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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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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.

VkláDaná InZErCE (cena je v kč bez DPH)

CEna

44 000 kč 

+ rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti

slEVy

oPakoVánÍ slEVa V %

3–5x 15

6x a více 20

za platbu předem 3

CEnÍk InZErCE (ceny jsou v kč bez DPH)

forMát CEna

4. strana obálky 127 000 kč

3. strana obálky 95 000 kč

2. strana obálky 104 000 kč

1. strana časopisu 104 000 kč

1 strana 92 000 kč

1/2 strany 47 000 kč

1/3 strany 36 000 kč

1/4 strany 25 000 kč

příplatek za požadované umístění  +10 %

tErMÍny VyDánÍ

ČÍslo DatuM VyDánÍ

stavba 1/16 7. 4. 16

stavba 2/16 16. 6. 16

stavba 3/16 8. 9. 16

stavba 4/16 16. 11. 16
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Komenského most v Jaroměři
MIRKO BAUM

Původní Komenského most z roku 1886 
spojoval historické centrum města s tehdy 
nově organizovaným městským prostorem 
zvaným Na ostrově. Byl spojnicí dvou ur-
banisticky a architektonicky velmi odlišných 
městských částí, tvořenou příhradovou 
ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích 
s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se 
jednalo o most šikmý, byla jeho konstrukce 

provedena jako přímá, pouze krajní konstrukč-
ní pole vykazovala atypická provedení pro 
šikmé uložení na nábřežních opěrách a na 
právě tak šikmé podpěře mezilehlé. V důsled-
ku různých výšek nábřežních opěr byl most 
veden v mírném spádu. Přestože se jednalo 
o jednoduchou, pragmatickou konstrukci 
s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, 
stal se původní Komenského most až do doby 
svého zániku v červnu 2013 nejen frekvento-
vanou městskou komunikací, ale svou subtilní 
konstrukcí přirozeně vrostl do městského 
panoramatu. Obnovení této historicky rostlé 

situace v limitujících podmínkách daných 
investičními náklady bylo výzvou, vyžadující 
nejen technickou vynalézavost, ale i určitou 
architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat 
se jak přehnaným modernistickým gestům, tak 
i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. 
Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to 
byl především požadavek zachování historic-
kých nábřežních opěr, který se stal zásadním 
kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce 
na statické soustavy působící v podélném 
směru na opěry jako prostý nosník. Systémy 
s nosným obloukem, které toto kritérium 

Komenského most, západní pohled.
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splňují, autoři s ohledem na městské panora-
ma vyloučili, což omezilo volbu nosné kon-
strukce na systémy trámové. 
Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na 
myšlenku proměnit tento většinou druhořa-
dý prvek na centrální prvek nosné trámové 
konstrukce, tím, že ho použili jako centrální 
tlačný článek, stabilizovaný předpjatými táhly. 
Dolní táhlo ve tvaru části kruhu probíhá ve 
svislé rovině a spolu s převýšením centrální 
trubky přenáší svislé síly, zatímco obě táhla 
horní, ve tvaru prostorových křivek s půdorys-
ným tvarem kružnic, kromě přenášení svislých 
účinků zatížení stabilizují systém v příčném 
směru a dávají mu torzní tuhost. K přenášení 
sil tahového systému do centrálního tlačného 
článku slouží kromě dvou diagonálně ztuže-
ných koncových polí osm příčníků ve tvaru 
písmene Y, na nichž leží tři podélníky nesoucí 
pororoštovou mostovku. Důslednou lokalizací 
tlaku do centra konstrukce a tahových složek 
na jeho periferii vznikl vzpínadlový trám, který 
spojuje prostorovou tuhost s nízkou hmot-
ností a tím i s nízkou spotřebou materiálu. 
Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý 
trojhran s důsledným dělením na prvky na-
máhané tlakem a na prvky namáhané tahem 
(ohyb v centrální trubce a ve svislých příční-
cích samozřejmě existuje, není však pro zvole-
ný typ konstrukce signifikantní). Svou koncepcí 
se jedná o systém příbuzný tensegritním 
konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích 
principů, tj. předpětí tažných prvků silou, která 

v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžova-
cích stavech. 
Konstrukce je uložena ve dvou hrncových ložis-
cích (jedno z nich je horizontálně posuvné) na 
koncových bodech centrálního tlačného článku. 
Proti překlopení ji stabilizují rektifikovatelné 
kyvné stojky. Tento způsob založení umožňuje 
zachovat staticky a výrobně výhodnou přímou 
konstrukci bez ohledu na její uložení v šikmých 
nábřežních opěrách. Obě nábřežní opěry 
zůstaly zachovány a byly upraveny pro novou 
situaci kapsami obsahujícími závěrovou zeď 
a úložný železobetonový práh. 
Centrálním tlačným článkem (a zároveň kolek-
torem sítí) je trubka ∅ 762 x 20 mm, opisu-
jící kruhovou úseč s převýšením 1050 mm. 
Koncová pole sestávají ze svařenců s diago-
nálním vyztužením trubkami ∅ 168 x 10 mm, 
přenášejícími tah ze tří táhel do centrálního 
tlačného článku. Tlačný systém doplňují nadále 
tři profily HEA 240, nesoucí pororoštovou 
mostovku. 
Tahový systém sestává ze tří táhel 
(1 x ∅ 102 mm + 2 x ∅ 52 mm), jejichž díly 
jsou na svých koncích opatřeny protiběžnými 
závity a pod odpovídajícím úhlem našroubová-
ny do závitových spojek, kotvených do objímek 
na koncích příčníkových ramen. Tahový systém 
končí v závitových maticích, opřených o sva-
řence obou koncových polí. Předpětí bylo do 
tahového systému vnášeno hydraulicky, a to 
přes napínákové matice umístěné uprostřed 
jednotlivých táhlových polí. 

Povrch mostovky sestává ze 164 svařených po-
roroštových dílů o rozměrech 2250 x 750 mm 
s normovým dělením 33,3 x 11,1 mm.  Nosné 
pásky mají průřez 45 x 3 mm a rozpěrné pásky 
10 x 3 mm. Hrany pásků jsou opatřeny proti-
skluzovým zazubením.  Zábradlí o celkové výšce 
1350 mm sestává ze svislých profilů o průřezu 
60 x 5 mm v osovém odstupu 105 mm. Horní 
okraj je lemován profilem stejného průřezu, dol-
ní okraj, přiléhající na horní přírubu HEA 240, je 
svařen s bočním lemovacím páskem přiléhajícího 
pororoštu. Mostovka je určena pěším, cyklistům 
a vozidlům údržby do hmotnosti 3,5 t. 
Všechny díly nosné i nenosné ocelové kon-
strukce jsou žárově pozinkované ponorem 
s nominální tloušťkou zinkového povlaku 
80 µm. Nosná konstrukce byla smontována 
na břehu na provizorních podporách, kde byla 
předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem 
na připravená ložiska nábřežních opěr.   
Veřejné osvětlení sestává z 36 reflektorů 
LED, nasměrovaných zdola na pororoštovou 
mostovku. 

Poznámka na závěr 
Komenského most v Jaroměři vznikl v poměrně malém časovém 
a geografickém odstupu od lávky pro pěší a cyklisty v Hradci 
Králové, o které referoval časopis STAVBA ve svém čísle 1/2013 
na stranách 30 až 34.

Původní Komenského most z roku 1886
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Restaurace a terasa obchodního domu Kotva 
v Praze vychází z temného genia loci budovy. 
Industriálně-tesařský svět pergol, nábytku, 
schodišť a dětských prolézaček navazuje na 
střešní krajinu objektu, který představuje 
kontroverzní, ale výraznou architekturu upro-
střed historické zástavby. Snažili jsme se málo 
měnit, málo dodat, spíše očistit a repasovat 
stávající konstrukce hexagonálních hřibovitých 
stropů a oživit střechu skýtající krásný a ne-
obvyklý pohled na Staré Město. Kombinace 
syrových betonových konstrukcí a tmavého 
dřeva tvoří charisma restaurace, která je 
specializována na výjimečné typy piva. Bar, 
pergoly se zatahovacími plachtami, květinové 
zábradlí a hmatatelná blízkost věží kostela 
sv. Jakuba... 

autorská zpráva autor‘s report
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A restaurant on the terrace of the Kotva 
Department Store in Prague is based on the 
dark genius loci of the building. The industrial 
and carpenter world of pergolas, furniture, 
stairs and monkey bars for kids follows the roof 
landscape of the object that represents the 
controversial but significant architecture amid 
the historic development. We aimed to change 
little, to add little, more to clean and repair the 
existing structure of the hexagonal, mushroom 
shaped ceilings and revitalize the roof offering 
a beautiful and unusual view of the Old Town. 
The combination of raw concrete structures 
and darkish wood creates the charisma of the 
restaurant, which specializes in unique types 
of beer. The bar, the pergolas with retractable 
canvases, the flower railings, and the almost 
tangible proximity of the St. Jacob’s towers...
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technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu  
sErVIs – InZErCE

forMáty (v mm)

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3 1/
4

1/4
1/4

1/1 1/2 1/3 1/4

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo zrcadlo

225 x 300 185 x 254 225 x 140 185 x 124 185 x 81 42 x 254 185 x 59

110 x 300 90 x 254 58 x 254 90 x 124

1/1 na sPaD

před ořezem po ořezu

235 x 310 225 x 300

Plán na rok 2016 uZáVĚrky oDEVZDánÍ InZErtnÍCH PoDklaDů

ČÍslo DatuM VyDánÍ uZáVĚrka InZErCE

stavba 1/16 7. 4. 16 4. 3. 16

stavba 2/16 16. 6. 16 13. 5. 16

stavba 3/16 8. 9. 16 5. 8. 16

stavba 4/16 16. 11. 16 14. 10. 16



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 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

WWW.IMatErIaly.CZ
je odborný stavební portál. 
uživatelé tohoto portálu jsou 
projektanti, technici staveb-
ních firem a firem vyrábě-
jících stavební materiály, 
realizační firmy, podnikatelé 
ve stavebnictví, architekti 
či studenti stavebních od-
borných škol. registrovaní 
uživatelé jsou denně uvědo-
mováni o nových článcích na 
tomto portálu prostřednic-
tvím newsletteru.

WWW.staVbaWEb.CZ
Portál sloužící odborné 
architektonické veřejnosti. 
Jeho uživateli jsou architek-
ti, projektanti, studenti, sta-
vební a památkové úřady a 
další zájemci o architekturu. 
kromě aktuálního zpravo-
dajství z oboru architektura 
a stavebnictví uveřejňuje 
podrobné informace o stav-
bách, reference stavebních 
a dodavatelských firem 
a  informace o produktech 
pro stavebnictví. registro-
vaní uživatelé jsou denně 
uvědomováni o nových 
článcích na stavbawebu pro-
střednictvím newsletteru. 



www.bmczech.cz www.dumabyt.cz

obJEDnáVky a InforMaCE

obCHoDnÍ oDDĚlEnÍ
business Media CZ, s. r. o.
nádražní 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

MoDErnÍ byt
Prestižní magazín, který se dy-
namicky mění v souladu s trendy 
a pozvolna tím kultivuje vkus 
čtenářů. bydlení a interiérový 
design chápe v širších souvis-
lostech 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.

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.

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.

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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roDInnÝ DůM
Časopis, který si stačil vybudo-
vat nepřehlédnutelnou pozici na 
trhu. svým čtenářům – nejen ma-
jitelům a  majitelkám rodinných 
domů – přináší praktické rady, 
tipy a návody, jak co nejlépe po-
stavit, opravit, či vylepšit domov. 
Ve stejné míře se také věnuje 
úpravě okolí domu, užitkové 
a okrasné zahradě. 

MatErIály Pro staVbu
odborný časopis určený projek-
tantům, technikům stavebních 
firem, architektům, stavebním 
inženýrům a všem zájemcům 
o novinky v oblasti stavebnictví. 
Přináší informace především 
o stavebních ma teriálech a vý-
robcích a způsobech jejich použi-
tí. upozorňuje na poruchy vzniklé 
chybnou volbou technologie či 
nesprávným postupem a navrhu-
je možnosti jejich nápravy. 

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.

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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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 €      
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49 Kč
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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!

000_TIT_BD09.indd   3 24.08.15   9:54

Téma Pro energeticky 
úsporné domy

X X I .  r o č n í k  –  z á ř í
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Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách
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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
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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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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

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
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