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EDITORIAL PLAN

ISSUE EXPEDITION DATE

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

For readers we create issues, 

for your business we create opportunities

ADVERTISEMENT PRICE LIST 

(prices are given in CZK without VAT)

FORMAT PRICE

4th cover page 150 000 CZK

3rd cover page 100 000 CZK

2nd cover page 125 000 CZK

1st two-page spread 145 000 CZK

2nd two-page spread 135 000 CZK

two-page spread inside 125 000 CZK

1 page 89 000 CZK

2/3 page – Junior PAGE 75 000 CZK

1/2 page 60 000 CZK

1/3 page 45 000 CZK

1/4 page 35 000 CZK

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).

DISCOUNT

REPEAT DISCOUNT IN %

3 times 5

6 times 10

9 times 12,5

for payment in advance 2

ADDITIONAL CHARGE for a specific position 15

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.

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



TECHNICAL INFORMATION

Published: since 1979

Print type: offset

Periodicity: monthly

Volume:  124 pages

Editor-in-chief: Markéta Klocová

Publisher: Business Media CZ s. r. o.

www.bmczech.cz

FORMATS (in mm) If the advertisement is full size, set bleeds of at least 5 mm and crop marks at least 4 mm
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junior page

frame 

format

121 x 175
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junior page
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cropping
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175 x 58

1/4

frame format
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56 x 280

1/4
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cropping

208 x 70

The content of last issue and technical requirements for advertising materials can be found 

on www.bmczech.cz  in SERVIS – ADVERTISING section
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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

EDITORIAL PLAN FOR 2018 DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION

ISSUE DATE OF PUBLISHING FOR PROCESING ORDER DEADLINE

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



www.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.

Internet portal about living prepared by the editing board of 

the Moderní byt magazine. Offers a wide range of topics and 

information about apartment and residential living. Presents 

attractive apartments appointed in various styles. Compared 

to the printed version, it allows the instant updating of editorial 

content, as well as advertising content. Registered users are 

informed about news in a regular newsletter.

For readers we create issues, 

for your business we create opportunities

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

e-mail (text), CD, DVD, USB drive, FTP server

ELECTRONIC DATA FORMAT

1. PDF ACCORDING TO PDF/X-1A 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/X-1a 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 12647-2:2013 (FOGRA51) standard. In the event that ISO 12647-2:2004 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 12647-2:2013 (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. 

DTP-Studio,  Business Media CZ, phone: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz
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MODERNÍ BYT
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.

SVĚT KOUPELEN
Published alternately as a 

quarterly journal of the Modern 

apartment magazine. It can be 

seen as a special issue, which 

is deeply devoted to its subject, 

monitors news on the market 

and the possibility of moderni-

zation of bathrooms. In every 

article there are prices of pro-

ducts and business contacts.

SVĚT KUCHYNÍ
Published alternately as a 

quarterly journal of the Modern 

apartment magazine. It can be 

seen as a special issue, which 

is deeply devoted to its subject, 

monitors news on the market 

and the possibility of moder-

nization of kitchens. In every 

article there are prices of pro-

ducts and business contacts.

MATERIÁLY PRO STAVBU
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.

RODINNÝ DŮM
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.

STAVBA
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. 

STAVITEL
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.

ORDER AND INFORMATION

BUSINESS DEPARTMENT  Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 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

MŮJ DŮM
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.

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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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
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