
Pro čtenáře tvoříme tituly, 

pro vaše podnikání příležitosti

PLATBA, STORNO POPLATKY

Splatnost daňových dokladů 14 dnů od data vystavení, při překročení doby splatnosti je vydavatelstvím účtováno penále ve výši 
0,3 procenta z ceny za každý den prodlení. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci do data uzávěrky inzerce, neplatí žádný 
stornopoplatek, po uvedeném termínu hradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou. 
Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu.

Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Business Media CZ s. r. o. 

jsou v plném znění uveřejněny na www.bmczech.cz v oddílu NABÍDKA – MEDIADATA

Prestižní magazín, který se dynamicky 

mění v souladu s trendy a pozvolna 

tím kultivuje vkus čtenářů. Bydlení 

a interiérový design chápe v širších 

souvislostech jako součást životního 

stylu. Nabízí inspiraci, odkrývá intimitu 

bydlení a vkus slavných a publikuje 

názory odborníků. 

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

4. strana obálky 179 000 Kč

3. strana obálky 120 000 Kč

2. strana obálky 145 000 Kč

první dvoustrana 170 000 Kč

druhá dvoustrana 155 000 Kč

dvoustrana uvnitř 150 000 Kč

1 strana 92 000 Kč

2/3 strany – Junior PAGE 78 000 Kč

1/2 strany 49 000 Kč

1/3 strany 39 000 Kč

1/4 strany 29 000 Kč

Z-GATE obálka 275 000 Kč

V-GATE obálka 300 000 Kč

PRODUKTOVÉ STRANY – ADVERTORIAL

dvoustrana 150 000 Kč

1 strana 92 000 Kč

SLEVY

OPAKOVÁNÍ SLEVA V %

3x 5

6x 10

9x 12,5

za platbu předem 2

PŘÍPLATEK za konkrétní umístění 15

ČASOPIS ROKU 

2007, 2008, 2009, 2015

TERMÍNY VYDÁNÍ

ČÍSLO  DATUM VYDÁNÍ

Moderní byt 2/17 speciál KUCHYNĚ 9. 2. 17

Moderní byt 3/17 9. 3. 17

Moderní byt 4/17 13. 4. 17

Moderní byt 5/17 11. 5. 17

Moderní byt 6/17 8. 6. 17

Moderní byt 7/17 speciál KOUPELNY 10. 7. 17

Moderní byt 8/17 10. 8. 17

Moderní byt 9/17 14. 9. 17

Moderní byt 10/17 12. 10. 17

Moderní byt 11/17 9. 11. 17

Moderní byt 12/17–1/18 12. 12. 17

VKLÁDANÁ INZERCE

cena je stanovena smluvně a individuálně

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

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. 

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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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



TISK PRODUKTOVÉ STRANY – ADVERTORIAL

Vychází:   od roku 1997

Způsob tisku: rotační ofset

Periodicita: měsíčník

Rozsah:  164–228 stran

Šéfredaktor: Markéta Klocová

Vydavatel: Business Media CZ s. r. o.

- zpracovává redakce

- 1/1 strana – 6–7 obrázků s popisky + cena + kontakt

- 2/1 strana – 6–7 obrázků s popisky + obrázek celek + cena + kontakt

OSOBNOST
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BEZ KVĚTIN  
NENÍ DOMOVA 

S panem Oldřichem Vackem, ředitelem 

Botanické zahrady hlavního města Prahy, 

která sídlí v Troji,  jsme se sešli na kus 

řeči ve vzorovém bytě nově vznikajícího 

developerského projektu Rezidence 

Waltrovka v Praze 5-Jinonicích. Zajímal 

nás jeho názor na bydlení, ale povídali jsme 

si i o pokojových a zahradních květinách, 

neboť především ty jsou jeho parketou. 

 Autorem návrhu celého interiéru je Karolína Hanulíková. 

TV sestava je vyrobena na zakázku u firmy Hanák Ateliery, 

sedací souprava je značky Domark, konferenční stolek 

z kolekce Ena Club od Gazzda je pořízený v Bonami  

OLDŘICH VACEK

55 let, ředitel Botanické 

zahrady hl. m. Prahy v Troji, 

jeho prací i koníčkem jsou 

rostliny, rád fotografuje květiny, 

přírodu, lidi a o své zálibě 

říká, že je českým lidovým 

fotografem, www.botanicka.cz

 

rozenec“ v podobě stylového 

showroomu v brněnské ulici Vo-

dova 68, kde je k vidění většina 

skladového zboží i svítidla a ná-

bytek na objednávku. 

PRECIZNÍ VÝBĚR 
S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM

Ačkoliv se DesignVille roz-

růstá, stále si uchovává ráz malé 

rodinné firmy. V tomto duchu  je 

přistupováno i k zákazníkům. 

Osobní přístup a perfektní servis 

jsou jednou z priorit všech, kteří 

se na fungování společnosti po-

dílejí. Vedle toho také Design-

Ville dbá na stoprocentní origi-

nalitu zboží a pečlivý výběr sor-

timentu pro zákazníky se stejně 

náročným a vytříbeným vkusem, 

jaký mají i Katka a Michal. Díky 

nově spuštěné slovenské verzi e-

-shopu je skandinávský design 

z DesignVille přístupný i na Slo-

vensku. ■

Lavice Daybed, konstrukce 

z jasanu, čalouněné části 

z vlněné plsti, 180 x 40 x 

80 cm, design Anita 

Johansen, Menu, cena 

63 950 Kč

Šperkovnice Jewellery 
Box se zrcadlem, které 

slouží zároveň jako víko, 

dub nebo jasan, 28 x 

15 x 4,5 cm, design 

Theresa Arns, Menu, 

cena 2 770 Kč

Barová židle Nerd vyniká inovativním napojením 

zádové opěrky na sedák, lakovaný jasan, 45 x 

89 x 46 cm, výška sedáku 75 cm, design David 

Geckeler, cena 12 290 Kč, závěsná lampa 

Grain vyrobená ze směsi bambusových vláken 

a polypropylenu, výška 18,5 cm, Ø 21 cm, design 

Jens Fager, Muuto, cena 3 330 Kč

Stylový showroom 

představující 

skandinávský design 

v plné kráse otevřeli 

Katka s Michalem 

začátkem letošního 

roku v brněnské 

Vodově ulici

KONTAKT: www.designville.cz

www.modernibyt.cz    125      

PŘIPRAVILA: JANA POLOMOVÁ, FOTO: ARCHIV

www.modernibyt.cz    19      

TEXT: LUCIE MARTÍNKOVÁ, FOTO: JIŘÍ HURT

www.bmczech.cz

Jiné formáty inzerce po dohodě. Technické požadavky a termíny předání inzertních podkladů 

najdete také na www.bmczech.cz v oddílu SERVIS – INZERCE.

FORMÁTY (v mm)

1/1

zrcadlo

192 x 261

1/1

čistý 

formát

228 x 295

1/2

čistý 

formát

106 x 295

1/2

čistý 

formát

228 x 145

1/2

zrcadlo

192 x 127

1/2

zrcadlo

97 x 261

1/3

čistý 

formát

62 x 295

1/3

čistý 

formát

228 x 100

1/3

zrcadlo

192 x 84

1/4 

zrcadlo

192 x 65

1/4

zrcadlo

97 x 127

1/4

čistý formát

228 x 80

PLÁN NA ROK 2017 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ  K ÚPRAVĚ DO REDAKCE, 

PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY 

DIGITÁLNÍ PODKLADY

Moderní byt 2/17 speciál KUCHYNĚ 9. 2. 17 13. 1. 17 20. 1. 17

Moderní byt 3/17 9. 3. 17 10. 2. 17 17. 2. 17

Moderní byt 4/17 13. 4. 17 17. 3. 17 24. 3. 17

Moderní byt 5/17 11. 5. 17 14. 4. 17 21. 4. 17

Moderní byt 6/17 8. 6. 17 12. 5. 17 19. 5. 17

Moderní byt 7/17 speciál KOUPELNY 10. 7. 17 12. 6. 17 20. 6. 17

Moderní byt 8/17 10. 8. 17 14. 7. 17 21. 7. 17

Moderní byt 9/17 14. 9. 17 18. 8. 17 25. 8. 17

Moderní byt 10/17 12. 10. 17 15. 9. 17 22. 9. 17

Moderní byt 11/17 9. 11. 17 13. 10. 17 20. 10. 17

Moderní byt 12/17–1/18 12. 12. 17 10. 11. 17 20. 11. 17

DESIGNVILLE
SKANDINÁVIE NA DOSAH

Katka a Michal Horákovi, manželé a majitelé e-shopu 

a showroomu DesignVille, jsou milovníky čistých, účelných 

forem a přírodních materiálů. Věří v heslo „Buy less, choose 

well!“ (Kupuj méně, vybírej dobře) a sortiment zboží vybírají 

tak, jako by měl zdobit jejich vlastní byt. 

D esignVille je e-shop a ta-

ky showroom se skandi-

návským designem, kte-

rý českým a slovenským zákaz-

níkům nabízí sortiment bezmála 

dvaceti předních designérských 

značek. Hlavními kritérii preciz-

ního výběru jsou kvalita prove-

dení, nadčasovost designu, ori-

ginalita produktu a konzistentní 

zařazení do vizuálního portfolia 

obchodu. Nabídku tvoří přede-

vším svítidla, nábytek a interié-

rové doplňky značek Muuto, 

Menu, Normann Copenhagen, 

&tradition, Tom Dixon, Iittala, 

Frama, Ferm Living, HAY, Stel-

ton a dalších značek s převáž-

ně severskou DNA. Všichni tito 

výrobci mají společné hodnoty, 

které sdílejí i Katka a Michal – 

nadčasovost, kvalita, precizní 

zpracování. 

OD BLOGU K SHOWROOMU
Katka s Michalem jsou ab-

solventy studií produktového 

designu z brněnského VUT, kde 

se také seznámili, a ačkoliv se 

po škole vydali jinou profesní 

cestou, design je nyní opět je-

jich denní radostí. Kořeny zača-

la značka DesignVille zapouštět 

ve chvíli, kdy si sami zařizovali 

bydlení a zjistili, že většina toho, 

co odpovídá jejich vkusu, není 

u nás k dostání. Svoje nápa-

dy na zařizování domácnosti si 

nejprve Katka třídila na svém 

blogu, z něhož se později zrodil 

e-shop Designville.cz. Tomu za-

čátkem roku 2016 přibyl „sou-

Závěsné svítidlo Franklin 
Chandelier z kolekce Tribeca 

Series inspirované noblesou New 

Yorku 30. let minulého století. 

Designéři ze Søren Rose Studio 

procestovali Spojené státy a pátrali 

po krásných starých lampách, 

které následně rozebrali 

a přetvořili, výška 56 cm, lakovaná 

ocel, Menu, cena 13 590 Kč

Budík Tumbler se zakulacenou 

spodní částí lze při zazvonění 

vypnout tak, že ho otočíte 

ciferníkem dolů, výška 10 cm, 

lakovaná ocel, design Norm 

Architects, Menu, cena 2 490 Kč
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Pro čtenáře tvoříme tituly, 

pro vaše podnikání příležitosti
www.bmczech.cz

WWW.DUMABYT.CZWWW.MODERNIBYT.CZ

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

Specializovaný server o by-

dlení a stavění, kde uživatel 

najde spoustu inspirace, 

chytrých rad a cenných od-

borných informací, rozděle-

ných do sekcí podle zamě-

ření: Dům, Byt, Zahrada, 

Kuchyně, Koupelna, Finance.

Samostatná část Katalog.

Registrovaní uživatelé jsou 

7x do týdne uvědomováni 

o nových článcích na tomto 

portálu prostřednictvím 

newsletteru.

Internetový portál o bydlení 

připravovaný redakcí ča-

sopisu Moderní byt. Nabízí 

rozsáhlé spektrum témat 

a informací k tématu bytu, 

bydlení. Představuje atrak-

tivní byty zařízené v různých 

stylech. Ve srovnání s tiště-

nou verzí umožňuje okamži-

tou aktualizaci redakčního, 

ale také inzertního obsahu. 

Přihlášení uživatelé jsou 

o novinkách informováni 

pravidelným newsletterem



WWW.BMCZECH.CZ  WWW.MODERNIBYT.CZ WWW.DUMABYT.CZ

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.

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

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

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

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.

ZÁŘÍ 2016

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ
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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

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

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 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

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. 

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
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.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

ACCOUNT MANAGER

Hana Andělová

tel.: 225 351 135

mobil: 603 248 157

hana.andelova@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER

Kateřina Keslová

mobil: 773 773 325

katerina.keslova@bmczech.cz

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
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