
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

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

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

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 1/18 5. 4. 18

Stavba 2/18 7. 6. 18

Stavba 3/18 6. 9. 18

Stavba 4/18 8. 11. 18
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Úpravy zámeckého parku a kočárovny v Litomyšli
Litomyšl
Šépka architekti, HŠH architekti

Úpravy zámeckého parku 
a kočárovny v Litomyšli

ARCHITEKTURA
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LOKALITA
Zámecké návrší zapsané na seznamu pamá-

tek UNESCO 

ZADÁNÍ
Úprava zámeckého parku, novostavba dět-

ského pavilonu a rekonstrukce objektu ko-

čárovny ze začátku 18. století na kavárnu 

a na prostory pronajímatelných kanceláří 

a zprávy zámeckého návrší. 

ARCHITEKTURA
Zámek společně se soustavou historických 

staveb a přilehlými parky vytvářel po sta-

letí zcela jedinečný areál. Návrh vychází 

z představy pokojů, které jsou definovány 

jednotlivými stavbami zámeckého návrší. 

Pro podporu této úvahy a jasnější vymeze-

ní jednotlivých prostor, doplňujeme stáva-

jící konfiguraci staveb o dva nové objekty. 

Prvním je lavice vsazená mezi vstupním 

nádvořím a hospodářským dvorem. Druhým 

je objekt s dětským programem, umístěný 

mezi kočárovnu a zámek. Tento objekt 

představuje letní pavilon – stan sestavený 

z trojúhelníkových segmentů z lehké oce-

lové konstrukce, kde výplň tvoří průsvitná 

plátna. Stan je inspirován dětským drakem, 

který se snesl do zámeckých zahrad a oddělil 

hospodářské budovy od anglického parku. 

Výraznou proměnou si prošel přilehlý objekt 

bývalé kočárovny, kde je přízemí adaptová-

no na cafeterii, a druhé patro slouží správ-

ci zámeckého areálu a jako pronajímatelné 

kanceláře. V celém objektu došlo k odstraně-

ní dodatečně vložených příček i novodobého 

schodiště. Do takto upravených prostor byly 

vloženy nové hmoty v místech, kde kdysi stá-

valy kočáry. Tyto nové prvky představují ne-

zbytné sociální zázemí kavárny, bar a sezení 

a jsou zhotoveny z průsvitného laminátu. 

Proměnou si prošel i exteriér, zde byly přede-

vším odstraněny všechny dekorativní římsy 

zhotovené v 70. letech 20. století. Vnější fasá-

da byla opatřena světlým vápenným štukem. 

Součástí celkových úprav bylo také řešení 

anglického parku, kde je hlavní důraz kla-

den na vodní element. Vzhledem k tomu, že 

se v minulosti vodní prvky v parku nachá-

zely, pokusili jsme se o jejich obnovu. Vodní 

prvek začíná přirozeně v nejvyšším bodě, 

kde je dochované zámecké jezírko. Trasa 

vedení vody vychází z největší vzdálenosti 

mezi stromy a je navržena za pomoci výpo-

četní techniky metodou geometrie voronoi. 

V rámci řešení celého parku bylo navrženo 

ještě několik drobných prvků, jako je napří-

klad voliéra pro pávy, která vychází svým 

tvarem z keře, na kterém mohou pávi sedět. 

Dalším drobným prvkem jsou lavičky, které 

představují jakýsi krystal, inspirovaný zá-

meckým sgrafitem. Všechny nové prvky jsou 

navrženy jako kombinace oceli a průsvitné-

ho laminátu lehce jantarové barvy. Šlo o to 

umístit na zámecké návrší jakési šperky, kte-

ré budou mít své kouzlo odpovídající tomuto 

prostředí.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

MODIFICATIONS OF THE CASTLE 
PARK AND THE CARRIAGE HOUSE 
IN LITOMYŠL

Castle Hill in Litomyšl is an area regis-

tered on the UNESCO World Heritage list. 

The project assignment requested an adjust-

ment of the castle park, a new children’s pa-

vilion, and a reconstruction of the Carriage 

House from the beginning of the 18th cen-

tury where a café and an office for adminis-

tration of the Castle Hill and leasable offices 

should arise. The castle together with a set 

of historical buildings and adjacent parks 

created an absolutely unique complex for 

centuries. Our proposal is based on the idea 

of rooms, which individual buildings of the 

Castle Hill delineate. To support this reflec-

tion and to define more clearly each space, 

we complement the existing configuration of 

buildings of two new objects. The first one is 

a bench-like stage set between the entrance 

courtyard and the rear yard with horse sta-

bles, a riding hall and a carriage house. The 

second one is a structure for children’s play 

located between the Carriage House and 

the castle. It represents a summer pavilion 

– a tent composed of triangular segments 

made from light steel and filled with translu-

cent canvases. The tent is inspired by a chil-

dren’s kite that landed in the castle gardens 

and separated the aforementioned facility 

buildings from the English landscape park.

The building of the former Carriage 

House has undergone a significant trans-

formation. The additional partition and the 

modern staircase have been removed. The 

new volumes have been inserted into the 

places where the carriages once stood. The 

new elements host the necessary social fa-

cilities of the café. The bar and the seating 

are made of translucent fiberglass. Also the 

exterior of the house has been changed; pri-

marily, all decorative cornices made in the 

1970s were removed. The external facade 

has been rendered with light lime stucco.

Within the adjustment of the English gar-

den, the main emphasis was put on the re-

covery of the water elements, which histori-

cally were in the park. The preserved castle 

little pond is at the highest point. The down-

stream water route has been designed with 

the aid of the voronoi geometry method. The 

park was complemented by a few small el-

ements: an aviary for peacocks, benches in 

the form of a crystal inspired by the castle 

sgraffito. All new elements are made from 

steel and translucent fiberglass of a slightly 

amber colour.

ARCHITECT’S REPORT

ÚPRAVY ZÁMECKÉHO PARKU  
A KOČÁROVNY V LITOMYŠLI
Místo / Location: Litomyšl

Investor: město Litomyšl 

Autoři / Architects: Jan Šépka  

(Šépka architekti) 2014–2016, 

Petr Hájek, Tomáš Hradečný,  

Jan Šépka (HŠH architekti) 2007–2014

Spolupráce / Cooperation:  

Jan Kolář, Vítězslav Kůstka,  

Helena Línová, Radka Šimková,  

Lucie Vogelová

Zastavěná plocha / Area: park –  

18 914 m2, kočárovna / carriage 

house – 260 m2

Obestavěný prostor / Enclosed 

volume: kočárovna – 2860 m3

Projekt / Design phase:  

2007–2011, 2014

Realizace / Implementation: 

2011–2016

Náklady / Costs: 67 mil. Kč

Foto: Tomáš Malý
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Přestavba 
řadového domu
V sedmdesátých letech minulého století byly 

ve čtvrtích Hanspaulka a Baba vystavěny 

řadové a bytové domy. Stejně jako v jiných 

částech Československa byla bytová výstavba 

řešena formou svépomoci v rámci pro tento 

účel založených družstev. Výstavba respekto-

vala typizaci své doby, nicméně svažitý reliéf 

Hanspaulky přinášel zajímavé modifikace. 

V našem případě měl dům suterén, ze které-

ho byl díky terénnímu zlomu vstup na zahra-

du, zatímco vstup z ulice byl o podlaží výše. 

Po technické stránce byl dům navržen z pl-

ných cihel na rozpony panelových stropů, bylo 

tedy nutné se vyrovnávat s velmi úzkou dis-

pozicí. Charakteristické pro naši oblast bylo 

použití cihel na fasádě.

Jasně vymezené hranice společně se za-

dáním investora nám určily směr přestavby. 

Pro navýšení obytné plochy, jsme využili 

k bydlení i suterén napojený na zahradu. 

Velmi nízké světlé výšky podlaží nás mo-

tivovaly provzdušnit dispozici otevřením 

jídelny přes dvě patra. Z jihu jsou obytné 

místnosti prosvětleny velkoformátovým 

prosklením, které tvoří de facto celou fasá-

du. Tepelnou pohodu zajišťují venkovní ža-

luzie, které jsou automaticky řízené. Z uli-

ce – ze severu je zopakován princip z jižní 

fasády. Velké prosklené plochy zde však 

z větší části nahrazují plné plechové plo-

chy, za nimiž je garáž a koupelna. Černo-

skleněný plášť je zvýrazněn lemem z čer-

vených lícových cihel, prvku stmelujícího 

původní výraz domu s moderní přestavbou.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Místo / Location: Praha 

Klient / Client: soukromá osoba

Architekt / Architect: Stempel & Tesar 

architekti / Ján Stempel, Jan Jakub 

Tesař

Projekt a výstavba / Design and 

Implementation phases: 2014–2017

Zahrada / Garden: Lucie Vogelová 

(Terra Florida)

Pozemek / Plot size: 270 m2

Zastavěná plocha / Built-up area: 101 m2

Užitná plocha / Usable area: 230 m2

Foto: Filip Šlapal

Přestavba řadového domu 
Praha
Stempel & Tesař architekti

RECENZE
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REMODELLING OF A TOWNHOUSE
In the 1970s, a large number of terraced 

houses and apartment buildings were 

built in the Hanspaulka and Baba neigh-

bourhoods of Prague. As in other parts of 

Czechoslovakia, the homes were built by 

housing cooperatives established for this 

purpose, with much of the physical labour 

performed by their future inhabitants. The 

buildings reflected the type of housing 

usually built at the time, although the ar-

ea’s hilly terrain resulted in some interest-

ing modifications. In our case, the build-

ing’s basement offered direct access to the 

backyard, although the main entrance was 

on the ground floor one level up. In terms 

of construction technology, the build-

ing’s design was determined by the width 

of the ceiling panels, meaning that we had 

to work with a very narrow interior layout. 

Another typical characteristic for build-

ings in this neighbourhood was the use of 

brick facing.

The scope of the remodel was determined by 

the aforementioned limitations and the inves-

tor’s stated objectives. In order to increase 

the amount of living space, we converted the 

basement area facing the garden into a liv-

ing space as well. The extremely low ceiling 

heights inspired us to add a sense of airiness 

to the interior by opening up the dining room 

across two floors. The living spaces receive 

southern sunlight through a large glass sur-

face that makes up practically the entire fa

ade. The indoor temperature is kept at a com-

fortable level through the use of automatical-

ly controlled exterior blinds. This approach is 

mirrored on the northern street-side fa ade, 

except that much of the fa ade consists of 

sheet metal behind which are the garage and 

bathroom. The glass and black-metal fa ade 

is accentuated by a fringe of red facing bricks 

that form a link between the building's origi-

nal look and its modern renovation.

ARCHITECT’S REPORT
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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 2018 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ UZÁVĚRKA INZERCE

Stavba 1/18 5. 4. 18 2. 3. 18

Stavba 2/18 7. 6. 18 4. 5. 18

Stavba 3/18 6. 9. 18 6. 8. 18

Stavba 4/18 8. 11. 18 8. 10. 18



Pro čtenáře tvoříme tituly, 
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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 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

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.

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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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.

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

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

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

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

 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

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

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


