Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

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

RAN

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!

Časopis, který 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. Poradí, jaké nářadí
si vybrat, kde lze ušetřit a co byste neměli při své péči o domov
opominout.

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

TÉMA: Střecha samá díra

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

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

TERMÍNY VYDÁNÍ

FORMÁT

CENA

ČÍSLO

DATUM VYDÁNÍ

V-GATE

145 000 Kč

Rodinný dům 1–2/14

6. 2. 14

4. strana obálky

102 000 Kč

Rodinný dům 3/14

6. 3. 14

3. strana obálky

89 000 Kč

Rodinný dům 4/14

3. 4. 14

2. strana obálky

89 000 Kč

Rodinný dům 5/14

6. 5. 14

126 000 Kč

dvoustrana časopisu

Rodinný dům 6/14

5. 6. 14

1 strana

81 000 Kč

Rodinný dům 7–8/14

3. 7. 14

1/2 strany

42 000 Kč

Rodinný dům 9/14

4. 9. 14

1/3 strany

30 000 Kč

Rodinný dům 10/14

2. 10. 14

1/4 strany

21 000 Kč

Rodinný dům 11–12/14

6. 11. 14

1/8 strany

15 000 Kč

DALŠÍ FORMÁTY INZERCE, VKLÁDANÁ INZERCE
(cena je v Kč bez DPH)
CENA JE STANOVENA SMLUVNĚ A INDIVIDUÁLNĚ
SLEVY
PŘÍPLATKY

OPAKOVÁNÍ

SLEVA V %

V%

2–4x

5

za umístění

15

5–7x

7

výroba inzerátu

20

8x a více

10,5

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

www.bmczech.cz

FORMÁTY (v mm)

1/1
zrcadlo
184 x 235

1/1
spad
215 x 280

1/2
spad
215 x 137

1/2
zrcadlo
184 x 115

1/2
spad
103 x 280

1/2
zrcadlo
87 x 235

1/3
spad
215 x 93

1/3
spad
71 x 280

jiné formáty –

1/3
zrcadlo
184 x 71

1/3
zrcadlo
55 x 235

1/4
zrcadlo
87 x 115

POHLAVÍ ČTENÁŘŮ TITULU RODINNÝ DŮM

58 %

muži

42 %

ženy

za smluvní
ceny

25 %

12–29 let

46 %

30–49 let

29 %

50–79 let

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
datum vydání

Rodinný dům 1–2/14

ální domluvě

ČTENÁŘI TITULU RODINNÝ DŮM

PLÁN NA ROK 2014
číslo

po individu-

V Gate
(II.str. obálky
+ chlopeň)
414 x 280

1/8
zrcadlo
88 x 58

písemné objednávky

dodání k výrobě
inzerce a KP

digitální podklady

6. 2. 14

7. 1. 14

10. 1. 14

17. 1. 14

Rodinný dům 3/14

6. 3. 14

4. 2. 14

7. 2. 14

14. 2. 14

Rodinný dům 4/14

3. 4. 14

4. 3. 14

7. 3. 14

14. 3. 14

Rodinný dům 5/14

6. 5. 14

8. 4. 14

11. 4. 14

18. 4. 14

Rodinný dům 6/14

5. 6. 14

6. 5. 14

9. 5. 14

16. 5. 14

Rodinný dům 7–8/14

3. 7. 14

3. 6. 14

6. 6. 14

13. 6. 14

Rodinný dům 9/14

4. 9. 14

5. 8. 14

8. 8. 14

15. 8. 14

Rodinný dům 10/14

2. 10. 14

2. 9. 14

5. 9. 14

12. 9. 14

Rodinný dům 11–12/14

6. 11. 14

6. 10. 14

10. 10. 14

17. 10. 14

Obsah posledního čísla a 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
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technická NÁVŠTĚVA

návštěva ZAHRADA

Tento domek nabízí obytnou plochu 74 m2
Z ložnice mohou vést balkonové dveře
na terasu nebo přímo do zahradní zeleně
Varianta velmi moderního vybavení
kuchyňského koutu z IKEA

Malý, ale šikovný

Idyla na venkovském dvoře

Pouhé tři měsíce výroby, stavba za půl dne. Nezávislost, moderní
interiér, nízká cena i provozní náklady. To vše ve zdařilém
projektu nízkoenergetického dřevěného Freedomku.

I

dea domku s minináklady vznikla asi
před sedmi lety. Poprvé se s ní veřejnost mohla seznámit v roce 2010
v Praze v rámci projektu Architecture
Week. Se svým stroze praktickým vybavením na ploše 28 m2 připomínal spíše
azyl skromného svobodného mládence.
Podruhé – to už v nesrovnatelně větším
a velmi komfortně zařízeném provedení
– se představil téměř před dvěma lety.
Na letošním stavebním veletrhu v Brně
byl k vidění Freedomek vybavený nábyt-
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kem Ikea. Absolutní novinkou jsou pak
domy ve tvaru Z, L, U či dům na patro,
které představují plnohodnotnou alternativu rodinného bydlení. Dnes už freedomky představují zcela samozřejmou
a plnohodnotnou alternativu rodinného
bydlení.

Kde se vzal
Prvotní nákres domku vytvořil na popud
přítele architekt Marek Jan Štěpán v roce
2006. Projekt pak dlouhé tři roky ležel

Freedomek je důkazem spojení výhod
mobilního objektu a kvalitní dřevostavby

v šuplíku, než se první prototyp objevil
na pražském Václavském náměstí, kde
jím prošlo neuvěřitelných 25 tisíc lidí
a stovky dalších se o něj zajímaly následně. Důvod nebývalého úspěchu je nasnadě – poměr mezi kvalitou bydlení a cenou. Malý domek totiž bylo možné
pořídit už za 700 tisíc korun. Díky použitým technologiím a materiálům (v loňském roce získaly všechny potřebné certiﬁkáty kvality) výrobce nabízí téměř
bezúdržbové a nízkonákladové bydlení
a vyšší životnost stavby, než je obvyklé
u klasických dřevostaveb. „Řešení umožňuje nezávislost na inženýrských sítích.
Domek včetně vybavení ráno dovezeme
a v poledne už můžete bydlet,“ říká architekt Marek Jan Štěpán, autor projektu.

Dokonale jednoduchý systém
Domky se dělí podle velikosti (typy N, S,
M, přičemž další rozměrově větší modely
jsou sestaveny ze dvou a více základních
modulů) a interiérového vybavení. Na základě představ a požadavků klienta se
vyrábějí a montují v hale, což trvá zhruba
tři měsíce.
Freedomek je z 95 % vyrobený ze dřeva.
Nosná konstrukce ze sušeného lepeného
dřeva KVH a BSH má přesné spoje podle
švýcarského patentu (používá se minimum kovových součástí), zateplení tvoří
dřevovláknitá izolace. Energetické úspory garantuje difuzně otevřená skladba
obvodových stěn (sádrovláknité desky,
podle varianty Classic, Top a jiné, s tepelnou izolací zvolenou podle předpokláda-

ného způsobu využití), celková tloušťka
stěny 30 cm odpovídá tepelněizolačním
vlastnostem cihlového zdiva o tloušťce
3,6 m.
Okna jsou dřevěná, přesněji řečeno dřevohliníková, střecha plochá dvouplášťová, obložení fasády z vodorovných modřínových latí. Vytápění zajišťuje elektřina
(prostřednictvím klimatizační jednotky
s tepelným čerpadlem nebo sálavých panelů, eventuálně přímotopy s možností
doplňkového zdroje – krbu na bioetanol), nabízí se však i jiná, na míru stavěná
řešení. A jak vlastně taková „stavba“ probíhá prakticky? Hotový příbytek se naloží na kamion, dopraví na místo určení
(pomocí jeřábu se uloží na předem zhotovenou základovou konstrukci) a asi

WWW.MUJDUM.CZ
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Zahradu, kterou dnes navštívíme, tvoří vlastně dvě části – krásný venkovský dvůr
a samotná zahrada, která je okrasná, ale zčásti i užitková. Její majitel zde pěstuje mimo
jiné spoustu malých semenáčků a roubů jehličnanů.

„B

ývalo to klasické venkovské čtvercové stavení s velkými vraty do
dvora,“ vypráví pan Malík. „I zahraniční návštěvy žasnou, jak se dá taková venkovská chalupa předělat. Například vrata od stodoly jsme pobili
palubkami, aby nepůsobila tak stroze,
a vysadili jsme tu vysoké dřeviny…“
Dvůr i zahrada jsou plné jehličnanů, které jsou pro změnu zbarvení a rytmu doplněny listnatými dřevinami, na jaře jimi
občas prosvítí květy rododendronů či
magnolií. A aby zde nebyly jen různé od-

52

stíny zeleně, dodávají svými listy či výhonky sezonně žluté nebo červené zbarvení vybrané druhy dřevin.
„Jehličnany se mi hodně líbí,“ vysvětluje
majitel, autor i realizátor zahrady v jedné
osobě, „protože listnaté stromy jsou půl
roku holé a kvetou jen chvilinku. A já,
čím jsem starší, tím mám raději rostliny,
které dělají parádu pořád. Samozřejmě
nějaký listnáč mezi těmi jehličnany také
musí být, hlavně ty červené, protože červená barva jehličnanům chybí. Květiny
jsou jen na předzahrádce, především sta-

ré druhy – srdcovka, ﬂoxy, hortenzie,
prostě všehochuť.“

V jednoduchosti je krása
Zahrada samotná je velmi členitá. Lze na
ni vstoupit buď průjezdem ze dvora, nebo
kovanou brankou u pergoly. V její horní
části je malé posezení kryté stromy, u jižní zdi je několik zeleninových políček.
Pod nimi se rozkládá travnatá plocha, členěná volně stojícími stromy i jejich shluky, je zde také malebný ostrůvek s dřevinami různých tvarů i rozměrů. „Tenhle

WWW.MUJDUM.CZ
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Jáchym Rataj
tel.: 225 351 461
mobil: 602 617 024
fax: 225 351 603
jachym.rataj@bmczech.cz
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bohdan.kubala@bmczech.cz
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tel.: 225 351 310
mobil: 773 773 325
kat.neufingerova@bmczech.cz
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LISTOPAD 2013

CENA 89,90 Kč
4,12 €

www.mujdum.cz

STAVBA ZAHRADA INTERIÉR

BUDIŽ TEPLO!
KRBY

NÁVŠTĚV
RODINNÝCH
DOMŮ A VIL

KAMNA

SAUNY

ALTERNATIVY:
REPORTÁŽ
ZE ZCELA
SOBĚSTAČNÉ
FARMY

INFRAZÁŘIČE

CENA 59,90 Kč
2,79 €

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO
REKONSTRUKCE 2013

Dům, který
konečně
dorostl

KATALOG
RODINNÝCH DOMŮ 2013

7 / 2 0 1 3
X I X .

r o č n í k

–

Cenové indexy stavebních
a montážních prací 2013/II

z á ř í

Výtažné zkoušky pro mechanicky
kotvené hydroizolační povlaky střech

Téma: Nízkoenergetické
a pasivní domy

Zchátralý cihlový domek
s polovalbovou čepicí se
proměnil v moderní dům
s plochou střechou

170

PROJEKTŮ
RODINNÝC H
DOMŮ

9

NÁVŠTĚ

V
VE VZO
ROV ÝCH
DOM ECH

SOUT ĚŽ

U
O SAUN
R 300 2

INFR AMA

Od základů po komín:
praktické rady pro záchranu
a obnovu starých domů

KČ
47 000

ZAŘIZUJEME KOUPELNU OD A DO Z

SECESNÍ VILA
KOUŘIMKA
prochází náročnou
rekonstrukcí.
Odbornou sanaci
vyžaduje fasáda,
střecha, kovářské
i dřevěné prvky

3 5

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

9 771801 175006

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

NOVÝ ÚDĚL
PRO STARÝ DVŮR
Tradiční česká
zemědělská
usedlost se
proměnila
v moderní sídlo.
Inspirujte se!

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

MŮJ DŮM

REKONSTRUKCE

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.

zvláštní číslo časopisu Můj dům
je určeno všem, kteří se chystají
rekonstruovat svůj dům či byt.
V titulu najdete všechny potřebné informace včetně ukázek
zrekonstruovaných objektů,
vhodných technologií a materiálů i právní a finanční poradny.
Časopis přináší cenné rady při
přestavbě domu, dostavbě či
renovaci interiéru i exteriéru.

Č Í S LO 10 / Ř Í J E N 2 013

ROČNÍK X VII

NYNÍ JEN

ORIGINÁLNÍ
JÍDELNÍ STOLY

VTIPNÉ LAMPY
A LAMPIČKY

V LETNÍM SÍDLE
S CHANTAL POULLAIN

ZVĚTŠUJEME
Časopis
roku 2007,
2008, 2009

MALÝ BYT

SLEV
& DÁR A
EK
PRO
PŘEDPLNOVÉ
ATITEL
E

RADÍME
JAK VYŘEŠIT
ROZMĚRY
KUCHYNĚ

173

SNADNÝCH TRIKŮ
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

6 NÁVŠTĚV
LUXUSNÍCH BYTŮ
WELLNESS
U VÁS DOMA

ČASOPIS BYDLENÍ VÁS BAVÍ UŽ 33 LET
1 2

PROMĚNA BYTU
S TAPETOU NA MÍRU

NEOBVYKLÝCH

PODLAH

ROMANTICKÁ
PROMĚNA LOŽNICE

PROMĚNA
DĚTSKÉHO POKOJE

9 770232 034005

24

49 Kč / 1,99 Є

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PROSINEC 2012–LEDEN 2013 ǽɍƙƘǫƝƝɍ ɍǺɍƖǫƗƙɍƍ

TELEVIZE
S VYSOKÝM IQ

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.

Jediné originální Bydlení založené už roku 1979

54 99
Kč

79, 9 0 Kč /4,12 €

KATALOG RODINNÝCH
DOMŮ

3/2013
PODZIM

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

NOTĚ
V HOD

www.modernibyt.cz

Dřevobetonové
konstrukce

CENA 99,90 Kč I 5,15 €

WWW.MUJDUM.CZ

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU

MODERNÍ BYT

POUZ

PODZIMNÍ
RELAXACE
ŽIVÝ OHEŇ
SÁLAVÉ TEPLO
INTERIÉROVÉ
VŮNĚ

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

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

3/2013
PODZIM

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KUCHYNÍ

8

www.mujdum.cz

NÁVRAT PŘÍRODY
A ŘEMESEL

POUZ

E

4 9 Kč

STARÁ MLADÁ
PODLAHA

ZAVAŘTE SI!
RADOST Z DĚTÍ
V KUCHYNI

JEZTE VSEDĚ
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

MODERNÍ BYT

BYDLENÍ

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.

» 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

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.

