
EDITORIAL PLAN

SVĚT KUCHYNÍ   EXPEDITION DATE

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál 9. 2. 17

Svět kuchyní / léto 18. 5. 17

Svět kuchyní / podzim 17. 8. 17

Svět kuchyní / zima 15. 11. 17

SVĚT KOUPELEN EXPEDITION DATE

Svět koupelen / jaro 16. 3. 17

Svět koupelen / léto – Moderní Byt speciál 10. 7. 17

Svět koupelen / podzim 21. 9. 17

Svět koupelen / zima 13. 12. 17

Both THE WORLD OF BATHROOMS and THE WORLD 

OF KITCHENS magazines are published as quarterlies 

accompanying THE MODERN FLAT (Moderní byt), a pres-

tigious magazine on design. They can certainly be regarded 

as highly specialist periodicals bringing in-depth coverage 

of their respective subject matters, examine new products 

in the market, and propose possible ways of modernization 

of bath rooms and kitchens. All the articles include current 

prices of products and company contact information.

For readers we create issues, 

for your business we create opportunities

ADVERTISEMENT PRICE LIST 

(prices are given in CZK without VAT) 

FORMAT PRICE

4st cover page 98 000 CZK

3rd cover page 70 000 CZK

2nd cover page 81 000 CZK

1st two-page spread 100 000 CZK

2nd two-page spread 92 000 CZK

two-page spread inside 98 000 CZK

1 page 49 000 CZK

2/3 page 36 000 CZK

1/2 page 28 500 CZK

1/3 page 21 000 CZK

1/4 page 18 500 CZK

INSERT ADVERTISING

prices are set individually and contractually

DISCOUNT

REPEAT DISCOUNT IN %

2 times 5

3 times 7

4 times 10

for payment in advance 2

ADDITIONAL CHARGE for a specific position 10

PAYMENT, CANCELLATION CHARGES

Maturity of tax documents is 14 days from the date of their issue; in the event of exceeding the term of maturity the publishing house will charge intereston 

late payment amounting to 0,3 % of the price for every day of default. In case of advertisement cancellation before the deadline  of advertising the client  

pays no cancellation fee, after the deadline he will pay 100 % of the price. Cancellation has to be effected in writing. Complaints of defects in published 

ads, if any, have to be filed in writing not later than 10 days after the advertisement expedition.

The general trading terms of the publishers Business Media CZ s. r. o., may be read in full 

at www.bmczech.cz in the section OFFER – MEDIADATA (NABÍDKA – MEDIADATA).

ADVERTISEMENT PRICE LIST – SPECIALS

1 page 92 000 CZK

1/2 pages 49 000 CZK

1/3 pages 39 000 CZK

Other sizes see price list Moderní byt

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

w w w . m o d e r n i b y t . c z
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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. 



TECHNICAL INFORMATION

Published: since 2000

Print type: offset

Periodicity: quarterly

Volume:  100 pages

Editor-in-chief: Markéta Klocová

Publisher: Business Media CZ s. r. o.

www.bmczech.cz

FORMATS (in mm) If the advertisement is full size, set bleeds of at least 5 mm and crop marks at least 4 mm

1/1

frame 

format

192 x 261

1/1

size after 

cropping

228 x 295

1/2

size after 

cropping

106 x 295

1/2

size after 

cropping

228 x 145

1/2

frame 

format

192 x 127

1/2

frame 

format

97 x 261

1/3

size after 

cropping

62 x 295

1/3

size after 

cropping

228 x 100

1/3

frame 

format

192 x 84

1/4 

frame format

192 x 65

1/4

frame format

97 x 127

1/4

size after 

cropping

228 x 80

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.

EDITORIAL PLAN FOR 2017 DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION

ISSUE
DATE OF 

PUBLISHING
FOR PROCESSING ORDER DEADLINE

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál 9. 2. 17 13. 1. 17 20. 1. 17

Svět kuchyní / léto 18. 5. 17 21. 4. 17 28. 4. 17

Svět kuchyní / podzim 17. 8. 17 21. 7. 17 28. 7. 17

Svět kuchyní / zima 15. 11. 17 20. 10. 17 27. 10. 17

EDITORIAL PLAN FOR 2017 DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION

ISSUE
DATE OF 

PUBLISHING
FOR PROCESSING ORDER DEADLINE

Svět koupelen / jaro 16. 3. 17 17. 2. 17 24. 2. 17

Svět koupelen / léto – Moderní Byt speciál 10. 7. 17 12. 6. 17 20. 6. 17

Svět koupelen / podzim 21. 9. 17 25. 8. 17 1. 9. 17

Svět koupelen / zima 13. 12. 17 20. 11. 17 27. 11. 17

TÉMA: ITALSKÉ KUCHYNĚ

12      

MADE 
IN ITALY

Italský kuchyňský nábytek má stejně jako tradiční italská kuchyně 

ve světě vynikající pověst. Jeho výrobou se zabývá několik 

velkých firem, ale i desítky malých rodinných podniků. Většina 

nejznámějších italských značek je zastoupena i na českém trhu.

www.modernibyt.cz    13      

ERNESTOMEDA
Filozofií značky Ernestomeda je propojení starých tradic 
s moderním designem. Každá modelová řada se vyzna-
čuje nějakými specifickými prvky, které ji vymezují a
ozvláštňují. Několika jedinečnými inovativními prvky se 
může pochlubit zejména sestava Icon. Praktické a efekt-
ní je řešení výsuvné desky, která prodlouží pracovní 
plochu a může sloužit jako jídelní stůl, výsuvné kování 
s náklopným systémem usnadňujícím přístup do horních 
skříněk nebo výklopné úložné prostory umístěné na stě-
ně nad pracovní deskou. Zajímavý je také patentovaný 
systém odvětrávání vnitřních prostor. Kuchyně Ernesto-
meda najdete v pražském studiu Concept Store Karlín.

KONTAKT:
www.cskarlin.cz

FABER
Značka Faber se začala zabývat výrobou di-
gestoří jako první v Evropě. Původně plastové 
odsavače se postupně zdokonalovaly a svou 
podobu měnily podle dobových trendů. Dnes 
tento výrobce nabízí desítky dokonale funkč-
ních a designových modelů, které jsou ozdo-
bou moderních i klasických kuchyní. Lustrová 
část modelu Nest je ručně vyrobená ze skla.

KONTAKT:
www.digestorefaber.cz

Jednou z ikon italského 

designu je kolekce 

skleněného nádobí 

Tiffany ve stylu glamour 

z dílny značky Guzzini,

www.dokuchyne.cz

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV NÁVŠTĚVA

24      

NA PRVNÍ  
DOBROU
Zařízení a řešení koupelny v nedávno dostavěném 

rodinném domě si majitelé původně navrhli sami. 

Pak ale navštívili pražské studio Perfecto Design 

a všechno bylo jinak.

V zadní části za dělicí příčkou ukrytá 

toaleta, v přední je sprchový kout. 

Na příčce je použitý reliéfní obklad 

Oxo Deco Blanco 
z kolekce Marmi (Porcelanosa), 

cena 2 396 Kč/m2

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

www.modernibyt.cz    25      

Nový dům chtěli manželé zcela přizpů-
sobit svým potřebám a vlastnímu vku-
su. Sami si vymysleli, jak zařídí interi-

ér a na realizaci využili řemeslníky, se kterými 
už měli v minulosti dobrou zkušenost. Podobně 
postupovali i u koupelny, do které si na  svém 
plánku zakreslili kruhovou vanu, umyvadlo, 
sprchový kout a klozet. S nákresem navštívi-
li dvě koupelnová studia, ani v jednom ale ne-
nabyli dojem, že by se jim chtěl někdo věnovat 
tak, jak si představovali. Pak se spíš náhodou 
dostali do studia Perfecto Design a z toho už 
odešli s definitivním návrhem. „Byli jsme pří-
jemně překvapeni profesionálním i lidským pří-
stupem,“ vzpomínají majitelé. „Návrhář studia 
si s námi nejprve povídal o tom, jakou máme 
představu, co se nám líbí i jak bude zařízený 
celý dům, a potom připravil návrh, který se nám 
okamžitě zalíbil. Řešení bylo úplně jiné než to, 
které jsme vymysleli my, ale ihned jsme oba vě-
děli, že je to přesně ono.“ Ve studiu jim doporu-
čili, ať si vše v klidu prohlédnou a navrhli, že 
připraví ještě jiné varianty. „My jsme se ale do-
hodli, že na tom nechceme změnit vůbec nic,“ 
říká hlava rodiny. „Byla to prostě trefa, jak se 
říká, na první dobrou.“ 

Vana Polysan 

s hydromasážním systémem se 

napouští přepadem a vypouští 

odtokovou škvírou. Nad vanou je 

prosvícená nika obložená 

plastickým obkladem

Toaleta z kolekce Happy D 

(Duravit) je vybavena 

bidetovacím sedátkem a prvkem 

Tece pro odsávání pachu, ceny 

na www.perfecto.cz



www.bmczech.cz

WWW.DUMABYT.CZ

For readers we create issues, 

for your business we create opportunities

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

e-mail (text), CD, DVD, USB drive, FTP server

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 licen-

se 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 12647-2:2013 (FOGRA51) standard. In the event that ISO 12647-2:2013 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 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). This standard is used in creating the content of the periodi-

cal, 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, 

via an FTP server (access on request), via www.uschovna.cz. Other transfer possibilities can be arranged by agreement. 

DTP-Studio,  Business Media CZ, phone: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

Specialised server about living and construction,

where the user can find ample inspiration, clever advice and 

valuable expert information, divided into sections based on 

the focus: Home, Apartment, Garden, Kitchen, Bathroom, 

Financing.

Separate Catalogue section.

Registered users are notified 7 times per week about new ar-

ticles on the portal through the newsletter.



WWW.BMCZECH.CZ WWW.DUMABYT.CZ

MŮJ DŮM
Traditional magazine about liv-

ing 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 construc-

tion technologies and modern 

interior realizations. My house 

is the organizer of the prestig-

ious inquiry House of the year. 

A catalogue of family homes is 

published once a year as a part 

of the Můj dům magazine.

RODINNÝ DŮM
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.

MATERIÁLY PRO STAVBU
Magazine intended for engi-

neers, technicians, construc-

tion companies, architects, 

civil engineers and all those 

interested in innovations in the 

field of construction. It provides 

information on building materi-

als and products and their uses. 

It points out faults caused by 

improper choice of technology 

or by incorrect process.

STAVBA
Architectural magazine called 

Construction brings the latest 

news from the world of archi-

tecture and construction. The 

central and regularly recurring 

topics are devoted to issues of 

urban development, housing and 

reconstruction. The magazine is 

intended not only for architects 

and student of architecture, but 

also for designers and construc-

tion engineers.

STAVITEL
The Stavitel (Builder) magazi-

ne guides the reader through 

the entire construction – from 

preparation through to final 

use, provides information about 

building materials, innovation and 

technologies, building equipment 

and construction software. It 

focuses on architecture in terms 

of used materials and technolo-

gies. Another integral part is the 

legal advice column and regular 

publication of public contracts.

ORDER AND INFORMATION

BUSINESS DEPARTMENT  Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Prague 5-Smíchov, e-mail: info@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER

Hana Andělová

phone: +420 225 351 135

mobile: +420 603 248 157

hana.andelova@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER

Kateřina Keslová

mobile: +420 773 773 325

katerina.keslova@bmczech.cz

BYDLENÍ 
» 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 

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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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

Téma  
Pro beton

X X I I .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 6

Certifikace  
LEED CI – požadavky

Správný výpočet mechanického 
kotvení ETICS

Pohledové betony  
Paláce Národní

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

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
měsíčník vydavatelství Business Media CZ s. r. o., – cena 90 Kč, 4,20 € – září 2016

MODERNÍ BYT
A prestigious magazine dynami-

cally changing in harmony with 

the current trends, thus slowly 

but surely cultivating the read-

ers´ taste. The magazine under-

stands 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.


