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ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

Architektonický časopis Stavba přináší aktuální novinky ze světa
architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tématicky
uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata
jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím.
Časopis je určen nejen architektům a studentům architektury, ale
i projektantům a stavebním technikům.

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)
FORMÁT

TERMÍNY VYDÁNÍ
CENA

ČÍSLO

DATUM VYDÁNÍ

4. strana obálky

127 000 Kč

Stavba 1/17

6. 4. 17

3. strana obálky

95 000 Kč

Stavba 2/17

8. 6. 17

2. strana obálky

104 000 Kč

Stavba 3/17

7. 9. 17

104 000 Kč

Stavba 4/17

9. 11. 17

1. strana časopisu
1 strana

92 000 Kč

1/2 strany

47 000 Kč

1/3 strany

36 000 Kč

1/4 strany

25 000 Kč

44 000 Kč

+10 %

+ rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti

příplatek za požadované umístění

VKLÁDANÁ INZERCE (cena je v Kč bez DPH)
CENA

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

www.bmczech.cz
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čistý formát

zrcadlo
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225 x 300
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185 x 124

čistý formát

185 x 81

42 x 254

110 x 300

90 x 254

58 x 254

90 x 124

185 x 59

1/1 NA SPAD
před ořezem

po ořezu

235 x 310

225 x 300

TISK
Vychází:
Způsob tisku:

od května 1994
plochý ofset

Šéfredaktorka:
Vydavatel:

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní
Moravský kras
Architektonická kancelář Burian–Křivinka

Místo / Location: Široká 179/38, Liberec
Investor: Společnost Vlasty Buriana o. p. s.
Autor / Author: Pavel Šťastný / Šťastný Pavel Architekt
Spolupráce / Cooperation: Tomáš Novák
Hlavní dodavatel / Main contractor: BRK stavební
Termíny / Implementation: zahájení stavby: 7. 2. 2015; kolaudace: 08/2015
Zastavěná plocha / Built-up area: 120,5 m2
Foto: Pavel Šťastný

Vstupní budova areálu
Punkevních jeskyní

1. NP

2. NP

3. NP

4. NP

Řez A-A

Punkevní jeskyně se nachází v Pustém žlebu
v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras,
v hlubokém údolí říčky Punkvy, sevřené vysokými vápencovými stěnami. Stavba vzešla z vyzvané soutěže, úkolem bylo původní
technicky i prostorově nevyhovující budovu
z roku 1947 nahradit novostavbou, odolnou
proti pádu kamenů, s výrazně komfortnějším zázemím návštěvníků i zaměstnanců.
Stavba zahrnuje vstupní halu a informační centrum pro návštěvníky, provozní a technické zázemí zaměstnanců, krytý
přístup k přístavišti i celkovou úpravu venkovních prostor. Z pohledu příchozích od
Skalního mlýna je budova charakteristická svou nízkou měkce prohnutou střechou,

Lidmila Burianová
Business Media CZ s. r. o.

která je hlavním architektonickým prvkem
návrhu. Tvar reaguje na požadavek investora, aby střecha odolala pádu kamene až
50 kg těžkého z okolních skalních stěn.
Vícevrstvá konstrukce střechy, navržená
tak, aby absorbovala tuto velkou dynamickou sílu, je ukončena vrstvou hlíny a kamení a plynule navazuje na sousední skalní
výběžek, který se stává součástí interiéru
stavby.
Vstupní průčelí je z velké části prosklené
a je kryté výraznou konzolou se samostatnými betonovými sloupy. Průčelí končí krytou lávkou, zpřístupňující temný magický
otvor, kudy vede cesta do skalního masivu
a dál až na dno propasti Macocha.

Nosná konstrukce stavby je z monolitického železového betonu, strop nad 1. NP
je 400 mm silný, celková tloušťka souvrství
stropu a střechy je 1,1 m. Konstrukce střechy nad přístavištěm je z ocelových rámů
a lepených modřínových vazníků. Prosklené
stěny mají dřevěnou vynášecí konstrukci,
venkovní obklad plných stěn je v přízemí z masivních hrubě řezaných modřínových fošen, v suterénu z místního vápence.
Podlahy v návštěvnické části jsou z litého
teraca, v zázemí betonové.
Venkovní plochy jsou z kartáčovaných
betonů a z žulového odseku.
Stavba je vytápěna tepelnými čerpadly ze
zemních vrtů.
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STAVBA 3/2016

ENTRANCE BUILDING OF THE
PUNKVA CAVES COMPLEX
The Punkva Caves are situated in a deep
valley of the Punkva River that is tightly
gripped by high limestone rock walls. Our
design won the invited architectural competition, the task of which was to replace
the original technically and spatially unsuitable building from 1947 with a new
building resistant to a fall of stones and
with considerably more comfortable facilities for visitors and employees.
The construction consists of an entrance hall with info centre for visitors,
operational and technical facilities for
employees, a covered access to the wharf,
STAVBA 3/2016

and an overall adjustment of the outdoor
spaces. Incoming people see a building
with a low gently curved roof that is the
main architectural element of the design. Its shape responds to the request of
the investor that the roof can withstand
a stone as heavy as 50 kg being dropped
from the surrounding rock walls. The
multi-layered roof structure is designed
to absorb this great dynamic force and
finished with a layer of soil and stones;
the roof seamlessly connects to the neighbouring rocky headland, which becomes
part of the interior of the building. The
total thickness of the ceiling and the roof
is 1.1m.
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PLÁN NA ROK 2017
ČÍSLO

Řez B-B

Situace

The entrance facade is largely glazed and
covered with a distinctive cantilever with
independent concrete columns. The facade
ends with a covered footbridge leading to
a dark magic hole where the way continues
into the rock massif and on to the bottom of
the Macocha Abyss.

STAVBA 3/2016
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UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
DATUM VYDÁNÍ

UZÁVĚRKA INZERCE

Stavba 1/17

6. 4. 17

3. 3. 17

Stavba 2/17

8. 6. 17

5. 5. 17

Stavba 3/17

7. 9. 17

7. 8. 17

Stavba 4/17

9. 11. 17

9. 10. 17

Technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu
SERVIS – INZERCE
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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 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 12647-2:2013 (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 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

WWW.IMATERIALY.CZ

WWW.STAVBAWEB.CZ

je odborný stavební portál.
Uživatelé tohoto portálu jsou
projektanti, technici stavebních firem a firem vyrábějících stavební materiály,
realizační firmy, podnikatelé
ve stavebnictví, architekti
či studenti stavebních odborných škol. Registrovaní
uživatelé jsou denně uvědomováni o nových článcích na
tomto portálu prostřednictvím newsletteru.

Portál sloužící odborné
architektonické veřejnosti.
Jeho uživateli jsou architekti, projektanti, studenti, stavební a památkové úřady a
další zájemci o architekturu.
Kromě aktuálního zpravodajství z oboru architektura
a stavebnictví uveřejňuje
podrobné informace o stavbách, reference stavebních
a dodavatelských firem
a informace o produktech
pro stavebnictví. Registrovaní uživatelé jsou denně
uvědomováni o nových
článcích na stavbawebu prostřednictvím newsletteru.

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

www.bmczech.cz
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... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ
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ROČNÍK XX

79, 9 0 Kč /4,12 €

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €
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ZABAVTE JE!

SLEVA
& DÁRE
K

PRO
PŘEDPL NOVÉ
ATITE
LE

JAK ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ
PRO HODNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ

CHYTRÝ
DŮM MYSLÍ
ZA VÁS

DOMÁCÍ
PRACOVNY

ESTETICKÉ
SUŠENÍ PRÁDLA

BYT PRO
MUŽE

POUZE

STĚRKY, OBKLADY & SPOL.

Divoké bydlení
Aleše Hámy

49 Kč

Jeden krok
k efektní
proměně

TÉMA: IDEÁLNÍ
ŘEŠENÍ KUCHYNĚ

Kouzelná
retrospektiva

POUZE

49 Kč

MYČKY PRO
NÁROČNÉ

Milujeme
kávové
rituály

3 POHLEDY
NA BATERIE

DESIGNÉR RADÍ:
NÁVRH KUCHYNĚ

DOBRÝCH NÁPADŮ
PRO JÍDELNÍ KOUTY
NA POZVÁNÍ V BYTĚ
SEVERSKÉHO STYLU

VÍTE, ŽE MYČKY NÁDOBÍ
POMÁHAJÍ I S ÚKLIDEM?

Z MALÝCH ZMĚN
VELKÁ REKONSTRUKCE

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ
KUCHYŇ
PLNÁ SVĚTLA

Koupelna podle
Arika Levyho

JAK BYDLÍ HEREČKA
MARIE DOLEŽALOVÁ
www.modernibyt.cz
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Příloha: Designové stolky

PROVOKATIVNÍ IKONA:
KŘESLO BARCELONA

MIKROSVĚTY
SPRCHOVÝCH KOUTŮ
www.modernibyt.cz

Dolce vita

V ITALSKÝCH KUCHYNÍCH

JAK SE ŽIJE NA OSTROVECH
www.modernibyt.cz

BYDLENÍ

MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

» Časopis o bydlení a zahradě »
Praktické informace o zařizování
domů a bytů » Originální reportáže – návštěvy českých i zahraničních 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 nemovitosti, zařizování či rekonstrukci
a vedení domácnosti

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.
Některé rubriky převádí do
audiovizuální formy na DVD, a to
ve vlastní produkci.

Vychází střídavě jako čtvrtletník
časopisu Moderní byt. Lze jej
vnímat jako speciál, který se do
hloubky věnuje svému tématu,
sleduje novinky na trhu i možnosti modernizace koupelen.
V žádném článku nechybí ceny
výrobků a kontakty na firmy.

Vychází střídavě jako čtvrtletník
časopisu Moderní byt. Lze jej
vnímat jako speciál, který se do
hloubky věnuje svému tématu,
sleduje novinky na trhu i možnosti modernizace kuchyní.
V žádném článku nechybí ceny
výrobků a kontakty na firmy.

CENA 89,90 Kč
4,12 €

ŘÍJEN 2016

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Téma
Pro beton

9/2016 29,90 Kč

7 / 2 0 1 6

SOUTĚŽU
ŘIVK

S TAV B A Z A H R A DA I N T E R I É R

www.mujdum.cz

O VÍ te svůj
Přihlas
t!
projek

X X I I .

S ARCHITEKTEM
PO ČESKU
ZA KR ÁSNÝMI DOMY

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

r o č n í k

Pohledové betony
Paláce Národní

–

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

z á ř í

Správný výpočet mechanického
kotvení ETICS

TÉMA:
STAVBY
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

Certiﬁkace
LEED CI – požadavky

ROČENKA 25 LET
VE STAVEBNICTVÍ
ODPADNÍ VODA
NA STŘEŠE
FASÁDA
CHAMELEON
GOTTHARDSKÉ
TUNELY
DŘEVĚNKA
S HLINÍKEM
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Co nového pod sluncem

NÁVŠTĚ V
ZAJÍMAVÝCH
DOMŮ

KONEC ŽÍZNĚ
VE ZNOJMĚ

TÉMA:

PROSKLENÍ
PLOCHÝCH STŘECH

ROZHOVOR: PL ÁNUJEME KUCHYNI

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

KALKULACE
PRO STAVEBNÍKY

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

09/2016

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

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

MŮJ DŮM

RODINNÝ DŮM

MATERIÁLY PRO STAVBU

STAVITEL

Tradiční časopis o bydlení
v rodinných domech seznamuje
každý měsíc zájemce o bydlení
v domě s individuálními i typovými novostavbami a rekonstrukcemi. Časopis se nevyhýbá
progresivním stavebním technologiím a moderním interiérovým realizacím. Můj dům je
pořadatelem prestižní ankety
Dům roku. Katalog rodinných
domů vychází jednou ročně jako
součást časopisu Můj dům.

Časopis, který si stačil vybudovat nepřehlédnutelnou pozici na
trhu. Svým čtenářům – nejen majitelům a majitelkám rodinných
domů – přináší praktické rady,
tipy a návody, jak co nejlépe postavit, opravit, či vylepšit domov.
Ve stejné míře se také věnuje
úpravě okolí domu, užitkové
a okrasné zahradě.

Odborný časopis určený projektantům, technikům stavebních
firem, architektům, stavebním
inženýrům a všem zájemcům
o novinky v oblasti stavebnictví.
Přináší informace především
o stavebních materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití. Upozorňuje na poruchy vzniklé
chybnou volbou technologie či
nesprávným postupem a navrhuje možnosti jejich nápravy.

Časopis Stavitel provází celým
stavebním dílem – od přípravy
stavby až po její užívání, poskytuje informace o stavebních
materiálech, o inovacích a technologiích, o stavební mechanizaci, softwaru ve stavebnictví.
Zaměřuje se na architekturu
z pohledu použitých materiálů
a technologií. Nedílnou součástí
je i právní poradna a pravidelné
zveřejňování veřejných zakázek.

