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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

tErMÍny VyDánÍ

čÍslo  DatuM VyDánÍ

Moderní byt 2/16 speciál kuCHynĚ 11. 2. 16

Moderní byt 3/16 10. 3. 16

Moderní byt 4/16 13. 4. 16

Moderní byt 5/16 12. 5. 16

Moderní byt 6/16 9. 6. 16

Moderní byt 7/16 speciál kouPElny 13. 7. 16

Moderní byt 8/16 11. 8. 16

Moderní byt 9/16 8. 9. 16

Moderní byt 10/16 13. 10. 16

Moderní byt 11/16 10. 11. 16

Moderní byt 12/16–1/17 8. 12. 16

VkláDaná InZErCE

cena je stanovena smluvně a individuálně

KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu
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79,90 Kč/4,12 €

stolečky 
do ložnice 

kuchyňské   
desky a dřezy 

legendární 
dlouhá židle

ČÍslo 9 /  z ářÍ 2015       roČnÍK XIX

Příloha: Podlahy 
Plus dveře a kliky

Kuchyně pro radost

Pavel Staněk: komu 
předal klíče a proč

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha
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ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

VITAMINY 
U LEDU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

Pracovní 
deska 
6x jinak

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

3 TVÁŘE DŘEZU

Nože, které 
mají říz

PODZIM 2015 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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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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Ušlechtilé 
omlazení
Pavel Staněk žije střídavě v Čechách a v tropickém bungalovu v Miami na Floridě. 

Do vzdálených končin za velkou louží ho už před mnoha lety odvedla studia 

a byznys. Doma se ovšem cítí v naší zemi. Na jihovýchodním okraji Prahy si pořídil 

dům v novoanglickém klasicistním stylu, jehož interiér nechal po letech omladit.
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text: lenka saulichová, foto: lukáŠ hausenBlas

Pohlreich Selection

Veden letitou praxí a znalostmi zkušeného 
profesionála sestavil Zdeněk Pohlreich 
Pohlreich Selection z nejlepšího nádobí 
a kuchyňských potřeb, které sám používá 
a bez váhání doporučuje. Pohlreich 
Selection je odpovědí na častou otázku, 
jak a čím si vybavit kuchyň. Součástí 
jsou nože (a doplňky k nim) Zwilling 
J. A. Henckels, nádobí Mauviel 1830, 
Zwilling i nepřilnavé Woll, tyčový mixér 
Bamix a mlýnky na koření Peugeot.

 

Co si myslíte o rčení, že muži jsou lepší ku-
chaři než ženy?

Na profesionální úrovni to platí tak 
z pětadevadesáti procent. Má to své dů-
vody. Je to dané fyzickou i časovou nároč-
ností tohoto povolání. Pro ženy je vaření 
často povinnost, pro muže spíš potěšení.

V čem vynikáte a co naopak nerad vaříte?
Svého času jsem se považoval za mi-

stra ČR v rybách a jdou mi pořád dob-
ře. Také jsem se naučil těstoviny, umím 
maso a omáčky, které mi pomohly, když 
jsem odjel do zahraničí. Neznal jsem 
hodně věcí, ale omáčky ano. Nejsem ale 
cukrář a sladké ani moc nejím. Rád bych 
ještě hlouběji pronikl do asijské kuchyně, 
speciálně thajské.

Co pro vás znamená značka Pohlreich Se-
lection?

To je splnění snu. Vždy jsem si přál 
být spojován s něčím, co je opravdu nej-
lepší. Za produkty, které jsou v Pohl- 
reich Selection zastoupeny, dám ruku 
do ohně. Spojil jsem se s lidmi, kteří ne-
nabízejí nic průměrného, jen špičkové 
produkty. Sám rád používám kvalitní, 
funkční a pěkné věci.

V jakém pořadu vás opět uvidíme?
Natáčíme pokračování série Ano, 

šéfe! a připravili jsme další řadu pořa-
du Teď vaří šéf! Chystáme se také vyra-
zit do Madridu a zmapovat španělskou 
gastronomickou scénu, kterou považuji 
v současnosti za nejprogresivněji se vyví-
jející. Kuchařské řemeslo tam neuvěřitel-
ně nabralo na obrátkách.

Co připravujte soukromě?
V příštím roce bychom rádi otevřeli 

další podnik, který by měl být svým kon-
ceptem jako menší Café Imperial. Jinak 
ale nemám žádné obrovské plány, snažím 
se žít v klidu, abychom žili slušně, byli 
všichni zdraví a v pohodě. Usiluji o ro-
zumné rozdělení času věnovaného práci 
i odpočinku. ■
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t 1 popisekEctus telumur 
sulareh enterit, o condaccios 
ina, quam pro, que aut L. 
Senam adem publiciem unum 
sendem, de porterei publis, 
Catinat. Habus hoc, ente 
facioren deffremum Palabus. 
Seris, ce factus verio, occiac

u 2 popisekEctus telumur 
sulareh enterit, o condaccios 
ina, quam pro, que aut L. 
Senam adem publiciem unum 
sendem, de porterei publis, 
Catinat. Habus hoc, ente 
facioren deffremum Palabus. 
int. Enihilic tus An Itabute 
runuliae ficam pestic octuspe 
rfentem mod nem ituid num
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tExt: LENKA SAULICHOVá, foto: LUKáŠ HAUSENBLAS

Pavel Staněk, majitel společnosti Potten & Pannen – Staněk group

Vystudoval obchodní lyceum 
v Hamburku, absolvoval 
University of California 
v Los Angeles v USA, získal 
titul MBA na the Anderson 
school of management

Po roční stáži u prestižniho 
výrobce nádobí v toledu 
v ohiu se vrací do České 
republiky a v roce 1992 zakládá 
vlastní společnost Potten & 
Pannen – Staněk group 

Postupně získává výhradní 
zastoupení 36 prestižních 
světových značek a otevírá první 
reprezentační prodejnu v Praze. 
Do dnešního dne je jich v ČR 
a SR 11 včetně Concept Storu 
v oC Centrál v Bratislavě, který 
získal nejprestižnější ocenění 
nejlepší prodejny domácích 
potřeb na světě (GIA - Global 
Inovation Award), které uděluje 
každoročně Housewares 
Association v Chicagu

Se společníky otevřel prodejny 
Just your friend s chovatelskými 
potřebami pro psy značky 
Hunter a otevřel thajskou 
restauraci Noi na Malé Straně

Denně sportuje, věnuje se judu, 
plavání, tenisu, běhá a jezdí 
na kole. Rád cestuje. Chová 
lovecké psy, jezdí na výstavy 
a stejně jako jeho dědeček 
se věnuje jejich výcviku

 

Kuchyň je vybavená 
ikonickými spotřebiči 
KitchenAid, nechybí kvalitní 
indukční deska, tepan ani 
pečicí a parní trouba. 
Pracovní plochu varného 
ostrůvku osvětlují trendová 
svítidla značky House Doctor
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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 2016 uZáVĚrky oDEVZDánÍ InZErtnÍCH PoDklaDů

čÍslo DatuM VyDánÍ  k úPraVĚ Do rEDakCE, 
PÍsEMné obJEDnáVky 

DIgItálnÍ PoDklaDy

Moderní byt 2/16 speciál kuCHynĚ 11. 2. 16 4. 1. 16 15. 1. 16

Moderní byt 3/16 10. 3. 16 1. 2. 16 12. 2. 16

Moderní byt 4/16 13. 4. 16 7. 3. 16 18. 3. 16

Moderní byt 5/16 12. 5. 16 5. 4. 16 15. 4. 16

Moderní byt 6/16 9. 6. 16 2. 5. 16 13. 5. 16

Moderní byt 7/16 speciál kouPElny 13. 7. 16 6. 6. 16 17. 6. 16

Moderní byt 8/16 11. 8. 16 4. 7. 16 15. 7. 16

Moderní byt 9/16 8. 9. 16 1. 8. 16 12. 8. 16

Moderní byt 10/16 13. 10. 16 5. 9. 16 16. 9. 16

Moderní byt 11/16 10. 11. 16 3. 10. 16 14. 10. 16

Moderní byt 12/16–1/17 8. 12. 16 31. 10. 16 11. 11. 16
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profesionál

Zděněk Pohlreich

narodil se 10. 4. 1957. Český šéfkuchař, 
podnikatel v gastronomii a moderátor televizních 
pořadů Ano, šéfe!, na nože!, Šéf na grilu, 
Česko vaří s pohlreichem, Už dost, šéfe!, Teď 
vaří šéf!, rozpal to, šéfe! a Vařte jako šéf!

Absolvoval soU kuchařské, následně i hotelovou 
školu v praze a pak institute of Business studies 

Víc než rok strávil v nizozemsku. po obdržení 
povolení odjel do australského Adelaide, kde 
pracoval jako  sous-Chef  v restauraci la 
Guillotine, v níž se později stal šéfkuchařem. 
po návratu postupně pracoval na stejné 
pozici v praze v hotelu renaissance, Villa 
Voyta, radisson sAs nebo Marriott. Dnes 
provozuje Café imperial a Divinis ristorante

Získal mnohá ocenění, připravil řadu knih 
a učí na střední škole gastronomické 
a hotelové (sŠGH) v praze

 

K šéfKuchaři 
pro radu
Kdysi dávno, na prahu kuchařské kariéry, vaření 

Zdeňka Pohlreicha vůbec nebavilo. Vše se ale změnilo, 

dnes patří ke kuchařské elitě. A přestože je v jednom 

kole, vaří rád i doma.

K dyž jsme ho přijeli navštívit, 
ve dveřích nás uvítala jeho 
usměvavá manželka Zdeňka. 

Vřelé přijetí projevovali i dva domácí 
mazlíčci, větší pes Beluga, který dostal 
jméno po nejdražším kaviáru na světě, 
a jezevčík Dashi, který nese jméno výva-
ru ze sušeného tuňáka. Originální!

Jak moc se liší vybavení vaší domácí ku-
chyně od té profesionální?

V profesionální kuchyni představuje 
kvalitní vybavení nezbytný základ a vždy 
zlepšuje výkon. Doma je to stejné, když 

pracujete s kvalitním vybavením, usnad-
níte si práci a cítíte radost. Nesouhlasím 
s názorem, že to laik nepotřebuje. Pro mě 
je důležitý hlavně kvalitní nůž a kvalitní 
nádobí. Oceňuji ale i vymoženosti mo-
derní techniky, které práci zjednodušují, 
urychlují a zpříjemňují. Preferuji vaření 
na indukci, považuji ji za jeden z nejlep-
ších vynálezů posledních let.

Vaříte doma rád? Máte na to vůbec čas?
Ano, s velkým potěšením. Vařím rád 

jednoduchá jídla, nic sofistikovaného, 
těstoviny, ryby a čas od času kus masa...
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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.
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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.

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

NÁPADŮ 
DO JÍDELNY13

ZAOSTŘENO  
NA TOPNÉ 

ŽEBŘÍKY

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT 
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

HOTOVO!

132 STRANVĚTŠÍ PORCE INSPIRACE!

NA POZVÁNÍ U NAŠICH 
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ 
ŠKOLOU POVINNÉ 

NEROSTOU? PĚSTUJTE 
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!
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Téma Pro energeticky 
úsporné domy

X X I .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 5

Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách
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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 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

dřEvěNé
fAsády 

 a vše
o zateplení

domu

TémA: ř Adové domy
předs tav uj em e t y o pr av du m i mo ř á d n é!

s TAvbA z Ahr AdA iNTEriér

Komu sE 
v ypl ATí 

po d l a h ov é 
to pen í

jAK ušETřiT 
dí k y ro le tá m
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NA NÁVŠTĚVĚ
Inspiraci pro pohodové 
bydlení našla Švýcarka 
v Česku. Teď se můžete 
inspirovat vy u ní!

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

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

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Voda z vlastní studně
TÉMA

9/2015

80 STRAN 

praktických 

rad a tipů pro 

váš domov
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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 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

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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