
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

příprava staveb – technologie – materiály – tzb – vady a poruchy – zajímavá stavba – stroje – ekonomika
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nádraží duchů

superkonstrukce

poprvé v čr

krystal 
pod ještědem

recyklované 
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developer není 
sprosté slovo
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Časopis stavitel provází celým stavebním dílem – od přípravy stavby 
až po její užívání, komplexně poskytuje informace o stavebních 
materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, 
o strojích a stavební mechanizaci, o využití softwaru ve stavebnictví. 
stranou nestojí ani vady a poruchy stavebního díla a návody 
na jejich předcházení a opravy. Zaměřuje se na architekturu 
z pohledu použitých materiálů a technologií. Publikuje výklady 
k právním předpisům, které se vztahují k investorské, projektové 
a dodavatelské činnosti. nedílnou součástí je i právní poradna 
a pravidelné zveřejňování veřejných zakázek.

CEnÍk InZErCE (ceny jsou v kč bez DPH)

forMát CEna

chlopeň 2/1 150 000 kč

1/1 strany 89 000 kč

2/3 strany 60 000 kč

1/2 strany 45 000 kč

1/3 strany 30 000 kč

1/4 strany 19 900 kč

1/6 strany 14 900 kč

2. a 3. strana obálky 95 000 kč

4. strana obálky 115 000 kč

obálka s rozkládací klopou (vlevo nebo vpravo 
– 3  inzertní strany šíře 204, 204, 207 x 297)

230 000 kč

tErMÍny VyDánÍ

ČÍslo DatuM VyDánÍ

stavitel 1/18 16. 1. 18

stavitel 2/18 13. 2. 18

stavitel 3/18 13. 3. 18

stavitel 4/18 + příloha rating 20. 4. 18

stavitel 5/18 18. 5. 18

stavitel 6–7/18 21. 6. 18

stavitel 8/18 14. 8. 18

stavitel 9/18 + příloha 25 let na trhu 18. 9. 18

stavitel 10/18 + speciál toP stavebnictví 23. 10. 18

stavitel 11/18 20. 11. 18

stavitel 12/18 13. 12. 18



www.bmczech.cz

technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu  
sErVIs – InZErCE

forMáty (v mm)

2/1 1/11/1 2/3 2/3

2/3 2/3

1/2 1/2

1/2 1/2

1/3 1/3

1/3 1/3

1/4
1/4 1/4

1/6

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

čistý formát čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo

420 x 297 210 x 297 185 x 254 210 x 193 185 x 165 210 x 147 185 x 125

135 x 297 122 x 254 103 x 297 90 x 254

1/3 1/4 1/6

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo zrcadlo

210 x 104 185 x 82 210 x 83 185 x 61 59 x 125

72 x 297 59 x 254 90 x 125

Plán na rok 2018 uZáVĚrky oDEVZDánÍ InZErtnÍCH PoDklaDů

ČÍslo uZáVĚrka InZErCE DatuM VyDánÍ

stavitel 1/18 22. 12. 17 16. 1. 18

stavitel 2/18 19. 1. 18 13. 2. 18

stavitel 3/18 16. 2. 18 13. 3. 18

stavitel 4/18 + příloha rating 26. 3. 18 20. 4. 18

stavitel 5/18 24. 4. 18 18. 5. 18

stavitel 6 - 7/18 28. 5. 18 21. 6. 18

stavitel 8/18 20. 7. 18 14. 8. 18

stavitel 9/18 + příloha 25 let na trhu 24. 8. 18 18. 9. 18

stavitel 10/18 + speciál toP stavebnictví 27. 9. 18 23. 10. 18

stavitel 11/18 26. 10. 18 20. 11. 18

stavitel 12/18 19. 11. 18 13. 12. 18



Pro čtenáře tvoříme tituly,  
pro vaše podnikání příležitosti www.bmczech.cz

MonotéMatICké PřÍloHy ČasoPIsu staVItEl

stavitel 1/2018 
Veletrhy a výstavy v roce 2018
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 2/2018 
Dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní 
domy
Celá strana 45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 3/2018 
Inteligentní budovy a zabezpečovací 
technika
Celá strana 45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 4/2018 
rating stavebních dodavatelů 2018
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 5/2018 
Developerské projekty  
budoucnost staveb a stavebního průmyslu
Celá strana 45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 6–7/2018 
katalog stavební techniky a nářadí
Celá strana 45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 8/2018 
speciál příloha: Energeticky úsporné 
stavby
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 9/2018 
Jubilanti – výročí na stavebním trhu  
(pro firmy, které slaví 5, 10, 15, 20, 25leté výročí založení firmy)
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 10/2018 
Časopis českého stavebnictví – 
toP ročenka 2018
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 11/2018 
Člověk a budova
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

stavitel 12/2018 

Požární bezpečnost staveb
Celá strana  45 000 Kč
Polovina strany 25 000 Kč
1/4 strany  15 000 Kč
LOGO v článku 10 000 Kč

tIsk

Vychází:  
od roku 1992

Způsob tisku:
plochý ofset

Periodicita:
11x ročně

rozsah:
64–72 stran

Šéfredaktor:
Jiří kučera

Vydavatel:
business Media CZ s. r. o.

R A T I N G
s t a v e b n í c h  d o d a v a t e l ů

PŘÍLOHA ČASOPISU STAVITEL Č. 4/2017 – 2. ROČNÍK 

RATING STAVEBNÍCH FIREM A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ – ANALÝZY – PROGNÓZY – ROZHOVORY

 ročenka 2017
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č a s o p i s  č e s k é h o 

ročenka TOP 2017

PŘÍLOHA ČASOPISU STAVITEL Č. 10/2017 | STATISTIK A – ANALÝZY – PROGNÓZY – RATING
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ratIng
Pravidelná dubnová příloha 
časopisu stavitel nese název 
rating stavebních dodavatelů. 
Přináší tabulární výsledky za mi-
nulé období. Základem této pří-
lohy je rating dodavatelů staveb, 
dodavatelů výrobků a služeb, 
architektů i projektantů připra-
vený nadací abf ve spolupráci 
s časopisem stavitel.

toP
ročenka Časopisu českého 
stavebnictví toP  s analýzami, 
prognózami, přehledem hospo-
dářských výsledků, seznamem 
firem, které jsou ohroženy 
konkurzem, nebo již skončily 
v úpadku a řadou novinek. k nim 
patří například srovnání nej-
větších stavebních firem podle 
provozního výsledku hospo-
daření na jednoho pracovníka 
(zaměstnance).

JubIlantI
Pravidelná ročenka Jubilan-
ti, která je přílohou časopisu 
stavitel, dává prostor fir-
mám, jejich majitelům i toP 
manažerům, aby se podělili 
s ostatními o své dlouholeté 
zkušenosti s podnikáním.

V E  S T A V E B N I C T V Í

ROČENK A  20 1 7

PŘÍLOHA ČASOPISU STAVITEL Č. 9/2017 | PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH FIREM A PODNIK ATELŮ

JUBILANTI
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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 podmí-
nek 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 nepře-
bíráme 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
Přístup na ftP na požádání.

obJEDnáVky a InforMaCE

obCHoDnÍ oDDĚlEnÍ  business Media CZ s. r. o., nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-smíchov

kEy aCCount ManagEr, Ing. Viktorie Žáková, tel.: 603 177 788, e-mail: viktorie.zakova@bmczech.cz

www.bmczech.cz

MůJ DůM
tradiční časopis o bydlení v rodin-
ných domech seznamuje každý 
měsíc zájemce o bydlení v domě 
s individuálními i typovými novo-
stavbami a rekonstrukcemi. Časo-
pis se nevyhýbá progresivním sta-
vebním technologiím a moderním 
interiérovým realizacím. Můj dům 
je pořadatelem prestižní ankety 
Dům roku. katalog rodinných 
domů vychází jednou ročně jako 
součást časopisu Můj dům.

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
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STAVBA
 3/2017 časopis pro všechny, které baví stavění a architektura
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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.

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
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 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
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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.


