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kotvené hydroizolační povlaky střech
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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 1/14

23. 1. 14

3. strana obálky

91 000 Kč

Materiály pro stavbu 2/14

14. 3. 14

2. strana obálky

101 000 Kč

Materiály pro stavbu 3/14

17. 4. 14

1. strana časopisu

101 000 Kč

Materiály pro stavbu 4/14

15. 5. 14

1 strana

87 000 Kč

Materiály pro stavbu 5/14

19. 6. 14

1/2 strany

46 000 Kč

Materiály pro stavbu 6/14

21. 8. 14

2/3 strany

57 000 Kč

Materiály pro stavbu 7/14

16. 9. 14

1/3 strany

35 000 Kč

Materiály pro stavbu 8/14

17. 10. 14

1/4 strany

24 000 Kč

Materiály pro stavbu 9/14

20. 11. 14

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

čistý formát

zrcadlo

čistý formát

zrcadlo

zrcadlo

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

2/3

před ořezem

po ořezu

čistý formát

zrcadlo

235 x 310

225 x 300

152 x 300

126 X 254

PROFIL SKUPINY PŘEDPLATITELŮ ČASOPISU MATERIÁLY PRO STAVBU

50 %

projektanti, stavební inženýři a technici

40 %

stavební ﬁrmy

10 %

obchodní ﬁrmy se stavebním materiálem

PLÁN NA ROK 2014
ČÍSLO

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
DATUM VYDÁNÍ

UZÁVĚRKA INZERCE

Materiály pro stavbu 1/14

23. 1. 14

27. 12. 13

Materiály pro stavbu 2/14

14. 3. 14

7. 2. 14

Materiály pro stavbu 3/14

17. 4. 14

14. 3. 14

Materiály pro stavbu 4/14

15. 5. 14

14. 4. 14

Materiály pro stavbu 5/14

19. 6. 14

12. 5. 14

Materiály pro stavbu 6/14

21. 8. 14

18. 7. 14

Materiály pro stavbu 7/14

16. 9. 14

18. 8. 14

Materiály pro stavbu 8/14

17. 10. 14

12. 9. 14

Materiály pro stavbu 9/14

20. 11. 14

17. 10. 14

Technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu
SERVIS – INZERCE

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 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 12647-2:2004 (FOGRA). V případě
nedodržení standardu ISO 12647-2:2004 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 12647-2:2004 (ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). 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, přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.
SV, spol. s r. o., pobočka Smíchov, tel.: 225 351 156, e-mail: smichov@sv-studio.cz
ftp://w26013_svstudio:jSFHC9Wj@ftp.sv-studio.cz
TISK
Vychází:
Způsob tisku:
Periodicita:
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TÉMA NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Energeticky autonomní
renovace městského domu
ve Welsu
S postupem času se stále častěji setkáváme s úpravami, přestavbami
a renovacemi existujících objektů, které jsou motivovány snahou
o energetické úspory a nápravu problémů ohrožujících zdraví nebo
limitujících kvalitu vnitřního prostředí. Příkladem takové renovace je
přestavba městského domu ze 60. let v hornorakouském Welsu.

T

o, že je přestavbám a renovacím věnována
pozornost stále častěji, je logické, protože objem nově vznikajících staveb je pouze
zlomkem v porovnání s rozsahem hmotné
podstaty staveb již existujících. Stejně tomu je
i z hlediska porovnání podílu novovostaveb na
celkové energetické potřebě. Dalšími aspekty

Obr. 1: Dům před přestavbou

podporujícími zmíněný trend jsou prodlužování životního cyklu objektů a vzrůstající podíl
regeneračních zásahů do stávající struktury
celých stavebních celků a městských čtvrtí.
Společnost se posouvá od bezstarostné extenzivní expanze k zamyšlení se nad problémy
nalézání nových hodnot problematicky fungu-

Prodej:
Šéfredaktor:
Vydavatel:
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Barevný dům roku
2012 je k vidění na
Pankráci

jících nebo odumřelých staveb a částí původních sídel.
Vzhledem k požadavkům na soudobou výstavbu a k vývoji technologií je potenciál celkového
přínosu u přestaveb a renovací skutečně obrovský. Ponecháme-li stranou památkově chráněné
objekty a stavby s historickou nebo jinou výjimečnou hodnotou, které vyžadují zcela individuální
přístup, není důvod, proč by cílem každého projektu renovace nemělo být pokud možno překonat nebo vyrovnat se s omezeními danými původní stavební strukturou a dosáhnout maximální
možné úrovně vlastností a parametrů stavby odpovídající technologické úrovni současné doby.

předplatné
Mgr. Antonín Gottwald
Business Media CZ, s. r. o.

R

evitalizace bytových panelových
domů přináší zlepšení komfortu bydlení jejich obyvatelům, ale
přispívá také k výraznému zlepšování životního prostředí. V době
své výstavby tvořily paneláky šedivou zónu „krabic na bydlení“.
Dnes, především ty, které přešly

privatizací do vlastnictví svých obyvatel, vytvářejí obytné soubory,
v nichž dominují barvy.
Nejinak tomu je i na pražském Pankráci. V loňském roce
k barevným domům přibyl i ten
s č. p. 1641–1644 v ulici U Děkanky. Byl revitalizován. Investor, Byto-

vé družstvo U Děkanky, se rozhodl
pro komplexní, nikoli „salámovou“
(po částech), rekonstrukci. Zadal
projektové kanceláří Ing. aArch.
Pavla Skaličky vypracování projektové dokumentace a realizaci neratovické firmě KASTEN, spol. s r. o.
Stavební práce začaly v únoru
2012, skončily v květnu 2012. Rekordně krátký čas. Systémem Illbruck byly opraveny okenní připojovací spáry původních plastových
oken (v souladu se současnými
trendy a ČSN), obvodový plášť včetně suterénních prostor byl zateplen

zkušenosti z praxe | VÝROBCI INFORMUJÍ

kontaktním zateplovacím systémem
Capatect BASIC-LINE MINERA-LINE.
K sanaci a hydroizolaci podlahového souvrství lodžií byl, v rámci kompletní opravy skladeb lodžií, včetně
montáže nové keramické dlažby,
použit systém společnosti LB Cemix
MAX C. Zábradlí lodžií bylo vyměněno za ocelové, žárově zinkované,
s výplněmi z bezpečnostního skla
connex a povrchovou úpravou komaxitovou práškovou barvou v odstínu RAL 7015 (šedá).
Ač práce proběhly ve velmi krátkém čase, nebyly provedeny na úkor

Městský dům B14
Původní budova s byty a kancelářskými prostory
byla postavena v 60. letech 20. století v tehdy
obvyklé kvalitě a potýkala se s typickými problémy, jako jsou plísně, průvan, nekvalitní vnitřní
ovzduší, teplotní diskomfort a vysoké náklady na
provoz.

Obr. 2: Během přestavby

Obr. 5: Vizualizace návrhu

Obr. 6: FV panely na objektu garáží

Obr. 7: Nový vstup z ulice

Obr. 8: Uliční fasáda před dokončením

Tepelná izolace Climatizer Plus®
– efektivní řešení
pro bytové domy

Z

ápadočeská univerzita v Plzni disponuje v Borské ulici čtyřmi bytovými domy, které byly
postaveny v roce 1999. Jedná se o klasické panelové skelety zakončené dvouplášťovou rovnou
střechou o rozměru zhruba 24x20 metrů. Správa
budov začala v roce 2003 řešit problém s nedostatečným zateplením a vlhkostí v horních patrech
domu. Zatímco spodní byty se při nulové venkovní
teplotě přetápěly na 26 °C, na stropech horních
bytů bylo naměřeno pouhých 11 °C. Nemluvě
o tvorbě plísní, řadě vlhkých míst a rohů. Kontrolními sondami se zjistilo nedostatečné a navíc
špatně provedené zateplení minerální deskovou
izolací. Rozpočet na demontáž střechy, položení
izolace, montáž nové střechy, manipulační mechanizaci a práce byl odhadnut na 1 milión korun pro jeden dům, což bylo nad možnosti správy
budov. Hledalo se tedy jiné, ekonomičtější řešení.

Firma Pirmet navrhla ZPČ použít foukanou
tepelnou izolaci Climatizer Plus®. Hlavním argumentem tohoto řešení byly nejen technické parametry Climatizeru Plus®, zejména tedy tepelná
vodivost, měrná tepelná kapacita a nízký difuzní
odpor, ale i cena realizace a v neposlední řadě
i rychlost provedení. Do stávající střechy bylo navrtáno celkem 56 děr, kterými se zafoukala celá
dutina v průměrné tloušťce 30 cm (tj. cca 150 m³
Climatizeru Plus®) bez zhutnění. Díky vlastnostem
Climatizeru Plus® došlo po krátkém čase k sesednutí a vytvoření přirozené odvětrávací dutiny.
Montážní otvory byly následně osazeny komínky
pro lepší odvětrávání střechy. Realizace trvala celkem 5 dní. Objem investice činil cca 250 tisíc Kč,
tedy pouhých 25 % oproti původnímu odhadu.
V první fázi došlo k okamžitému efektu snížení
teploty na patě domu o 6 °C, přičemž teplota

Bytový dům ZPČ v Plzni s dvouplášťovou střechou

Kresba izolované dvouplášťové střechy

Obr. 3: Vizualizace domu po přestavbě
7/2013

Obr. 4: Řez s odlišením původní (šedé) části

předepsaných technologických postupů a předpisů. Naopak. Spokojenost investora a vyjádření odborné
veřejnosti nabyly v říjnu 2012 podobu 1. místa v soutěži firmy Caparol
Barevný dům 2012 v kategorii Revitalizace bytového domu.
KASTEN, ne neprávem, o sobě
říká: „Za skvělou stavbou pečlivá
firma“. Stavbyvedoucí Jan Kuchař
a celý tým, který vedl, se mohou
právem svou prací bez obav kdekoli
a kdykoli prezentovat.
podle podkladů společnosti Kasten

Obr. 9, 10: Detaily zateplení fasády
7/2013

7/2013

Detail plnění Climatizerem Plus®

u stropu horních bytů stoupla na 21 °C. Protože
byty se stále ještě přetápěly, byla snížena teplota
na patě domu o další 3 °C. Navíc horní patra byla
již bez plísní a vlhkosti.
Pozitivní zkušenosti s první domem ovlivnily rozhodnutí aplikovat tento způsob zateplení i na dalších třech domech. V současné době, tedy po výměně oken, se náklady na vytápění domů pohybují na
hranici 40 % původních nákladů! V roce 2009 byla
provedena za přítomnosti zástupců Svazu českých
a moravských bytových družstev kontrola střešního
pláště, která ukázala bezchybnou funkci odvětrávání střechy a perfektní stav izolace. Climatizer Plus®
splňuje veškeré protipožární požadavky a je imunní
vůči hlodavcům, hmyzu či jiným škůdcům.
Climatizer Plus® patří do sofistikovaného skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí
ucelená řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení
akustického komfortu. COMPRI® je synonymem
pro přirozené zdravé bydlení a nízké náklady na
vytápění.
Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz.
podle podkladů společnosti Ciur

Do střechy vyříznutá díra sloužila k zafoukání izolace

Instalované odvětrávací komínky
7/2013
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20 00 OTĚ
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RADY PRO
PERFEKTNÍ

ROČNÍK X VII

TELEVIZE
S VYSOKÝM IQ
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JÍDELNÍ STOLY

VTIPNÉ LAMPY
A LAMPIČKY

V LETNÍM SÍDLE
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FUNKCÍ
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6 NÁVŠTĚV
LUXUSNÍCH BYTŮ

ŠIKOVNÝCH STOLŮ
A STOLKŮ

I V PRONÁJMU MŮŽETE
BYDLET ORIGINÁLNĚ!

WELLNESS
U VÁS DOMA

ARCHITEKTURA HROU
ANEB DŮM Z KOSTEK

MALOU ZMĚNOU
K VELKÉ PROMĚNĚ

www.modernibyt.cz
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49 Kč / 1,99 Є

79, 9 0 Kč /4,12 €

NEOBVYKLÝCH

PODLAH

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU

MODERNÍ BYT

POUZ

PODZIMNÍ
RELAXACE
ŽIVÝ OHEŇ
SÁLAVÉ TEPLO
INTERIÉROVÉ
VŮNĚ

49 Kč / 1,99 Є

ŠKOLA
PRANÍ

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

E

4 9 Kč

NÁŠ VÝBĚR:
5 NEJLEPŠÍCH
KOLEKCÍ
BATERIÍ

KOUPELNA
V KOLONIÁLNÍM
STYLU

VZPOMÍNKY NA AFRIKU
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JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

POUZ

E

4 9 Kč

NÁVRAT PŘÍRODY
A ŘEMESEL
STARÁ MLADÁ
PODLAHA

ZAVAŘTE SI!
RADOST Z DĚTÍ
V KUCHYNI

JEZTE VSEDĚ
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

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 €

LISTOPAD 2013

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ČASOPIS PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD
10/2013 29,90 Kč

RAN

STAVBA ZAHRADA INTERIÉR

www.mujdum.cz
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BUDIŽ TEPLO!
KRBY

NÁVŠTĚV
RODINNÝCH
DOMŮ A VIL

KAMNA

SAUNY

ALTERNATIVY:
REPORTÁŽ
ZE ZCELA
SOBĚSTAČNÉ
FARMY

80 ST kých
praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do

NA NÁVŠTĚVĚ
Na první pohled tradiční horská
chalupa, uvnitř moderní
novostavba nabízející současný
komfort. Račte vstoupit!

INFRAZÁŘIČE

3 | 2013

TÉMA: Střecha samá díra

SOUT ĚŽ

U
O SAUN
R 300 2

Není to problém jen majitelů zřícenin: i nové střechy
potřebují řadu prostupů pro vymoženosti moderní doby
– střešní okna, antény, solární panely, světlovody...

INFR AMA

NOTĚ
V HOD

47

STAVBA

BYDLENÍ
» 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

000 KČ

Práce jako na kostele
NOVÉ TRENDY
V ZAHRADÁCH
Zanořená,
vyvýšená,
vyzývavá a tak
trochu divoká –
taková je trendy
zahrada roku 2014!

PORADÍME
VÁM, JAK
ZAŘÍDIT
KOUPELNU,
ABY BYLA
PRAKTICKÁ
I KRÁSNÁ
A IDEÁLNÍ PRO
RELAXACI

V našem seriálu o rekonstrukcích historických budov
tentokrát ukážeme, jak se bydlí v bývalém kostele

ZAŘIZUJEME KOUPELNU OD A DO Z

Nenechte si ujít
Zateplení soklu
Nové typy omítek
Vše o zdravém spaní
Jak na to: Podlahové
topení krok za krokem

10× motorové pily
Poradíme vám, jak
pokácet strom a čím
nejsnáze
nařezat
dříví

MŮJ DŮM

RODINNÝ DŮM

STAVBA

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.

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.

CENA 99,90 Kč I 5,15 €

WWW.MUJDUM.CZ

KATALOG
RODINNÝCH DOMŮ 2013

170

PROJEKTŮ
RODINNÝC H
DOMŮ

9

NÁVŠTĚ

V
VE VZO
ROV ÝCH
DOM ECH

AKTUÁLNÍ PRŮVODCE TRHEM V ČR
PŘEHLEDNÉ DĚLENÍ PODLE STAVEBNÍHO MATERIÁLU, VZHLEDU, VELIKOSTI A CENY

KATALOG RODINNÝCH
DOMŮ
vychází jednou ročně jako
mimořádné číslo časopisu Můj
dům. Obsahová skladba sestává
z redakčních materiálů a z materiálů nabídkového a reklamního
charakteru. Témata redaktoři
konzultují s architekty, projektanty, stavebními firmami. Podstatnou část tohoto periodika
tvoří kapitola věnovaná projekčním kancelářím a dodavatelům
rodinných domů.

