
Pro čtenáře tvoříme tituly, 

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

DUBEN 2017  54,99 Kč / 2,29 €

JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU    VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!

12TIPŮ A NÁPADŮ 
JAK VYUŽÍT ZDÍ

POHODLNÉ POSEZENÍ 
PRO HOSTY I DOMÁCÍ 

VYZRAJTE NA ČAS, 
VYROBTE SI HODINY 

UŽIJTE SI VELIKONOCE 
PLNÉ VŮNÍ A BAREV

VLASTNÍ BAZÉN? 
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

SVĚŽÍ NÁPADY, TRENDY 
A ORIGINÁLNÍ DEKORACE 

JANA PLODKOVÁ:   
Z PARKETU NA STATEK 

JARNÍ MÍZA
PRO VÁŠ BYT

VÍCE STRÁNEKA VÍCE ČTENÍZA STEJNOU CENU

» 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 fi nanční poradenství » Tipy, jak 

ušetřit při koupi nemovitosti, zařizování či rekonstrukci a vedení 

domácnosti

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

4. strana obálky 150 000 Kč

3. strana obálky 100 000 Kč

2. strana obálky 125 000 Kč

první dvoustrana 145 000 Kč

druhá dvoustrana 135 000 Kč

dvoustrana uvnitř 125 000 Kč

1 strana 89 000 Kč

2/3 strany – Junior PAGE 75 000 Kč

1/2 strany 60 000 Kč

1/3 strany 45 000 Kč

1/4 strany 35 000 Kč

SLEVY

OPAKOVÁNÍ SLEVA V %

3x 5

6x 10

9x 12,5

za platbu předem 2

PŘÍPLATEK za konkrétní umístění 15

TERMÍNY VYDÁNÍ

ČÍSLO  DATUM VYDÁNÍ

BYDLENÍ 2/18 1. 2. 18

BYDLENÍ 3/18 1. 3. 18

BYDLENÍ 4/18 4. 4. 18

BYDLENÍ 5/18 3. 5. 18

BYDLENÍ 6/18 6. 6. 18

BYDLENÍ 7–8/18 3. 7. 18

BYDLENÍ 9/18 4. 9. 18

BYDLENÍ 10/18 3. 10. 18

BYDLENÍ 11/18 1. 11. 18

BYDLENÍ 12/18–1/19 3. 12. 18

VKLÁDANÁ INZERCE

cena je stanovena smluvně a individuálně
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Rozsah:  124 stran
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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.
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ODVÁZAT SE
Chcete-li na sedací solitér upoutat pozornost, zapomeňte na bílou, černou nebo přírodní barvu a vsaďte 

na „pastelky“. Jakoukoli pestrou barvou vnesete do interiéru veselost, dekor dodá originalitu. Platí ovšem, že 

dobrého pomálu, a tak to s kombinacemi s dalšími barvami nepřežeňte.

Ergonomicky tvarovaný a pohodlný ušák Butterfly 

s látkovým potahem a kovovou nohou, cena 5 599 Kč, 

www.jena-nabytek.cz

Taburet Times Square 

značky Mauro Ferretti, 

40 x 40 x 40 cm, 

cena na dotaz, 

www.bonami.cz

Puf Mini Tourmaline má potah ze 100% 

bavlny a kožené poutko, 30 x 35 cm, 

cena 1 990 Kč, www.kitchenetteshop.cz

Křeslo Origami má chromovanou nohu 

a látkové čalounění, nosnost 110 kg, 

cena 7 391 Kč, www.jena-nabytek.cz

Křesílko Gaga Paradiso 

s látkovým čalouněním 

a dřevěným podnožím je 

možné doplnit i podnožkou, 

cena od 32 130 Kč, 

www.casamoderna.cz

Minimalistická pohovka 

Hudson se vyrábí ve dvou 

nebo trojmístné variantě, 

cena od 37 800 Kč, 

www.casamoderna.cz

TÉMA

18 BYDLENÍ

Mezi doplňkové, ale hlavně náladové osvětlení řadíme sto-

jací lampy. Jsou společníkem vášnivých čtenářů i milovníků 

intimní atmosféry. Díky tomu, že se s nimi dobře manipu-

luje a lze je kdykoli přemístit, můžete si jimi dovolit zkráš-

lit i menší místnost. Obvykle mívají své místo v takzvaném 

čtecím koutku, kde stojí vedle pohodlného křesla a slouží 

čtenáři jako zdroj světla dopadající na knihu, časopis a jiné. 

V tomto případě je praktické, když má lampa nastavitelnou 

hlavu, takže si můžete kužel světla nasměrovat, kam potře-

bujete. Vhodné místo je také vedle sedačky či v rohu míst-

nosti, kde po zhasnutí centrálního osvětlení dodá do pokoje 

intimní poklidnou náladu a vytvoří útulná zákoutí. Lampy se 

vyrábějí v tak atraktivních designech, že se nedá opomenout 

ani jejich významná dekorativní funkce. V nabídce jsou jak 

modely vyráběné ve společných kolekcích s lustry a nástěn-

nými svítidly, tak i krásné solitéry z dílen designérů.

Industriální design reprezentuje lampa 

Satellight z lakovaného kovu, výška 177 cm, 

cena 5 990 Kč, www.butlers.cz

Nastavitelný pochromovaný stojan 

a textilní stínidlo má lampa Tenora, 60 W, 

cena 16 302 Kč, www.aulix.cz

Výškově i stranově 

nastavitelné je 3bodové 

svítidlo Hektar, cena 

1 490 Kč, www.ikea.cz

Stojanové svítidlo Maiko s dřevěnou základnou, textilním 

stínidlem a červeným textilním přívodním kabelem, 25 W, 

cena 6 200 Kč, www.aulix.cz

Dřevěná stojací 

lampa Wood nature 

s textilním stínidlem, 

výška 140 cm, 60 W, 

cena 6 584 Kč, 

www.nordicday.cz

Dekorativní stojací lampa Storuman má 

lakovanou ocelovou základnu a papírové 

stínidlo, cena 299 Kč, www.ikea.cz

Pro čtenáře i romantiky
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Stojací lampa Giant v provedení 

chrom, výška 190 cm, cena 2 990 Kč, 

www.butlers.cz

ZAOSTŘENO

34 BYDLENÍ

O tom, jak dlouho vám sedací nábytek vydrží a neokouká se, bude 
rozhodovat i potah. Můžete spočinout v kůži, zachumlat se do pleteniny, 
nechat se lechtat chloupky nebo zvolit pestrou látku se znovuobjeveným 
patchworkem, geometrickými i florálními vzory, džínovinu...

PESTRÉ I DECENTNÍ
POSEZENÍ 

TEXT: LUCIE MARTÍNKOVÁ

ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Co se týká materiálů, z nichž se potahy vyrábějí, zpravidla 

máte na výběr látku, kůži nebo ekokůži. Nejdražší z nich je 

pravá kůže, která dodává nábytku nádech exkluzivity a je také 

nejtrvanlivější. Každý prodejce by vás měl poučit o tom, jak se 

o kůži starat. Kůže se nedoporučuje do domácnosti, kde žijí 

domácí mazlíčci, zejména kočky a psi, jejichž drápky by mohly 

potah poškodit. Stejně choulostivá bude i takzvaná ekokůže, 

která je ovšem podstatně levnější. Největší kategorii tvoří lát-

kové potahy. Dekorační látka by měla mít hustou strukturu 

a na omak by měla být pevná. Pestré či barevné dekory oživí 

interiér, ale je třeba s nimi zacházet citlivě a sladit je s dalšími 

barvami použitými v místnosti. Naopak přírodní tóny, jako je 

hnědá, béžová, šedá či krémová, dávají, větší prostor pro kom-

binaci. Vždy se hodí, když je potah snímatelný, takže ho lze 

v případě potřeby snadno vyprat a není nutné zvát na čištění 

sedačky speciální firmu.  

Křeslo Strandmon se po šedesáti letech 

vrací do sortimentu Ikea, cena 4 490 Kč, 

www.ikea.cz

PLÁN NA ROK 2018 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ  K ÚPRAVĚ DO REDAKCE, 

PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY 

DIGITÁLNÍ PODKLADY

BYDLENÍ 2/18 1. 2. 18 5. 1. 18 12. 1. 18

BYDLENÍ 3/18 1. 3. 18 2. 2. 18 9. 2. 18

BYDLENÍ 4/18 4. 4. 18 6. 3. 18 13. 3. 18

BYDLENÍ 5/18 3. 5. 18 5. 4. 18 12. 4. 18

BYDLENÍ 6/18 6. 6. 18 11. 5. 18 18. 5. 18

BYDLENÍ 7–8/18 3. 7. 18 7. 6. 18 14. 6. 18

BYDLENÍ 9/18 4. 9. 18 9. 8. 18 16. 8. 18

BYDLENÍ 10/18 3. 10. 18 6. 9. 18 13. 9. 18

BYDLENÍ 11/18 1. 11. 18 5. 10. 18 12. 10. 18

BYDLENÍ 12/18–1/19 3. 12. 18 2. 11. 18 9. 11. 18



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.DUMABYT.CZ WWW.MODERNIBYT.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.

Internetový portál o bydlení připravovaný redakcí časopisu 

 Moderní byt. Nabízí rozsáhlé spektrum témat a informací 

k tématu bytu, bydlení. Představuje atraktivní byty zaříze-

né v různých stylech. Ve srovnání s tištěnou verzí umožňuje 

okamžitou aktualizaci redakčního, ale také inzertního obsahu. 

Přihlášení uživatelé jsou o novinkách informováni pravidelným 

newsletterem



WWW.BMCZECH.CZ WWW.DUMABYT.CZ

LUXUSNÍ
KOBERCE 

STYLOVÉ
STOLOVÁNÍ

NEFORMÁLNÍ 
POSEZENÍ 

ČÍSLO 8 /  SRPEN 2017 ROČNÍK X XI

SKANDÁLNÍ ODHALENÍ  
NA VEČÍRKU ČASOPISU

Osvětlení jako show

Dilema dětského pokoje

79,90 Kč/4,12 €

JAK BYDLÍ PLASTICKÝ CHIRURG? KRÁSNĚ!

KONEC VAŘENÍ 
V ČECHÁCH

VÍCE MÍSTA, 
NEBO 
HRAČEK? 

NECHTE TO
ROBOTŮM!
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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.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 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

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.

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.

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. 

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.

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.

ŘÍJEN 2017

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

S ARCHITEKTEM 
PO TEPLICKU

FASÁDNÍ OBKLADY, 
KTERÉ KLAMOU TĚLEM

OKNA A PROSKLENÉ STĚNY DOMU 

ÚŽASNÝCH 
DOMŮ

NÁVŠTĚV
8

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

w w w . m o d e r n i b y t . c z

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč

RADIÁTORY 
RUČNÍKŮM NA MÍRU

Kreativní 
mozaikové 
proměny

KOUPELNA PRO ŠAMPIONA

BETON NEJEN 
INDUSTRIÁLNÍ

UMYVADLA 
PODLE 
TRENDŮ

Téma: 4 koupelny zítřka

VODNÍ ŽIVEL
V LOŽNICI

DESKY VE VARU

HYGGE: SEVERSKÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Akční plán
pro kuchyň

RECEPT NA HARMONICKÉ

MANŽELSTVÍ: Vařte a pište blog

PODZIM 2017 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

Kde vaří biožena 
Hanka Zemanová

Téma  
Pro hrubou stavbu

X X I I I .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 7

Kontroly a údržba 
dřevěných krovů

Dvacet let samozhutnitelného 
betonu v ČR

Cenové indexy stavebních 
a montážních prací 2017/II

 Vše o vytápění  Jak spočítat 
náklady na stavbu  Zpracování 
úrody  10× příprava dřeva 

 Test motorové pily  Špenát 
z plevele  Množení dřevin

Střecha nad hlavou
TÉMA

Radosti z vlastní střechy předchází řada důležitých 
rozhodnutí: Jaká bude střešní krytina? Kam umístit 
střešní okna a jak mají být veliká? Jaký zvolit komín?
Více se dočtete uvnitř...

NÁVŠTĚVA
Známá cvičitelka a mistryně 
světa v aerobiku Olga Šípková 
nás pozvala do své domácí 
oázy klidu a pohody

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

9/2017

SOUTĚŽ

PROJEKT ROKU 

o sekačku, pilu 

a myčku

STAVBA
 3/2017 ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

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

TÉMA:  
STAVBY 
PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

NOMINACE  
STAVBY ROKU 

NETRADIČNÍ  
BETONY

NEVIDITELNÉ DVEŘE

NÁDRAŽÍ DUCHŮ

SUPERKONSTRUKCE

POPRVÉ V ČR

KRYSTAL 
POD JEŠTĚDEM

RECYKLOVANÉ 
STAVEBNICTVÍ

DEVELOPER NENÍ 
SPROSTÉ SLOVO

09/2017měsíčník vydavatelství Business Media CZ s. r. o., – cena 90 Kč, 4,20 € – září 2017

 
STAVITELE

LET


