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Odborný časopis určený projektantům, technikům stavebních ﬁrem,
architektům, stavebním inženýrům a všem zájemcům o novinky
v oblasti stavebnictví. Přináší informace především o stavebních
materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití. Upozorňuje
na poruchy vzniklé chybnou volbou technologie či nesprávným
postupem a navrhuje možnosti jejich nápravy.

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)
FORMÁT

TERMÍNY VYDÁNÍ
CENA

ČÍSLO

DATUM VYDÁNÍ

4. strana obálky

123 000 Kč

Materiály pro stavbu 1/18

8. 2. 18

3. strana obálky

91 000 Kč

Materiály pro stavbu 2/18

15. 3. 18

2. strana obálky

101 000 Kč

Materiály pro stavbu 3/18

19. 4. 18

1. strana časopisu

101 000 Kč

Materiály pro stavbu 4/18

22. 5. 18

1 strana

87 000 Kč

Materiály pro stavbu 5/18

19. 6. 18

1/2 strany

46 000 Kč

Materiály pro stavbu 6/18

16. 8. 18

2/3 strany

57 000 Kč

Materiály pro stavbu 7/18

13. 9. 18

1/3 strany

35 000 Kč

Materiály pro stavbu 8/18

12. 10. 18

1/4 strany

24 000 Kč

Materiály pro stavbu 9/18

15. 11. 18

příplatek za požadované umístění

+10 %
SLEVY

VKLÁDANÁ INZERCE (cena je v Kč bez DPH)

OPAKOVÁNÍ
CENA
44 000 Kč

+ rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti

SLEVA V %

3–5x

15

6x a více

20

za platbu předem

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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čistý formát

zrcadlo
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225 x 300

185 x 254

225 x 140

185 x 124

225 x 97

185 x 81

42 x 254

110 x 300

90 x 254

78 x 300

58 x 254

90 x 124
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185 x 59
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před ořezem

po ořezu
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235 x 310

225 x 300

152 x 300

126 X 254
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Systémy MC-Floor Screed
a MC-Floor TopSpeed pro
rychlou realizaci průmyslových
podlah

M

C-Floor Screed od společnosti MC-Bauchemie je nový systém průmyslových podlah, se kterým je možné podlahy ve výrobních
zařízeních, skladové a logistické plochy, jízdní
cesty atd. sanovat během jednoho dne, a po
dalším jednom až dvou dnech jsou tyto podlahy pojezdné. Díky rychlému vytvrzení a vysoké
odolnosti se systém MC-Floor Screed velmi
dobře hodí pro rychlé opravy silně namáhaných
průmyslových podlah a je ideální pro „víkendová staveniště“. Se systémem MC-Floor Screed
se tak snižuje doba nutná pro odstávku provozu a tím pádem i náklady na sanaci, resp. ztráty vyplývající z přerušení provozu. Nový systém
průmyslových podlah MC-Floor Screed zahrnuje
adhezní emulzi MC-Floor Screed BS, tekutý podlahový povlak MC-Floor Screed 10 a také rychle
reagující speciální pojivo MC-Floor Screed 25.
Jako finální vrstva se výborně hodí nátěrový systém MC-Floor TopSpeed.

přípravkem MC-Floor TopSpeed SC a podle požadavku se posype křemičitým pískem. Po dvou
hodinách lze nanést další vrstvy. Po přibližně 48
hodinách je průmyslová podlaha opět plně použitelná. Již po jednom dni dosahuje pevnosti v tlaku 20 MPa a po sedmi dnech 35 MPa. Po úplné
hydrataci je dosažena pevnost v tlaku 45 MPa.

Rychle reagující speciální pojivo MC-Floor Screed
25 se smísí s pískem na mazaniny frakce 0 až
8 mm a zapracuje se v zavlhlém stavu na předem
upravenou podlahu, na níž je v souladu s platnými technologickými pravidly nanesen základní
nátěr MC-Floor Screed BS. Následně se podlaha
stáhne přes výškové šablony a ručně se vyhladí. MC-Floor Screed 25 je vhodný pro vyrovnání opravovaných míst při tloušťkách vrstvy mezi
25 a 70 mm a vytvrdne rychle a bez smrštění
tak, že je po přibližně čtyřech hodinách pochozí.
Již po dvou dnech je možné na něj nanášet další
vrstvu. Po třech dnech dosahuje pevnost v tlaku
35 MPa a po 28 dnech 45 MPa.

P

ožadavky na změny dispozice jednotlivých
bytů bývají velmi časté. Jedná se obvykle
o náhrady příček bytového jádra, které nebývaly
z dostatečně kvalitních materiálů, nebo o zvětšení stávajících otvorů či provedení nových otvorů
v nosných stěnách [1, 2, 4, 5, 6, 9].
Základním statickým předpokladem dobře
provedené úpravy je kvalitní a rozumný staticko-architektonický dispoziční návrh. Velice často
dochází k podcenění stavebních zásad. Někdy se
tak děje z neznalosti dané problematiky, často je
důvodem i snaha ušetřit náklady. Na rozsahu průzkumových prací se přitom nemá šetřit. Tím se ovšem nenabádá k plýtvání. Včasný a podrobný průzkum je nejlepší ochranou investora a projektanta
před pozdějšími úpravami a zvyšováním nákladů.
Vzhledem k tomu, že prokázaná životnost panelových domů je – i přes řadu pochybností a možných výjimek – dostatečná, lze provádění podobných úprav v budoucnosti nadále očekávat [10].

Nátěrový systém MC-Floor
TopSpeed

Obr. 1, 2: Tekutý jednosložkový cementem vázaný podlahový povlak MC-Floor Screed 10 pro rychlé
sanace průmyslových podlah

TECHNOLOGIE

Nově vyvinutými produkty MC-Floor TopSpeed
SC a MC-Floor TopSpeed M rozšířila firma
MC-Bauchemie aplikační spektrum a doplnila
systém výrobků. Nyní lze kompletní průmyslové
podlahy vytvořit během několika málo hodin a po
48 hodinách je plně zatížit.
MC-Floor TopSpeed využívá speciální materiálovou technologii, která pochází z energetického
stavitelství a byla upravena pro nátěry podlah
uvnitř i vně budov. Inovace firmy MC-Bauchemie
nabízí široké spektrum použití: může být použita
v průmyslu, speciálně v průmyslu potravinářském
a ve velkokuchyních, stejně jako při výstavbě obchodů nebo i v klasické bytové výstavbě, jako
např. na balkónech a terasách, v podloubích nebo garážích i na mnoha dalších plochách.
Nátěrový systém MC-Floor TopSpeed umožňuje úpravu průmyslových podlah během několika
hodin, a to dokonce v rozmezí od 2 až do 35 °C

a za vlhka. Oproti tomu lze běžné nátěry podlah
na bázi polyuretanové či epoxidové pryskyřice
zpracovávat zpravidla pouze při teplotách mezi
8 a 30 °C. Při nižších teplotách, vlhkosti okolního
prostředí a za mokra vznikají nežádoucí vedlejší
reakce jako poruchy přilnavosti, puchýře, krátery a póry a navíc je dlouhé doby vytvrzování.
U MC-Floor TopSpeed vlhkost a mokré prostředí
naopak urychlují vytvrzovaní proces a navíc zvyšují přilnavost, odtrhovou pevnost a odolnost
vůči poškrábání. Rovněž nízké či vysoké teploty
nemají žádný negativní vliv na zpracování. Nátěr
je po rozmíchání složek zpracovatelný po dobu
až dvou hodin. To umožňuje bezpečné nanášení
bez časové tísně.
Nátěr po nanesení velmi rychle vytvrzuje. Po
30 minutách mu už neublíží déšť a již za zhruba
dvě hodiny je povrch pochozí, resp. připravený
pro další pracovní krok. Po dvou dnech dne lze
povrch již plně mechanicky zatěžovat. To nabízí
řadu předností: méně prostojů, prodlevy a tech-

Stávající dokumentace panelových
domů
nologických přestávek, s čímž souvisí i menší
dojíždění řemeslníků na pracoviště. Z toho pak
plyne nakonec i úspora času a peněz.
MC-Floor TopSpeed vykazuje výjimečně vysokou stabilitu vůči UV záření, která chrání nátěr
před zežloutnutím i při dlouhodobém používání
a vystavení slunci. K tomu přistupuje optimalizovaná odolnost vůči poškrábání a ve srovnání
s běžnými nátěry i vysoká odolnost vůči otěru. Odolnost vůči otěru dle EN ISO 5470-1 je
o 100 % lepší než minimální požadovaná hodnota dle EN 1502-4. Rovněž odolnost vůči úderu
dle ISO 6272-1 pro 8 Nm vykazuje o 100 % lepší
hodnotu než požaduje EN 1504-2. Všechny tato
vlastnosti silně namáhané vnitřní i vnější podlahy
trvale chrání.
Systém MC pro nanášení válečkem je založen
na dvousložkové rychle vytvrzující reakční pryskyřici s nízkým obsahem rozpouštědel a skládá se
ze základního nátěru MC-Floor TopSpeed T, který lze rovněž použít na finální transparentní pe7/2017

Statický průzkum začíná studiem stávající dokumentace. Panelové domy lze obvykle zařadit do

Obr. 1: Vyřezání otvoru a podepření stropu

některé ze známých typových soustav (G40, G57,
T06B, B70 atd.). V literatuře se udává, že v ČR
bylo vytvořeno asi 14 typových soustav. Pokud
neexistuje dokumentace přímo rekonstruovaného domu, lze se tak alespoň opřít o katalogové
projekty, které lze nalézt v archivech.
Podaří-li se najít dokumentaci rekonstruovaného domu, jsou to většinou pouze výkresy stavební, často jen výkresy rozvodů, které ze statického
hlediska jsou méně závažné. Najdeme-li (pro
statika nejdůležitější) skladby stropních a stěnových panelů s řádným popisem všech prvků, lze
hovořit o velkém štěstí.
Dá-li se daný dům zařadit do známé typové
soustavy, je možné následně v typových katalozích najít únosnost jednotlivých panelů. Bohužel
od jednotlivých typových soustav existuje řada
místních (tvarových, materiálových apod.) variant, jejichž dokumentaci (a zejména únosnosti
stěnových a stropních panelů) je často problematické získat.
Vlivem rozpadu kdysi centrálních podniků výrobců prefabrikátů na samostatné menší firmy došlo k likvidaci jejich archivů; získat tak např. výkresy
výztuže jednotlivých panelů je velmi obtížné.
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Příkladem může být nedávno staticky řešená
úprava panelového domu [1]. Ačkoliv dle dostupné a neúplné výkresové dokumentace měl
jeho nosný systém znaky typu T06B, označení
panelů v existujících výkresech tomu neodpovídalo (u všech panelů bylo jiné než u běžné
varianty T06B, používané v okolí Brna koncem
sedmdesátých let). Dům byl navíc postaven
o dvě podlaží nižší než běžná varianta T06B
(4 + 1 podlaží).

Statický průzkum
Nejsou-li výkresy kompletní, je nutné provádět
stavební průzkum in-situ [3]. Při průzkumu je
zejména nezbytné zabývat se srovnáním získané
dokumentace se skutečností v objektu, tedy kontrolovat tyto parametry:
Kvalita betonu panelů – Vlivem hromadné
prefabrikované výroby jednotlivých soustav
obvykle pevnosti betonu odpovídaly projektovaným třídám betonu – postačuje obvykle
pouhé ověření nedestruktivními zkouškami.
Pro rozšiřování původních otvorů a provádění otvorů nových je nezbytné zaměřit se především na kvalitu betonu stěnových panelů
v podlažích ovlivněných rekonstrukcí.
O Tloušťka panelů – Vlivem úspor docházelo
u některých soustav v 70. letech minulého
století k zmenšení tlouštěk panelů. Protože od
projektu k realizaci uplynulo často několik let,
mohla být tloušťka panelů proti dokumentaci
změněna.
O Velikost stálého zatížení – Především je třeba
ověřit hmotnosti podlah a střešního pláště.
O Stav bytových jader – Je třeba zjistit, zda byla
původní lehká jádra (např. umakartová) rekonstruována a nahrazena jádry novými (zděnými), a stanovit podle toho možné zvýšení
přitížení nosných prvků. Existují domy, kde
O

Obr. 2: Úprava nového otvoru

Obr. 3: Stavební práce na ostění otvoru

O

O

uživatelé/majitelé nemají dostatečný přehled
o prováděných rekonstrukcích uvnitř jednotlivých bytových jednotek (bytová jádra, otvory
v nosných stěnách apod.), což může provádění
rekonstrukce ztížit nebo znemožnit.
Kvalita a množství betonářské výztuže – Je důležité ověřit množství výztuže zejména u stěn
v nejnižším podlaží a ve stropě v nejvyšším podlaží. To lze provést např. pomocí profometrů,
georadarů apod. I tak je ale, zejména v místech
shluků výztuže (otvory pro instalace), nutné výztuž odhalit odsekáním vrstev betonu [3].
Styky panelů – Je třeba je dostatečně zdokumentovat a nalézt případné vady ve stycích.
To je asi nejsložitější a finančně nejnáročnější
úkol. Styky jsou povětšinou těžko přístupné
a neobejde se to bez zásahu (bourání) v bytových prostorách stávajících nájemníků. Tato
skutečnost může výrazně zkomplikovat svolení

Obr. 5: Příprava a bourání nového otvoru

Obr. 4: Konečný stav nového otvoru

O

s rekonstrukcí. Přitom únosnost styků je pro
rozhodnutí o přestavbě určující.
Polohy otvorů pro instalace – Vlivem technologické nekázně mohl být např. zaměněn „levý“
panel za „pravý“ a naopak, viz např. v [1]. To
sice pro vedení původních instalací nevadilo,
nicméně pro vedení nově upravovaných instalací to požadovalo komplikované rozšíření
stávajících otvorů. Platí zde i výše uvedený problém zásahu do obývaných prostorů.

Statický průzkum je tedy, jak je patrné z výše
uvedeného výčtu, velmi nepříjemný pro uživatele
stávajících bytů a ti se jeho provádění často brání.
Je pochopitelné, že jakýkoliv zásah do obývaného
domu omezí a zkomplikuje život jeho obyvatel. Je
ovšem třeba poznamenat, že tento odpor vede
často k omezování průzkumu stavby, a tedy i k latentnímu nebezpečí možné poruchy v důsledku

nezjištění vad upravované konstrukce. Obvykle se
nelze (a je to pochopitelné), domluvit s nájemníky na odhalení výztuže v panelech, na provrtání
panelů, na odběru vzorků betonu apod. Často
nejsou přístupné ani všechny byty.

Inženýrskogeologický průzkum
Pro dispoziční úpravy v panelovém domě není
nezbytné provádět inženýrskogeologický průzkum [7, 8]. Ten se zajišťuje např. v případech
nadstaveb panelových domů. Pokud se nalezne
původní průzkum, postačí ho pouze odborně
reambulovat.

Architektonicko-dispoziční návrh
Předpokladem dobrého výsledku rekonstrukce je
taková dispoziční úprava, která respektuje z hlediska statiky původní nosné konstrukce a umožňuje přenos zatížení shora dolů do základů. Proto

Obr. 6: Otvor byl proti projektu poněkud zvětšen
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PLÁN NA ROK 2018
ČÍSLO

TECHNOLOGIE

V rámci regenerace panelových domů přicházejí majitelé a uživatelé
objektů často s požadavkem na provedení dispozičních úprav stávajících
staveb, často společně s dalšími rekonstrukcemi, např. obvodového
a střešního pláště, instalací apod. Je zarážející, jak málo zodpovědně se
mnohdy k takovým úpravám v panelových domech přistupuje.

Obr. 3–6: Vyrovnávky a ochrana podlah systémem MC-Floor TopSpeed

7/2017
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Provádění nových
otvorů v nosných stěnách
panelových objektů

MC-Floor Screed 25 pro tloušťky
vrstev mezi 25 a 70 mm

MC-Floor Screed 10 pro sanaci
poškozených vysoce namáhaných
průmyslových podlah
MC-Floor Screed 10 je nový rychle tvrdnoucí,
vysoce pevný povlak pro průmyslové podlahy,
se kterým je možné zhotovit tekuté mazaniny
s tloušťkami vrstev 10 až 30 mm a rychle sanovat vysoce namáhané průmyslové podlahy.
Tekutý, jednosložkový, cementem vázaný podlahový povlak je možné snadno zpracovávat a je
vysoce zatížitelný také v malé tloušťce vrstvy.
Podklad se musí předběžně upravit v souladu
s platnými technologickými pravidly a musí se
na něj nanést adhezní emulze MC-Floor Screed
BS. Následně se MC-Floor Screed 10 rozlije na
plochu opatřenou základním nátěrem formou
„čerstvý do čerstvého“ a roztahá se pomocí
lešticí tyče. Po 24 hodinách je možné na něj
nanášet další vrstvy a po 48 hodinách je plně
použitelný.
Povlak pro průmyslové podlahy vytvrdne téměř
bez smršťování a pnutí, již po dvou hodinách je
pochozí a po 24 hodinách je možné na něj nanášet systém vrstev řady MC-DUR. Pro rychlé „víkendové“ staveniště se nabízí pro překrytí jako
další vrstva produkt z řady MC-Floor TopSpeed
ze systému velmi rychlých podlahových produktů. Následně se provede základní nátěr plochy
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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 umožňuje 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 dokumentem).
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 nepřebíráme 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

WWW.STAVBAWEB.CZ

je odborný stavební portál.
Uživatelé tohoto portálu jsou
projektanti, technici stavebních firem a firem vyrábějících stavební materiály,
realizační firmy, podnikatelé
ve stavebnictví, architekti
či studenti stavebních odborných škol. Registrovaní
uživatelé jsou denně uvědomováni o nových článcích na
tomto portálu prostřednictvím newsletteru.

Portál sloužící odborné
architektonické veřejnosti.
Jeho uživateli jsou architekti, projektanti, studenti, stavební a památkové úřady a
další zájemci o architekturu.
Kromě aktuálního zpravodajství z oboru architektura
a stavebnictví uveřejňuje
podrobné informace o stavbách, reference stavebních
a dodavatelských firem
a informace o produktech
pro stavebnictví. Registrovaní uživatelé jsou denně
uvědomováni o nových
článcích na stavbawebu prostřednictvím newsletteru.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Business Media CZ s. r. o.
Nádražní 762/32
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
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JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU Ŏ VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!
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DUBEN 2017

ǽ 54,99 Kč / 2,29 €

VÍCE
STRÁN
EK
A VÍC

JARNÍ MÍZA
PRO VÁŠ BYT

E ČTEN
ZA STEJN
Í
OU
CENU

SVĚŽÍ NÁPADY, TRENDY
A ORIGINÁLNÍ DEKORACE

LUXUSNÍ
KOBERCE

ROČNÍK X XI

STYLOVÉ
STOLOVÁNÍ

79, 9 0 Kč /4,12 €

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

NEFORMÁLNÍ
POSEZENÍ

BETON NEJEN
INDUSTRIÁLNÍ

Dilema dětského pokoje

49 Kč / 1,99 €

VODNÍ ŽIVEL
V LOŽNICI

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

POUZE

POUZE

49 Kč

49 Kč

Kreativní
mozaikové
proměny

VÍCE MÍSTA,
NEBO
HRAČEK?

Kde vaří biožena
Hanka Zemanová
DESKY VE VARU

KONEC VAŘENÍ
V ČECHÁCH
NECHTE TO
ROBOTŮM!
POHODLNÉ POSEZENÍ
PRO HOSTY I DOMÁCÍ
TIPŮ A NÁPADŮ
JAK VYUŽÍT ZDÍ
UŽIJTE SI VELIKONOCE
PLNÉ VŮNÍ A BAREV

JANA PLODKOVÁ:
Z PARKETU NA STATEK
VYZRAJTE NA ČAS,
VYROBTE SI HODINY

VLASTNÍ BAZÉN?
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Osvětlení jako show
www.modernibyt.cz

12

Akční plán
pro kuchyň
UMYVADLA
PODLE
TRENDŮ

RADIÁTORY
RUČNÍKŮM NA MÍRU

SKANDÁLNÍ ODHALENÍ
NA VEČÍRKU ČASOPISU

RECEPT NA HARMONICKÉ
MANŽELSTVÍ:

Téma: 4 koupelny zítřka

JAK BYDLÍ PLASTICKÝ CHIRURG? KRÁSNĚ!

Vařte a pište blog

KOUPELNA PRO ŠAMPIONA
www.modernibyt.cz

HYGGE: SEVERSKÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
www.modernibyt.cz

BYDLENÍ

MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

» 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 finanční poradenství »
Tipy, jak ušetřit při koupi nemovitosti, zařizování či rekonstrukci
a vedení domácnosti

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.
Některé rubriky převádí do
audiovizuální formy na DVD, a to
ve vlastní produkci.

Vychází střídavě jako čtvrtletník
časopisu Moderní byt. Lze jej
vnímat jako speciál, který se do
hloubky věnuje svému tématu,
sleduje novinky na trhu i možnosti modernizace koupelen.
V žádném článku nechybí ceny
výrobků a kontakty na firmy.

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.

CENA 89,90 Kč
4,12 €

ŘÍJEN 2017

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD
9/2017 29,90 Kč

SOUTTĚŽ
ROKU
pilu
PROJEK

S TAV B A Z A H R A DA I N T E R I É R

www.mujdum.cz

FASÁDNÍ OBKLADY,
KTERÉ KLAMOU TĚLEM

čku,
o sekamyčku
a
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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

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

NÁVŠTĚ V
ÚŽAS NÝCH
DOMŮ

NOMINACE
STAVBY ROKU
NETRADIČNÍ
BETONY
NEVIDITELNÉ DVEŘE
NÁDRAŽÍ DUCHŮ
SUPERKONSTRUKCE
POPRVÉ V ČR
KRYSTAL
POD JEŠTĚDEM
RECYKLOVANÉ
STAVEBNICTVÍ

TÉMA

Střecha nad hlavou
S ARCHITEKTEM
PO TEPLICKU
OKNA A PROSKLENÉ STĚNY DOMU

DEVELOPER NENÍ
SPROSTÉ SLOVO

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...

LET

Vše o vytápění Jak spočítat
náklady na stavbu Zpracování
úrody 10× příprava dřeva
Test motorové pily Špenát
z plevele Množení dřevin

STAVITELE

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

09/2017

MŮJ DŮM

RODINNÝ DŮM

STAVBA

STAVITEL

Tradiční časopis o bydlení
v rodinných domech seznamuje
každý měsíc zájemce o bydlení
v domě s individuálními i typovými novostavbami a rekonstrukcemi. Časopis se nevyhýbá
progresivním stavebním technologiím a moderním interiérovým realizacím. Můj dům je
pořadatelem prestižní ankety
Dům roku. Katalog rodinných
domů vychází jednou ročně jako
součást časopisu Můj dům.

Časopis, který si stačil vybudovat nepřehlédnutelnou pozici
na trhu. Svým čtenářům – nejen
majitelům a majitelkám rodinných domů – přináší praktické
rady, tipy a návody, jak co nejlépe postavit, opravit, či vylepšit
domov. Ve stejné míře se také
věnuje úpravě okolí domu, užitkové a okrasné zahradě.

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 architektům a studentům architektury,
ale i projektantům a stavebním
technikům.

Časopis Stavitel provází celým
stavebním dílem – od přípravy
stavby až po její užívání, poskytuje informace o stavebních
materiálech, o inovacích a technologiích, o stavební mechanizaci, softwaru ve stavebnictví.
Zaměřuje se na architekturu
z pohledu použitých materiálů
a technologií. Nedílnou součástí
je i právní poradna a pravidelné
zveřejňování veřejných zakázek.

