby se maximálně omezila interakce mezi 

původními a nově zřizovanými objekty, doporu-

čuje se v případě plošného zakládání orientovat 

základové pasy kolmo ke štítovým stěnám sou-

sedních objektů. Pokud to není možné, pak se 

doporučuje odsazení nově zřizovaného základo-

vého pasu od současných základů a konzolové 

přesazení ŽB desky nebo kolmo orientovaných 

pasů (viz příklady).

Postup při výstavbě
Při vlastním provádění je nutné vyvarovat se zejmé-

na: obnažení sousedních základů v delším úseku, 

umožnění přístupu vody do podloží pod sousední 

základy a odkopání zeminy pod základovou spáru 

sousedních základů. Zesilují-li se základy pod stáva-

jícím objektem, postupuje se zpravidla po částech 

délky cca 1,0–1,5 m vždy ob jeden úsek, respektive 

zesilovaný základ se rozdělí na sudé a liché úseky. 

V první fázi se podkopou například liché úseky na 

nově požadovanou šířku. Následně se do zeminy 

v sudých úsecích vloží podélná výztuž na délku od-

povídající kotevní délce, tak aby její zbývající část 

bylo možné provázat v lichém (vykopaném úseku). 

Do zeminy lze výztuž přímo zatlouct, případně je 

možné předvrtat otvory a do nich výztuž vložit. Po 

osazení výztuže a řádném provázání se liché úseky 

zabetonují. Před betonáží se doporučuje ještě vlo-

žit do spáry mezi podkopaným zdivem a novým 

ŽB pasem hydroizolaci. Horní líc nově zřizovaného 

pasu se navrhuje ve svislém směru s přesahem přes 

nejspodnější řádek zdiva, aby došlo vlivem hydro-

statického tlaku k odvzdušnění (u zdiva větších 

tloušťek se použijí například odvzdušňovací trubič-

ky). Při nezajištění řádného dotlačení betonu k lož-

né spáře pod posledním řádkem zdiva hrozí vznik 

významných poruch v nosné konstrukci. Postup je 

naznačen na obrázcích 2 a 3.

Obr. 1: Ovlivnění podloží aktivním klínem pod základy

Obr. 2: Postupná betonáž při zesilování stávajících základů pod nosným zdivem
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Příklady realizací
Řadový dům v Obřanech
Při provádění nástavby u rodinného řadového 

domu o dvou nadzemních podlažích byl po-

otočen nosný systém krovu o 90 ° oproti pů-

vodní konstrukci. Celý krov je vynášen dvojicí 

středových vaznic, podepřených pouze štítový-

mi stěnami (obr. 6), které byly taktéž zvýšeny 

o jedno podlaží. Vzhledem k zásadnímu přitížení 

základové spáry pod štítovou stěnou došlo k vý-

raznému sedání celé stěny za současného uná-

šení přilehlé štítové stěny sousedního objektu. 

V důsledku sedání se vytvořily šikmo orientované 

trhliny ve stěnách rovnoběžných s uliční čárou, 

a to u rekonstruovaného i sousedního objektu. 

V chodbě za vstupními dveřmi sousedního ob-

jektu navíc došlo k poklesu podlahy přibližně 

o 10 mm.

Při přepočtu bylo zjištěno výrazné překročení 

únosnosti základové půdy. Proto bylo navrženo 

statické zajištění v podobě rozšíření stávajícího 

základu. Vlastní provádění bylo navrženo v sou-

ladu s postupem, uvedeným výše a dle schémat 

na obrázcích 2 a 3. Po celé délce chodbového 

traktu se zhotovil nový ŽB pas, přičemž stěna byla 

rozdělena na sudé a liché úseky a dále na před-

ní a zadní část. Vzhledem k přetížení základové 

spáry se provedl výkop lichých úseků pouze do 

poloviny délky, po betonáži následovalo vykopání 

a betonáž sudých úseků a teprve poté se práce 

přesunuly na druhou část stěny. Rozšířený základ 

je patrný na obr. 5.

Polyfunkční dům v Žabovřeskách
Nový polyfunkční třípodlažní dům provozně na-

vazuje na stávající objekt (znázorněn šrafováním 

vlevo na obr. 7) a současně přiléhá k sousední-

mu objektu téměř na celou svou délku. Protože 

je 1. NP u nového objektu určeno jako otevřený 

prostor pro parkování vozidel, svislé nosné prvky 

sestávají pouze z dvojice kruhových sloupů v mís-

tech křížení širokých svislých pasů a spodního po-

délného pasu, stěnového pilíře v pravém dolním 

rohu pod terasou a ŽB stěny, umístěné po celé 

délce obou sousedních objektů.

Vzhledem k velikosti zatížení od nosné stě-

ny podél sousedního objektu působícího v těs-

né blízkosti původního zdiva a předpokládané 

hloubce založení sousedního objektu byl navr-

žen odsazený základový pas s konzolově vylože-

nou ŽB deskou (tvar viz řez A–A vlevo a řez B–B 

vpravo).

Kroucení základového pasu brání kolmo orien-

tované pasy, jejichž nadzvednutí je bráněno reak-

cemi od sloupů ve spodní části. Během výstavby 

měly být zhotoveny nejprve svislé pasy, poté ve 

fázích podélný pas, tak aby nikdy nedošlo k ob-

nažení původních základů v delším úseku než 

cca 2,0 m (obr. 8 a 9).

Obr. 5: Celkový pohled na rozšířený základ 

v chodbovém traktu. Šipka ukazuje na novou ŽB 

část základů

Obr. 6: Uložení středových vaznic na dostavované štítové stěny

Obr. 3: Příčný řez rozšiřovaným základem z obr. 2

Obr. 4: Celkový pohled na rekonstruovaný 

objekt, vyznačena štítová stěna s nutností 

zesílení základů
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Pro čtenáře tvoříme tituly, 

pro vaše podnikání příležitosti
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TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY

PŘEDLOHY

— kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi

— předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy

PŘÍJEM DAT

— e-mail (text)

— CD, DVD, USB disk, FTP server

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT

1.  PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)

Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe 

InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) 

obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v 

RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.

2.  BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí 

obsahovat minimálně 5 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 

300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.

3.  VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umož-

ňuje licenční ujednání).

Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data 

nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s doku-

mentem).

4.  DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V případě 

nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru 

nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.

Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru 

CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při vytváření obsahu 

periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebí-

ráme garanci za požadovanou barevnost.

Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 6.

Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes 

FTP server (přístup na vyžádání), přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.

DTP studio,  Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

WWW.IMATERIALY.CZ
je odborný stavební portál. 

Uživatelé tohoto portálu jsou 

projektanti, technici staveb-

ních firem a firem vyrábě-

jících stavební materiály, 

realizační firmy, podnikatelé 

ve stavebnictví, architekti 

či studenti stavebních od-

borných škol. Registrovaní 

uživatelé jsou denně uvědo-

mováni o nových článcích na 

tomto portálu prostřednic-

tvím newsletteru.

WWW.STAVBAWEB.CZ
Portál sloužící odborné 

architektonické veřejnosti. 

Jeho uživateli jsou architek-

ti, projektanti, studenti, sta-

vební a památkové úřady a 

další zájemci o architekturu. 

Kromě aktuálního zpravo-

dajství z oboru architektura 

a stavebnictví uveřejňuje 

podrobné informace o stav-

bách, reference stavebních 

a dodavatelských firem 

a  informace o produktech 

pro stavebnictví. Registro-

vaní uživatelé jsou denně 

uvědomováni o nových 

článcích na stavbawebu pro-

střednictvím newsletteru. 



www.bmczech.cz www.dumabyt.cz

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Business Media CZ s. r. o.

Nádražní 762/32

150 00 Praha 5

e-mail: info@bmczech.cz

Jiří Ladman

tel.: 225 351 340

mobil: 602 372 312

e-mail: jiri.ladman@bmczech.cz

MODERNÍ BYT
Prestižní magazín, který se dy-

namicky mění v souladu s trendy 

a pozvolna tím kultivuje vkus 

čtenářů. Bydlení a interiérový 

design chápe v širších souvis-

lostech jako součást životního 

stylu. Nabízí inspiraci, odkrývá 

intimitu bydlení a vkus slavných 

a publikuje názory odborníků. 

Některé rubriky převádí do 

audiovizuální formy na DVD, a to 

ve vlastní produkci.

MŮJ DŮM
Tradiční časopis o bydlení 

v rodinných domech seznamuje 

každý měsíc zájemce o bydlení 

v domě s individuálními i typo-

vými novostavbami a rekon-

strukcemi. Časopis se nevyhýbá 

progresivním stavebním tech-

nologiím a moderním interié-

rovým realizacím. Můj dům je 

pořadatelem prestižní ankety 

Dům roku. Katalog rodinných 

domů vychází jednou ročně jako 

součást časopisu Můj dům.

SVĚT KOUPELEN
Vychází střídavě jako čtvrtletník 

časopisu Moderní byt. Lze jej 

vnímat jako speciál, který se do 

hloubky věnuje svému tématu, 

sleduje novinky na trhu i mož-

nosti modernizace koupelen. 

V žádném článku nechybí ceny 

výrobků a kontakty na firmy.

SVĚT KUCHYNÍ
Vychází střídavě jako čtvrtletník 

časopisu Moderní byt. Lze jej 

vnímat jako speciál, který se do 

hloubky věnuje svému tématu, 

sleduje novinky na trhu i mož-

-nosti modernizace kuchyní. 

V žádném článku nechybí ceny 

výrobků a kontakty na firmy.

DOMÁCÍ 
PRACOVNY

ESTETICKÉ  
SUŠENÍ PRÁDLA

BYT PRO 
MUŽE

ČÍSLO 9 /  Z ÁŘÍ 2016 ROČNÍK X X

PROVOKATIVNÍ IKONA: 
KŘESLO BARCELONA

Příloha: Designové stolky

Divoké bydlení 
Aleše Hámy
TÉMA: IDEÁLNÍ 
ŘEŠENÍ KUCHYNĚ  

79,90 Kč/4,12 €
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RODINNÝ DŮM
Časopis, který si stačil vybudo-

vat nepřehlédnutelnou pozici 

na trhu. Svým čtenářům – nejen 

majitelům a  majitelkám rodin-

ných domů – přináší praktické 

rady, tipy a návody, jak co nejlé-

pe postavit, opravit, či vylepšit 

domov. Ve stejné míře se také 

věnuje úpravě okolí domu, užit-

kové a okrasné zahradě. 
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PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč

MIKROSVĚTY
SPRCHOVÝCH KOUTŮ

POHLEDY
NA BATERIE3

Jeden krok
k efektní 
proměně

Koupelna podle 
Arika Levyho

STĚRKY, OBKLADY & SPOL. 

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

MYČKY PRO
NÁROČNÉ

JAK SE ŽIJE NA OSTROVECH

Dolce vita
V ITALSKÝCH KUCHYNÍCH

Kouzelná 
retrospektiva

Milujeme
kávové 
rituály

KUCHYŇ
PLNÁ SVĚTLA

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč
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ZÁŘÍ 2016

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

   

12

SLEVA  & DÁREKPRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

Z MALÝCH ZMĚN 
VELKÁ REKONSTRUKCE

NA POZVÁNÍ V BYTĚ  
SEVERSKÉHO STYLU

VÍTE, ŽE MYČKY NÁDOBÍ  
POMÁHAJÍ I S ÚKLIDEM?

JAK BYDLÍ HEREČKA 
MARIE DOLEŽALOVÁ 

DOBRÝCH NÁPADŮ
PRO JÍDELNÍ KOUTY

DESIGNÉR RADÍ:
NÁVRH KUCHYNĚ 

CHYTRÝ 
DŮM MYSLÍ  

ZA VÁS

ZABAVTE JE!  
JAK ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ
PRO HODNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ

ŘÍJEN 2016

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

S ARCHITEKTEM
PO ČESKU
ZA KRÁSNÝMI DOMY

PROSKLENÍ
PLOCHÝCH STŘECH

ROZHOVOR: PL ÁNUJEME KUCHYNI

ZAJÍMAVÝCH
DOMŮ

NÁVŠTĚV
8

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

9/2016

SOUTĚŽ 

O VÍŘIVKU

Přihlaste svůj 

projekt!

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
 Sprchové kouty  Dveře v interiéru 
 Řemeslo: pokrývač   10× zpracování úrody 
 Dešťové zahrady  Test přímočarých pil 
 Stavba sklípku   Pěstujeme domácí víno

NÁVŠTĚVA
Souhra náhod 
vedla k domovu 
pro jednu 
šťastnou rodinu, 
tři kočky a psa

Co nového pod sluncem
TÉMA:  

Jak ušetřit za topení? Zvolte si za dodavatele tepla 
slunce. Jeho paprsky mohou pohánět bojlery i elektro-
kotle, ale berou na sebe i podobu palivového dřeva

BYDLENÍ 
» Časopis o bydlení a zahradě » 

Praktické informace o zařizování 

domů a bytů » Originální repor-

táže – návštěvy českých i za-

hraničních interiérů » Novinky a 

trendy – nábytek, bytové doplňky 

i domácí technika » Oblíbené 

proměny bytů » Zahrada a stavba 

» Rady a doporučení odborníků 

– právní a finanční poradenství » 

Tipy, jak ušetřit při koupi nemo-

vitosti, zařizování či rekonstrukci 

a vedení domácnosti

STAVBA
 3/2016 ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

STAVBA
Architektonický časopis Stavba 

přináší aktuální  novinky ze světa 

architektury a stavění. Stěžejní 

a pravidelně se vracející témata 

jsou věnována otázkám rozvoje 

měst, bydlení a rekonstrukcím. 

Časopis je určen nejen architek-

tům a studentům architektury, 

ale i projektantům a stavebním 

technikům.

STAVITEL
Časopis Stavitel provází celým 

stavebním dílem – od přípravy 

stavby až po její užívání, po-

skytuje informace o stavebních 

materiálech, o inovacích a tech-

nologiích, o stavební mechani-

zaci, softwaru ve stavebnictví. 

Zaměřuje se na architekturu 

z pohledu použitých materiálů 

a technologií. Nedílnou součástí 

je i právní poradna a pravidelné 

zveřejňování veřejných zakázek.

PŘÍPRAVA STAVEB – TECHNOLOGIE – MATERIÁLY – TZB – VADY A PORUCHY – ZAJÍMAVÁ STAVBA – STROJE – EKONOMIKA

TÉMA:  
STAVBY  
PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

ROČENKA 25 LET 
VE STAVEBNICTVÍ

ODPADNÍ VODA 
NA STŘEŠE

FASÁDA 
CHAMELEON

GOTTHARDSKÉ 
TUNELY

DŘEVĚNKA 
S HLINÍKEM

KONEC ŽÍZNĚ 
VE ZNOJMĚ

KALKULACE  
PRO STAVEBNÍKY

09/2016
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