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Časopis Stavitel provází celým stavebním dílem – od přípravy stavby 

až po její užívání, komplexně poskytuje informace o stavebních 

materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, 

o strojích a stavební mechanizaci, o využití softwaru ve stavebnictví. 

Stranou nestojí ani vady a poruchy stavebního díla a návody 

na jejich předcházení a opravy. Zaměřuje se na architekturu 

z pohledu použitých materiálů a technologií. Publikuje výklady 

k právním předpisům, které se vztahují k investorské, projektové 

a dodavatelské činnosti. Nedílnou součástí je i právní poradna 

a pravidelné zveřejňování veřejných zakázek.

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

chlopeň 2/1 150 000 Kč

1/1 strany 89 000 Kč

2/3 strany 60 000 Kč

1/2 strany 45 000 Kč

1/3 strany 30 000 Kč

1/4 strany 19 900 Kč

1/6 strany 14 900 Kč

2. a 3. strana obálky 95 000 Kč

4. strana obálky 115 000 Kč

obálka s rozkládací klopou (vlevo nebo vpravo 

– 3  inzertní strany šíře 204, 204, 207 x 297)

230 000 Kč

TERMÍNY VYDÁNÍ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ

Stavitel 1/16 8. 1. 16

Stavitel 2/16 5. 2. 16

Stavitel 3/16 4. 3. 16

Stavitel 4/16 14. 4. 16

Stavitel 5/16 13. 5. 16

Stavitel 6–7/16 22. 6. 16

Stavitel 8/16 5. 8. 16

Stavitel 9/16 9. 9. 16

Stavitel 10/16 

+ speciál TOP stavebnictví

14. 10. 16

Stavitel 11/16 4. 11. 16

Stavitel 12/16 2. 12. 16

TERMÍNY PRO PŘEDÁNÍ PODKLADŮ V NEWSLETTERU STAVITEL

Hotové předlohy – do 9 pracovních dnů před zveřejněním (na magnetickém nosiči)

Ostatní podklady – do 10 pracovních dnů před zveřejněním (mailem, podklady pro další grafické zpracování)
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Technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu 

SERVIS – INZERCE

FORMÁTY (v mm)

2/1 1/11/1 2/3 2/3

2/3 2/3

1/2 1/2

1/2 1/2

1/3 1/3

1/3
1/3

1/4
1/4

1/4

1/6

2/1 1/1 2/3 1/2

čistý formát čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo

420 x 297 210 x 297 185 x 254 210 x 193 185 x 165 210 x 147 185 x 125

135 x 297 122 x 254 103 x 297 90 x 254

1/3 1/4 1/6

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo zrcadlo

210 x 104 185 x 82 210 x 83 185 x 61 59 x 125

72 x 297 59 x 254 90 x 125

NEWSLETTER STAVITEL – FORMÁTY (V MM) A CENY INZERCE (V KČ)

–  součástí 

předplatitelského 

servisu časopisu 

STAVITEL

–  distribuce on-line 

v pdf formátu

–  periodicita – 

čtrnáctideník

–  distribuce cca 

4 000 adres

2 sloupce

128 x 30

podval

3 sloupce

193 x 30

podval

3 sloupce

193 x 40

podval

1 sloupec

58 x 60

square

2 sloupce

120 x 60

square

strana 1 3 600 Kč 5 400 Kč – 2 400 Kč 4 800 Kč

strana 2, 3 2 400 Kč 3 600 Kč 4 800 Kč 1 600 Kč 3 200 Kč

strana 4 2 700 Kč 4 050 Kč 5 400 Kč 1 800 Kč 3 600 Kč
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PLÁN NA ROK 2016 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ UZÁVĚRKA INZERCE

Stavitel 1/16 8. 1. 16 18. 12. 15

Stavitel 2/16 5. 2. 16 15. 1. 15

Stavitel 3/16 4. 3. 16 5. 2. 16

Stavitel 4/16 14. 4. 16 23. 3. 16

Stavitel 5/16 13. 5. 16 22. 4. 16

Stavitel 6–7/16 22. 6. 16 31. 5. 16

Stavitel 8/16 5. 8. 16 15. 7. 16

Stavitel 9/16 9. 9. 16 19. 8. 16

Stavitel 10/16 + speciál TOP stavebnictví 14. 10. 16 19. 9. 16

Stavitel 11/16 4. 11. 16 12. 10. 16

Stavitel 12/16 2. 12. 16 11. 11. 16

MONOTÉMATICKÉ PŘÍLOHY ČASOPISU STAVITEL

Stavitel 1/2016

Veletrhy a výstavy v roce 2016

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 2/2016

Katalog: Dřevostavby, nízkoenergetické 

a pasivní domy

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 3/2016

BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 

Specializovaná příloha nových projektů bydlení

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 4/2016

Nová příloha: Rating stavebních dodavatelů

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 5/2016

Katalog prodejců stavebnin 

Ozvěny stavebního veletrhu IBF 2016

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 6–7/2016

Katalog stavební techniky

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 8/2016

Speciál příloha: Energeticky úsporné stavby

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 9/2016

Veletrh FOR ARCH materiály, výrobky, 

technologie

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 11/2016

Člověk a budova

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 10/2016 

Časopis českého stavebnictví 

– TOP ročenka 2016

1,5 strany A4  referenční stavby podle vlastního výběru

produktová nebo imageová inzerce  60 000 Kč

1 strana A4  50 000 Kč

1/2 strana A4  30 000 Kč

LOGO v článku  10 000 Kč

TISK

Vychází:   od roku 1992

Způsob tisku: plochý ofset

Periodicita: 11x ročně

Rozsah:  64–72 stran

Šéfredaktor: Jiří Kučera

Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o.

34 TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE

ZÁŘÍ 2015 | STAVITEL 09

Rekonstrukce a dostavba 
RENESANČNÍHO ZÁMKU
Titul Prestižní stavba Kraje Vysočina získala letos rekonstrukce zámku 
Valeč na Třebíčsku; zámek obdržel také nejvíc hlasů od veřejnosti. 
Další tři tituly Stavba roku Kraje Vysočina udělila porota vyhlídkové 
věži na hradě Orlík u Humpolce, závodu Swoboda – Stamping v Jihlavě 
a rekonstrukci společenského sálu klubu Jupiter ve Velkém Meziříčí. 

Areál tvoří jedenáct objektů, jimž do-
minuje budova zámku. Jeho renesanční 
podoba byla završena v druhé polovině 
16. století, o sto let dříve na tomto místě 
stála zemanská tvrz. Sgrafitová fasáda je 
zdobena pískovcovými ostěními oken, 
renesančními římsami a raně barokním 
vstupním portálem. Původně otevřená 
arkáda v nádvoří byla nově zasklena 
do dřevěných výplní. Většina místností 
má klenby, v ostatních jsou plochými 
stropy dřevěné trámové stropy. V inte-
riérech je nová ornamentální výmalba 
stěn a kleneb v renesančním stylu. Nově 
jsou vestavěna dvě schodiště s originál-
ně provedenými sklo-ocelo-dřevěnými 
výtahovými šachtami. Valbová střecha 
z bobrovek byla na některých stranách 
doplněna vikýři pro podkrovní pokoje. 

Hospodářské stavby utvářely dvůr, 
který byl při přestavbě uzavřen novo-
stavbou s dvojitou sedlovou střechou. 
Stáje a další hospodářské budovy vzni-
kaly postupně – za zmínku stojí několi-
kapodlažní sýpka s celodřevěnou vnitř-

02 > Areál na kraji obce vedle dvou rybníků

02

01 >  Zámek má půdorysný tvar zalomeného písmene H, mezi jehož severními 
rameny je polouzavřené nádvoří

01

Investor: Ing. Bronislav Vala
Provozovatel: Hotel Zámek Valeč 
Hlavní architekt: Ing. arch. Radek 
Martišek, =ER=, s.r.o.
Hlavní projektant: =ER=, s.r.o. 
Realizace: Ing. Bronislav Vala – V stav 
Hrotovice

ZÁMEK VALEČ U HROTOVIC
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ní konstrukcí. Celý komplex budov nyní 
slouží jako hotel, kde se může ubytovat 
až několik set osob a spolu s venkovní 
úpravou na nádvořích obsloužit spole-
čenské akce i pro několikatisícové ná-
vštěvy za den. V zámku jsou salonky 
a historické apartmány, v kamenných 
sklepech vinárna. V hospodářských bu-
dovách vznikly pokoje pro hosty, kuchy-
ně, sklady a šatny. Do novostavby byly 
umístěny prostorově největší provozy: 
společenský sál, restaurace a krytý ba-
zén se saunami. Na hospodářském ná-
dvoří je také venkovní bazén. U vjezdu 
je velké parkoviště a připravuje se dal-
ší etapa pro jižní dvůr, kde se plánují 
podzemní garáže. Všechny objekty jsou 
mezi sebou propojeny nově vybudova-
nými podzemními chodbami – tunely. 
V podzemí jsou rovněž některé strojov-
ny, druhá kuchyně a WC. Celý areál je 
vytápěn ekologicky a úsporně teplovo-
dem z nedaleké bioplynové stanice. Pří-
davné kotle na zemní plyn jsou jen zá-
ložní a v posledních mírnějších zimách 
se nemusely zapínat.

OBNOVA HISTORICKÝCH BUDOV
Stávající budovy byly zrekonstruovány 
s použitím původních konstrukcí i ma-
teriálů – hodnotnější části se opravovaly 
restaurátorsky, při doplňování konstruk-
cí se většinou použily tradiční řemeslné 
postupy. Smíšené kamenné i cihelné 
zdivo bylo na mnoha místech potřeba 
zateplit bez zásahu do fasády. To se pro-
vedlo vnitřní přizdívkou z tvárnic Multi-
por. Ty byly výborným a také prodyšným 
podkladem pro obnovení vápenných 
kletovaných omítek. Krovy jsou původ-
ní, dveře i okna na zámku jsou dubové 
v provedení historických replik, neboť 
původního se nezachovalo vůbec nic. 

NOVOSTAVBA
Centrem hotelového komplexu se stala 
nově postavená budova, která oddělu-
je hospodářský dvůr od nádvoří před 
zámkem. Má monolitický skelet o půdo-
rysném rozměru 75 x 24 m s vyzdívkou 
z cihelného Porotherm od společnosti 
Wienerberger. Tento systém se osvědčil 
svou kvalitou materiálu, přesností tvár-
nic a především rychlostí výstavby. Celá 
budova je zastřešena krovem se dvěma 
hřebeny ve tvaru W. Konstrukci tvoří 
prostorový diagonální rastr z lepeného 
dřeva, který se do sebe v úžlabí opírá 
(styčník tvoří 10 ks trámů). V 1. NP je 
recepce, restaurace se salonky a krytou 
terasou, ve 2. NP pod přiznaným krovem 
zastřešení kongresový sál. V 1. PP bylo 
vybudováno wellness centrum s hotelo-
vým vnitřním bazénem, saunami a vstu-
pem k venkovnímu bazénu.

VESTAVBA DO SENÍKU
V současnosti probíhá další etapa rekon-
strukce, vestavba do seníku. V 1. PP tu bude 
bowling s barem a podzemní garáže, v dal-
ších třech patrech 60 hotelových pokojů. 
Do rekonstruované budovy je opět z cihel-
ného systému od společnosti Wienerberger 
vystavěno obvodové zdivo z bloků Poro-
therm 50 T Profi (bloky s výplní minerální 
vatou) a dělicí příčky mezi jednotlivými 
pokoji z cihel Porotherm AKU. Stropy tvoří 
předpjaté panely Spiroll. Předpoklad do-
končení této etapy je leden 2016.

Zámek byl na seznamu nejohroženěj-
ších památek ČR a nebýt úsilí investora, 
který ho opravil a také mu vdechl nový 
život a využití, by tato renesanční ozdo-
ba Třebíčska nenávratně zanikla. Rekon-
strukce by svým rozsahem, podílem tra-
dičních i uměleckých řemesel, pečlivě 
vyřešenými architektonickými detaily 
a také nákladností měla být inspirací 
pro záchranu dalších zchátralých histo-
rických staveb. 

-advertorial-

03 >  Nově postavená budova má monolitický skelet s vyzdívkou z cihel plněných 
vatou Porotherm T Profi, od společnosti Wienerberger

03

04 >  Vestavba do seníku: do budovy je z cihelného systému Porotherm vystavěno 
obvodové zdivo z bloků Porotherm 50 T Profi a dělicí příčky mezi jednotlivými 
pokoji z cihel Porotherm AKU. Stropy tvoří předpjaté panely Spiroll.

04
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REPLIKY OBKLADŮ 
vznikaly ze střepů
Důležitým zdrojem informací se při rekonstrukci brněnské vily Stiassni, 
významné památky meziválečné architektury, staly i fotografie 
a akvarely někdejší paní domu, jimiž dokumentovala interiér i exteriéry 
objektu. Repliky keramických obkladů pro tzv. vládní vilu vyrobila 
společnost RAKO, a to i díky „zazděným“ úlomkům střepu původních 
obkladů, které se jinak vůbec nedochovaly. 

Luxusně zařízená vila manželů Stiassni 
v prominentní brněnské čtvrti Pisárky, 
která se po komplexní tříleté rekonstrukci 
otevřela pro veřejnost, plnila obytnou, re-
prezentativní i společenskou funkci. Kro-
mě ní se na pozemku rozsáhlém více než 
tři hektary nacházel i dům zahradníka 
a vstupní objekt s bytem řidiče a stájemi.

VILA VYBAVENÁ JAKO ZÁMEK
Rodinná vila textilního továrníka Alfre-
da Stiassni podle návrhu Ernsta Wiesne-
ra působí navenek záměrně prostě. 
Wiesner objekt usadil hluboko do svahu 
a svažitost pozemku využil ve prospěch 
vily, z mnoha míst byl nerušený výhled 
do pisáreckého údolí. 

Přízemní obytné místnosti propo-
jil s prostorem zahrady pomocí lodžie 
a obytných přírodních teras umístěných 
před jižním a východním průčelím. Lod-
žie byla nad tyto terasy vyvýšená o něko-
lik schodišťových stupňů. Často se tu po-
řádaly rodinné slavnosti a v létě sloužila 
jako jídelna. Plocha teras byla doplněna 
zahradním mobiliářem, osvětlená lam-
pami umístěnými na stěnách vily a v ná-
dobách se tu pěstovaly exotické rostliny.

Hmota vily se skládá ze dvou na sebe 
kolmých kvádrů. Půdorys má tvar obrá-
ceného písmene L. I zde byl, jako u ostat-
ních Wiesnerových vil, prostor racionál-
ně rozdělen podle funkce. Větší křídlo, 
jehož delší strana je orientována k jihu, 
sloužilo jako obytná část pro rodinu. 
Přízemí mělo především reprezentativ-
ní a společenskou funkci, patro sloužilo 

Luxusně zařízená vila manželů Stiassni v prominentní brněnské čtvrti Pisárky

Současný vývoj a výroba obkladů pro rekonstrukci venkovního bazénu probíhal 
podobně jako v případě koupelen – podle předaného kousku odštíplého původního 
obkladu

IIINOVINKY NA STAVEBNÍM TRHU
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pro klidné soukromí rodiny. V menším 
křídle, směřujícím k jihu, byly umístě-
ny vedlejší provozní prostory a pokoje 
zaměstnanců. Díky tomuto uspořádání 
nebyli členové rodiny rušeni obsluhují-
cím personálem a zároveň bylo dokonale 
připojeno veškeré zázemí.

Nazelenalá fasáda vily byla členěna 
obdélnými okny se šambránami z ho-
řického pískovce a spišského travertinu. 
Horizontalitu umocňovala předstupující 
kazetová římsa a kamenný sokl. Výraz 
doplňovaly technické prvky jako lucer-
ny, výklopné žaluzie a výsuvné marký-
zy. Za účelem začlenění hmoty domu do 
okolní zahrady byla fasáda bujně porost-
lá popínavou zelení.

S prostým vnějškem silně kontrasto-
valo zařízení interiéru připomínající spí-
še zámecké sídlo. Nacházely se zde ho-
nosné mramorové krby, štuková výzdoba 
stropů a stěn, tmavé obklady, historizují-
cí nebo historický mobiliář, starožitnos-
ti. Bylo to tak na přání paní domu, Her-
mine Stiassni, která pocházela z velmi 
bohaté rodiny významného podnikatele 
v severočeském uhelném průmyslu Jaco-
ba Weinmanna. Proto autorem interiéru 
nebyl Ernst Wiesner, i když se dochovaly 
některé jeho interiérové skici, ale vídeň-
ský architekt Franz Wilfert.

NÁVRAT DO MINULOSTI
Důležitým zdrojem informací při rekon-
strukci vily se kromě jiného staly i zmí-
něné amatérské fotografie a akvarely 
jednoho z členů rodiny, které posloužily 
také při obnově koupelen replikami  ze 
závodu  RAKO v Horní Bříze.

„Interiéry koupelen byly v osmde-
sátých letech rekonstruovány. Původní 
umyvadla byla nahrazena novodobými 
a keramické obklady byly nahrazeny 
mramorovými. Originální schránky na 
mýdlo, tzv. mýdlenky, však byly od-
straněny nešetrným způsobem a nebyly 
zachovány ani ve fragmentu. Po sejmutí 

nových obkladů byly na svém místě pou-
ze úlomky střepu v původní vápenoce-
mentové, pokládkové vrstvě, tzv. buch-
tách. Vnitřní keramické obklady ostění 
mezi okny koupelen zůstaly zachovány. 
Při rozhodování o barevném odstínu no-
vých replik se vycházelo právě z těchto 
detailů,“ říká Petr Miklíček, restaurátor 
keramiky s licencí MK ČR, a pokračuje: 
„Po dřívějších zkušenostech z Vily Tu-
gendhat byla ke spolupráci vyzvána spo-
lečnost LASSELSBERGER, výrobce ke-
ramických obkladů RAKO. Úkolem bylo 
přiblížit se co nejvíce původní technolo-
gii výroby. Tato technologie tehdy spo-
čívala hlavně v použití olovnaté glazury 
na předem vypálený, kalibrovaný střep. 
Vysoký lesk a pokládka beze spár dávaly 
tehdejším stěnám charakteristický rys, 
který ještě dnes můžeme spatřit v objek-
tech nezasažených modernizací interié-
ru. Přitom je paradoxem, že vývoj desig-
nu v oblasti keramiky se začíná vracet 
k počátku minulého století a většina 
světových firem má ve své nabídce ob-
kladů a dlažeb vzory, vycházející právě 

z jednoduchosti a dekorativnosti 20.–30. 
let.“ 

Požadavek na obklady koupelen byl 
tedy kalibrovaný, glazovaný střep ve 
žlutém odstínu – dle původních, zacho-
vaných obkladů. Barva mýdlenek byla 
určena výše zmíněným úlomkem, zakon-
zervovaným v omítce pokládky z 80. let, 
tedy bílá. Společnost LASSELSBERGER, 
výrobce tradiční české značky RAKO, 
dodala několik vzorků a po korekcích ba-
revnosti, povrchu byla schválena finální 
podoba obkladu ve finálním kalibrova-
ném rozměru 149 x 149 mm. Na předpři-
pravenou stěnu v absolutní rovině byly 
obklady kladeny se spárou 1 mm.

Speciální výrobní zakázku pro vilu 
Stiassni popisuje produktová manažerka 
RAKO Ing. Zdenka Kaslová. „Obklady 
pro sociální zařízení, na zakázku připra-
vené ve světle žlutém odstínu, se vyrá-
běly ve formátu 200 x 200 mm a násled-
ně byly opracovány vodním paprskem 
na požadovaný formát 149 x 149 mm 
v tloušťce 7 mm. Tak bylo pro vilu 
Stiass ni vyrobeno 80 m2. Pro hrany stěn, 

Požadavek na obklady koupelen byl kalibrovaný, glazovaný střep ve žlutém odstínu

Důležitým zdrojem informací při rekonstrukci vily se staly 
i amatérské fotografie a akvarelyFunkcionalistické schodiště
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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 podmí-

nek 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 umožňuje 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 dokumentem).

4.  DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2004 (FOGRA). V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2004 nepřebí-

ráme 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 

12647-2:2004 (ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). 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 nepřebíráme 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
Přístup na FTP na požádání.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5-Smíchov

KEY ACCOUNT MANAGER, Ing. Viktorie Žáková, tel.: 603 177 788, e-mail: viktorie.zakova@bmczech.cz

MŮJ DŮM
Tradiční časopis o bydlení v rodin-

ných domech seznamuje každý 

měsíc zájemce o bydlení v domě 

s individuálními i typovými novo-

stavbami a rekonstrukcemi. Časo-

pis se nevyhýbá progresivním sta-

vebním technologiím a moderním 

interiérovým realizacím. Můj dům 

je pořadatelem prestižní ankety 

Dům roku. Katalog rodinných 

domů vychází jednou ročně jako 

součást časopisu Můj dům.

Téma Pro energeticky 
úsporné domy

X X I .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 5

Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách

MATERIÁLY 

PRO STAVBU
časopis určený projektantům, 

technikům stavebních firem, 

architektům, stavebním inžený-

rům a všem zájemcům o novinky 

v oblasti stavebnictví. Přináší 

informace o stavebních materi-

álech a výrobcích a způsobech 

jejich použití. Upozorňuje na 

poruchy vzniklé chybnou volbou 

technologie či nesprávným 

postupem.

ŘÍJEN 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

DŘEVĚNÉ
FASÁDY 

 A VŠE
O ZATEPLENÍ

DOMU

TÉMA: Ř ADOVÉ DOMY
PŘE DS TAV UJ E M E T Y O PR AV D U M I M O Ř Á D N É!

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

KOMU SE 
V YPL ATÍ 

P O D L A H OV É 
TO PEN Í

JAK UŠETŘIT 
DÍK Y ROLE TÁ M

NA NÁVŠTĚVĚ
Inspiraci pro pohodové 
bydlení našla Švýcarka 
v Česku. Teď se můžete 
inspirovat vy u ní!

Extrémní sucha nám připomněla, jak je voda životně 
důležitá. Prozradíme vám, odkud se podzemní voda 
bere a kudy k nám proudí. S tím souvisí i možnosti 
jejího čerpání a budování té správné studny

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
Vše o ukládání brambor, jablek 
a další úrody  Jak na výměnu 
vany  Obklady v koupelně 
Střešní krytina  Zemní vrtáky

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Voda z vlastní studně
TÉMA

9/2015

80 STRAN 

praktických 

rad a tipů pro 

váš domov

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. 

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.


