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EDITORIAL
Postavit dům
není hračka
Říkat, že od snů o vlastním
domě vede k jejich
uskutečnění dlouhá
a leckdy pořádně klikatá
cesta, je zbytečné. Každý
stavebník ví o přípravě
projektové dokumentace,
vyřizování hypotéky a získávání stavebního
povolení a územního rozhodnutí své.
Mimochodem – o novinkách, které v této
oblasti přinesla od ledna letošního roku
novela stavebního zákona, se kromě jiného
také dočtete v aktuálním čísle našeho
magazínu. Když přijde na řadu plánování
samotné stavby rodinného domu, je
zásadním rozhodujícím momentem volba
zdicího materiálu. Ti, kteří mají za sebou
stavbu rodinného domu, ze zkušenosti
vědí, že na domě lze později vyměnit
cokoli – kromě zdí. V minulosti se stavělo
hlavně z kamene a ze dřeva, později
z nepálené hlíny, kterou vystřídala pálená
cihla. I dnes v konkurenci betonových,
škvárobetonových, pilinobetonových,
křemelinových, plynosilikátových či
pěnosilikátových tvárnic cihla obstojí.
Milé čtenářky a čtenáři, v dubnovém
vydání magazínu Deník Bydlení se dozvíte
víc nejen o moderních zdicích systémech,
na stavbu domu i její financování se
podíváme opravdu důkladně. Přeji vám
příjemné počtení a sluncem naplněné
jarní dny.
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DO DIÁŘE
MOBITEX

Kdy: 25.–28. dubna 2017
Kde: Výstaviště, Brno
Mezinárodní veletrh nábytku
a interiérového designu představuje
nejnovější trendy ve
vybavení interiéru
a doplňky bydlení.
Tvoří tak alternativní
nabídku nábytku
a interiérového
vybavení oproti
obchodním
řetězcům. Pravidelně se zde
prezentují přední výrobci
a dodavatelé nábytku a bytového
vybavení na českém trhu. Na
brněnském Výstavišti najdete

například sekci Technologie
& Design, kde se představí
audiovizuální technika jako
plnohodnotná součást interiéru.

Stavební veletrhy
Brno

Kdy: 25.–28. dubna 2017
Kde: Výstaviště, Brno
Veletrh pokrývá
prakticky všechny
oblasti stavebnictví –
realizace staveb, stavební řemesla
a technologie, stavební materiály
a výrobky, stavební stroje, stavební
konstrukce – a technického zařízení
budov. Rekonstrukce bytu proběhne
živě přímo na výstavišti. Tématem
je také inteligentní domácnost
a udržitelnost života v krajině
a ve městech – ve vztahu k vodě
a suchu.
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Anketa: Jaké materiály jste využili při stavbě svého domu?

Michal Kunc
architekt, Ateliér
Kunc Architects

Náš ateliér už řadu
let navrhuje „domy,
které jsou domovem“,
v nichž maximálně
propojujeme interiér
s exteriérem. Přesně
takový je i můj
dům: vzdušný, plný
světla a emocí.
Ve stručnosti:
hlavním stavebním
materiálem mého
domu jsou emoce.

Jsem konzervativní typ,
a tak upřednostňuji
klasické stavební
materiály. Střechu
máme z pálených tašek,
zdivo je z porothermu.
Poslední dobou se mi
ale hodně líbí břidlice
Kateřina Böhmová
a uvažuji, že bychom
manažerka
ji někde jako stavební
komunikace a tisková materiál využili. Ať už na
mluvčí, Mountfield
venkovní obklad, či do
interiéru.

Tomáš Zadrobílek
aplikační technik
HPI-CZ spol. s. r. o.

Hrubou stavbu
z keramických cihel
jsme postavili na
betonové základové
desce. U střešního
pláště jsem kladl
důraz na dokonalou
doplňkovou
hydroizolační vrstvu
a zvolil fólii TYVEK.
Dokonalé omítky bylo
možné vytvořit díky
profilům CATNIC.
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