Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

HOTOVO!

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

» 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
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ZAOSTŘENO
NA TOPNÉ
ŽEBŘÍKY

NÁPADŮ
DO JÍDELNY
PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ
ŠKOLOU POVINNÉ

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL
NA POZVÁNÍ U NAŠICH
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

NEROSTOU? PĚSTUJTE
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!
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TERMÍNY VYDÁNÍ

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)
formát

132

STRAN

VĚTŠÍ
PO
INSPIR RCE
ACE!

cena

číslo datum vydání

4. strana obálky

150 000 Kč

BYDLENÍ 2/16

3. 2. 16

3. strana obálky

100 000 Kč

BYDLENÍ 3/16

2. 3. 16

2. strana obálky

125 000 Kč

BYDLENÍ 4/16

1. 4. 16

první dvoustrana

145 000 Kč

BYDLENÍ 5/16

4. 5. 16

druhá dvoustrana

135 000 Kč

BYDLENÍ 6/16

1. 6. 16

dvoustrana uvnitř

125 000 Kč

BYDLENÍ 7–8/16

1. 7. 16
1. 9. 16

1 strana

89 000 Kč

BYDLENÍ 9/16

2/3 strany – Junior Page

75 000 Kč

BYDLENÍ 10/16

4. 10. 16

1/2 strany

60 000 Kč

BYDLENÍ 11/16

2. 11. 16

1/3 strany

45 000 Kč

BYDLENÍ 12/16–1/17

1. 12. 16

1/4 strany

35 000 Kč

SLEVY
opakování

sleva v %

3x

5

6x

10

9x

12,5

vkládaná inzerce

za platbu předem

cena je stanovena smluvně a individuálně

příplatek

2
za konkrétní umístění

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
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www.bmczech.cz

FORMÁTY (v mm)

1/1
čistý
formát
208 x 280

1/3
čistý
formát
208 x 90

1/3
čistý
formát
69 x 280

1/2
čistý
formát
208 x 136

2/3
junior page
zrcadlo
121 x 175

2/3
junior page
čistý formát
129 x 189

1/1
zrcadlo
175 x 247

1/3
zrcadlo
175 x 79

1/3
zrcadlo
55 x 247

1/2
čistý
formát
98 x 280

1/4
čistý
formát
208 x 70

1/2
zrcadlo
175 x 121

1/2
zrcadlo
85 x 247

1/4
zrcadlo
175 x 58

1/4
čistý
formát
56 x 280

1/4
zrcadlo

1/4
zrcadlo
85 x 121

42 x 247

Tisk
Vychází: 		
Způsob tisku:
Periodicita:

od roku 1979
rotační ofset
měsíčník

Rozsah:		
124 stran
Šéfredaktor:
Markéta Klocová
Vydavatel:	Business Media CZ, s. r. o.

PROMĚNA

PROMĚNA

splněný sen

Kombinace starého a nového
nábytku opatřeného patinou,
různých materiálů a dekorací,
které dávají celému bytu osobitý
a domácky útulný charakter

Obývací pokoj je navržen
tak, aby mohl sloužit i jako
případná ložnice. Pohovka je
rozkládací, vestavná skříň
univerzální

o domově

AUTOR
Ing. arch. Jana Šimánková

• v roce 2010 založila s Ing. arch. Markem Šináglem

Když jsem překročila práh bytu Karla a Pepy (mimochodem velkých
sympaťáků), ocitla jsem se na jihu Francie v kraji levandulových
polí, slunce a poklidné atmosféry malebných přímořských vesniček.
V interiéru nebylo nic, co by připomínalo byt panelového domu.

•

Původní stav

TEXT: edita erbsová, foTo: lukáš hausenblas

Původní kuchyň na
Tomášova pokoje

P
V obývacím pokoji je upuštěno
od centrálního závěsného
svítidla, které je nahrazeno
nepřímým osvětlením ukrytým
nad římsou. Nepřímého
osvětlení je využito i v dalších
místnostech bytu
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BYDLENÍ

BYDLENÍ
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Manželská postel je zakomponovaná
do vestavné stěny. Jednoduché bílé
řešení je doplněno o tapetu
s klasickým jemným vzorem

ateliér Mio architects
„V tvorbě nás neomezuje velikost, v portfoliu máme
práce malého i velkého rozsahu. U většiny svých
projektů provádíme autorský dozor, tak aby výsledná
realizace byla perfektní.“
www.mioarchitects.cz
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54

místě dnešního

Půdorys

Po šestnácti letech strávených v rodinném domku
za Prahou zatoužili manželé Jan a Lucie po návratu
do města. Získat zpět nezávislost na autě, odbourat každodenní jízdy tam a zpět. Možnost kdykoliv si zajít pěšky
do obchodu, do divadla, kina nebo restaurace je přivedla
k nápadu pořídit si byt v širším centru Prahy. „Nevyžadovali jsme balkon, terasu nebo umístění ve vyšším
patře. Chtěli jsme byt, který nám i za dvacet let bude velikostí a polohou stále vyhovovat,“ shodují se manželé.
Srdcem je to táhlo na Vinohrady, avšak objevit odpovídající bydlení se ukázalo náročnější, než tušili. Většina
bytů před rekonstrukcí vypadalo katastrofálně a ty
po rekonstrukci nebyly podle jejich představ a vyžadovaly by také další investice. Po čtyřech měsících hledání
zvažovali, že pátrání odloží a znovu se porozhlédnou až
za půl roku. Poslední prohlídka však byla úspěšná. Třípokojový byt s kuchyní situovaný do zvýšeného přízemí
zrekonstruovaného činžovního domu z konce 19. století
je přesvědčil. Byt se nacházel ve stavu před rekonstrukcí, cena byla přijatelná. Teď tomu je právě rok, co žijí
střídavě v rodinném domě a bytě. Trvalému usazení
v centru nepřeje pes Ron, který raději pobíhá po zahradě
než po vydlážděné Praze. Zato syn Tomáš by se natrvalo
přestěhoval rád, má blízko do školy i za kamarády. „Už
se těšíme na výrazně intenzivnější využívání našeho
bytu,“ shodují se členové rodiny.

1. předsíň
2. WC
3. dětský pokoj
4. ložnice
5. koupelna s WC
6. kuchyň
7. obývací pokoj

7

6
Toaleta před rekonstrukcí

1

5

2

4

Zabudovaná ocelová konstrukce, která nese
patro na spaní

BYDLENÍ

3

podlahová plocha: 86 m2

BYDLENÍ
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PLÁN NA ROK 2016UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADů
číslo

datum vydání

k úpravě do redakce,
písemné objednávky

digitální podklady

BYDLENÍ 2/16

3. 2. 16

18. 12. 15

12. 1. 16

BYDLENÍ 3/16

2. 3. 16

22. 1. 16

9. 2. 16

BYDLENÍ 4/16

1. 4. 16

19. 2. 16

9. 3. 16

BYDLENÍ 5/16

4. 5. 16

25. 3. 16

12. 4. 16

BYDLENÍ 6/16

1. 6. 16

22. 4. 16

10. 5. 16

BYDLENÍ 7–8/16

1. 7. 16

20. 5. 16

7. 6. 16

BYDLENÍ 9/16

1. 9. 16

22. 7. 16

9. 8. 16

BYDLENÍ 10/16

4. 10. 16

19. 8. 16

6. 9. 16

BYDLENÍ 11/16

2. 11. 16

23. 9. 16

11. 10. 16

BYDLENÍ 12/16–1/17

1. 12. 16

21. 10. 16

8. 11. 16

Jiné formáty inzerce po dohodě. Technické požadavky a termíny předání inzertních podkladů
najdete také na www.bmczech.cz v oddílu servis – inzerce.

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

www.bmczech.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 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.DuMabyt.CZ
specializovaný server o bydlení a stavění,
kde uživatel najde spoustu inspirace, chytrých rad a cenných
odborných informací, rozdělených do sekcí podle zaměření:
Dům, byt, Zahrada, kuchyně, koupelna, finance.

samostatná část katalog.
registrovaní uživatelé jsou 7x do týdne uvědomováni o nových
článcích na tomto portálu prostřednictvím newsletteru.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 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

www.bmczech.czwww.dumabyt.cz
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stolečky
do ložnice

roČnÍK XIX

kuchyňské
desky a dřezy

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

79, 9 0 Kč /4,12 €

legendární
dlouhá židle

49 Kč / 1,99 €

POUZE

říjen 2015

CENA 89,90 Kč
4,12 €

s TAv b A z A h r A dA i N T E r i é r

www.mujdum.cz

49 Kč

CO UMÍ
BIDETOVÁ
SEDÁTKA?

Posviťte si
na koupelnu

49 Kč / 1,99 €

POUZE

PRO
3 TIPY
ZDRAVÉ ZUBY

49 Kč

Pavel Staněk: komu
předal klíče a proč

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

dřEv ěNé
fAsá dy
a vše
o zateple ní
domu

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

Ko m u s E
v y p l AT í
p o d l a h ov é
to p e n í

VITAMINY
U LEDU

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

jA K u š E T ř i T
d í k y r o l e tá m

Kuchyně pro radost

www.modernibyt.cz

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha

5

KOUPELNA, KTEROU
BUDOU DĚTI MILOVAT

Příloha: Podlahy

Plus dveře a kliky

000_TIT_MB09.indd 3

31.08.15 14:07

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

Pracovní
deska
6x jinak

ELEMENTŮ
OČISTY

Nože, které
mají říz
3 TVÁŘE DŘEZU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

www.modernibyt.cz

T é m A: ř A d ov é d o m y

p ř e d s tav uj e m e t y o p r av d u m i m o ř á d n é!

www.modernibyt.cz
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MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

MůJ DůM

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 mož-nosti modernizace kuchyní.
V žádném článku nechybí ceny
výrobků a kontakty na firmy.

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.

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Téma Pro energeticky
úsporné domy

9/2015 29,90 Kč

7 / 2 0 1 5

RAN

80 ST kých
praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do

X X I .

r o č n í k

Chyby otvorových výplní
v dřevostavbách

NA NÁVŠTĚVĚ

–

příprava staveb – technologie – materiály – tzb – vady a poruchy – zajímavá stavba – stroje – ekonomika

z á ř í

Zavěšená prosklená nástavba
na vysoké peci ve Vítkovicích

tÉMA:
stAvby
pro budoucí
generAce

Střešní okna
na českém trhu

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

přílohA:
novinky
nA stAvebníM
trhu
zelené fasády
marina čeká
na lodě
přistání
povoleno
inspirováno
le corbusierem

TÉMA

Voda z vlastní studně

vila textiláka

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

stavba roku

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

Vše o ukládání brambor, jablek
a další úrody Jak na výměnu
vany Obklady v koupelně
Střešní krytina Zemní vrtáky
00_TIT_RDCZ09.indd 1
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RODINNÝ DůM

MATERIÁLY PRO STAVBU

STAVBA

Stavitel

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.

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

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 architektům a studentům architektury,
ale i projektantům a stavebním
technikům.

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.

