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49 Kč
PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

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 bathrooms and kitchens. All the articles include current
prices of products and company contact information.
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KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA
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2 nd cover page
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two-page spread
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two-page spread inside
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1 page
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2/3 page
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1/2 page
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1/3 page
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1/4 page
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EDITORIAL PLAN

Advertisement price list
(prices are given in CZK without VAT)
format

49 Kč / 1,99 €

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

18. 8. 16
16. 11. 16
Expedition date
17. 3. 16
22. 9. 16
14. 12. 16

discount in %

2 times

Advertisement price list – specials

3 times

7

4 times

10

for payment in advance

1 page

92 000 CZK

1/2 pages

49 000 CZK

1/3 pages

39 000 CZK

Other sizes see price list Moderní byt

5

ADDITIONAL CHARGE

2
for a specific position

10

Insert advertising
prices are set individually and contractually

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).

www.bmczech.cz
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text: Libuše Lhotská, foto: RobeRt ŽákoViČ

text: ANNA mArTiNKOvá, foto: Archiv
Dvířka s novým
dekorem overface
Vlčí máky

originální přírodní motiv
tisku overface Corolla

Police a umyvadlová deska jsou
obložené skleněnou mozaikou,
na obložení vany, umyvadlové
skříňky a podlahy jsou použité
lamely z tropického dřeva ipe

„Kýžené změny můžete
dosáhnout výměnou dvířek. Ať už
se rozhodnete pro supermoderní
lesk, nebo nádech dávných časů
v podobě patinace,“ doporučuje
Martin Dusík, vedoucí
obchodního oddělení firmy
Trachea

originální vzhled
dodá vaší kuchyni
frézovaný motiv

Vyměnit,

nebo resuscitoVat?

k

oupelna navazuje na in
tegrovaný kuchyňský
prostor, od kterého je
oddělená skleněnými posuvnými
dveřmi. Dominantním prvkem
interiéru je průmyslová mozai
ka z tropického dřeva ipe, kterou
je obložená vana, umyvadlová
skříňka a podlaha. Tmavý ma
siv odlehčuje keramický obklad
v azurovém odstínu, který s bí
lou sanitární keramikou navo
zuje atmosféru příjemného hy
gienického prostředí. Obložení
vany a umyvadla dřevěnými la
melami se ale neobešlo bez pro
blémů. K obkladu totiž majitel
potřeboval o polovinu tenčí ma
teriál, než je běžně k dispozici.
A protože se prodejci tento poža
davek nepodařilo splnit, ujal se

Se SmySlem

pro detail
Koupelna interiérového designéra Jaroslava Kašpara je promyšlená do
posledního detailu. Navrhl si ji a zčásti se podílel i na její realizaci. O nápaditosti,
invenci a důslednosti návrháře tu svědčí několik atypických řešení a prvků, které
s ostatními zařizovacími předměty vytvářejí harmonický a funkční celek.
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Staré rčení, že stará láska nerezaví,
v mezilidských vztazích možná platí.
V případě našich milovaných kuchyní
ale bohužel pokulhává. Kdy se
vyplatí ji pouze oživit a kdy je zralá
na kompletní výměnu? Zeptali jsme
se u odborníků.

V zrcadle je vidět kovová tyč
na sprchový závěs, která
alternativně slouží k zavěšení
ramínek s vypranými košilemi

U klozetu je splachovací
destička, která se stala
předlohou pro destičku
u umyvadlové baterie. V soklu
vlevo je zabudované topení

toho sám. Několik dní strávil se
sluchátky na uších a výkonnou
pilou v ruce, aby tloušťku každé
devatenáctimilimetrové lamely
z extrémně tvrdého dřeva zredu
koval na polovinu.
Za doslova hodinářskou prá
ci lze označit úpravu polic nad
vanou, které jsou obložené skle
něnou mozaikou tak, aby spáry
na plochách i hranách přesně na
vazovaly. Možná až puntičkářská
se může zdát i snaha o dokonalé
vyladění odstínu skleněné desky,
na které je umístěna umyvadlová
baterie. Šlo o to, sjednotit ji ba
revně s deskou, která je součástí
ovladačů splachování klozetu.
Nejprve se majitel pokusil získat
tento prvek od výrobce. Když ale
neuspěl, postavil se k problému

opět čelem. Nakoupil různě silné
skleněné desky (protože tloušťka
skla ovlivňuje jeho zabarvení)
a podložené bílou fólií je porov
nával s originálem tak dlouho, až
získal zcela totožný odstín.
Netradiční nápad uplatnil ná
vrhář i u umyvadlové skříňky,
v jejíž bočnici obložené skleně
nou mozaikou je otvor na toaletní
papír. Nejde však „jen“ o poda
vač, nýbrž o promyšlený zásob
ník na několik rolí papíru ukry
tých v zásuvce, kde jsou snadno
a rychle dostupné. Atypicky řeše
né je i topení, které je zabudované
v soklu, nad nímž je konstrukce
z nerezových trubek.
■

Koupelnu dělí od obývacího
prostoru s kuchyní posuvné
skleněné dveře

Z

V nabídce dvířek
Trachea najdete i elegantní
kovové a metalické odlesky

koNtAkt:
www.duton.cz
www.modernibyt.cz
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Kuchyň v kombinaci bílého lesku T.acrylic a skla T.Cristaldecor Herbs
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ásadní otázkou je, po
jaké změně vlastně toužíte. Listujete v katalozích kuchyňských studií proto,
že se vám vaše stará kuchyň
po letech okoukala? Trápí vás,
že už se na ní viditelně podepisuje zub času? Nebo spíš máte
pocit, že už nevyhovuje nárokům a potřebám vaší rodiny?
Pokud jste odpověděli kladně na první dvě otázky, řešení
vašeho problému je snazší, než
si myslíte. Zvlášť pokud jste při
koupi staré kuchyně nešetřili a vsadili jste na její poctivé
řemeslné zpracování. S dobrým

základem – v tomto případě
korpusy kuchyňských skříněk – se totiž dají dělat hotová
kouzla.

nějším designu. Pohrát si mů
žete i s povrchovými úprava
mi dvířek, mezi nimiž nechybí
akrylát ve vysokém lesku nebo
sametovém matu zvaný T.ac
rylic, fólie, jejichž povrch lze
různými technologiemi ještě
doupravit například patinová
ním nebo dekorativními tisky,
a sklo T.Cristal, které je žhavou
novinkou letošního roku.

Designu Dvířka
otevřená

V nabídce firmy Trachea,
největšího specialisty na výrobu kuchyňských a nábytkových
dvířek u nás, najdete přes sto
druhů tvarů frézování dvířek
a ještě větší množství nejrozmanitějších dekorů. Vybírat
můžete z tradičních a klasických trendů, ale i ze sortimentu
dvířek navržených v nejmoder-

v hlAvNí rOli sKlO

Sklo se využívá jako výplň
fóliovaných dvířek. Stále čas
těji se však uplatňuje také
jako obklad mezi horní a spod

84

16.09.15 9:52

ní skříňky nebo jako nenásilné
rozdělení prostoru. Je to rafino
vané ozvláštnění sklem s celo
plošným barevným nástřikem,
skleněnými plochami s dekora
tivními potisky Overface nebo
jejich vzájemnou kombinací. Je
jich motivy můžete vybírat z bo
hatě zásobené fotobanky Pixmac.
Sáhnout však můžete i do vlast
ních zdrojů, pokud patříte mezi
nadšené fotografy nebo máte
odvahu se pustit do vlastního de
signu.
■
KONTAKT:

Ještě více lesku
propůjčí vaší kuchyni
kombinace skla
t.CristalColour
s dvířky t.acrylic

www.trachea.cz
www.modernibyt.cz
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Date of
publishing

Issue
Svět kuchyní / léto
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Svět kuchyní / zima
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for processing
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Order Deadline
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editorial PLaN for 2016deadline for receiving of documentation
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publishing

Issue

for processing

Order Deadline

Svět koupelen / jaro

17. 3. 16

12. 2. 16

19. 2. 16

Svět koupelen / podzim

22. 9. 16

19. 8. 16

26. 8. 16

14. 12. 16

11. 11. 16

18. 11. 16
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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.
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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
email (text), CD, DVD, USB drive, FTP server
ELECTRONIC DATA FORMAT
1. PDF ACCORDINg TO PDF/x1A 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/x1a 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 126472:2013 (FOgRA51) standard. In the event that ISO 126472:2013 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 126472:2013 (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.
DTPStudio, Business Media CZ, phone: +420 225 351 156, email: dtp@bmczech.cz

WWW.DUMABYT.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.

ORDER AND INFORMATION
Business department Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 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

www.bmczech.czwww.dumabyt.cz
PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU
Č Í s lo 9 / z á ř Í 2 015

roČnÍK XIX

79, 9 0 Kč /4,12 €

říjen 2015

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

CENA 89,90 Kč
4,12 €

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD
9/2015 29,90 Kč

N
80 STRA
kých

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

stolečky
do ložnice

kuchyňské
desky a dřezy

legendární
dlouhá židle

HOTOVO!

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

www.mujdum.cz

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

Pavel Staněk: komu
předal klíče a proč

praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do
NA NÁVŠTĚVĚ

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

dřEv ěNé
fAsá dy
a vše
o zateple ní
domu

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

132

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

STRAN

VĚTŠÍ
PO
INSPIR RCE
ACE!

Kuchyně pro radost

www.modernibyt.cz

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha
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ZAOSTŘENO
NA TOPNÉ
ŽEBŘÍKY

NÁPADŮ
DO JÍDELNY
PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ
ŠKOLOU POVINNÉ

TÉMA

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

Voda z vlastní studně

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

NEROSTOU? PĚSTUJTE
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!

Příloha: Podlahy

T é m A: ř A d ov é d o m y

Plus dveře a kliky
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ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

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

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!
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Moderní byt

Bydlení

Můj Dům

Rodinný dům

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.

» 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

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.

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.

Téma Pro energeticky
úsporné domy

7 / 2 0 1 5
X X I .

r o č n í k

Chyby otvorových výplní
v dřevostavbách

–

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

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

09/2015
měsíčník vydavatelství business media cz, s. r. o., – cena 90 kč, 4,20 € – září 2015
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MATERIÁLY PRO STAVBU

Stavba

Stavitel

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.

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.

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.

