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

The magazine that provides practical advice, tips and guidance
to its readers – not just owners of family houses - on how to best
build, repair or improve your home. In the same way it also deals
with landscaping around the house, useful and decorative garden.
It gives advice on what tools to choose, where to save and what you
shouldn’t neglect when you take care of your home.

ISSUE
PRICE

V-GATE

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

EDITORIAL PLAN

ADVERTISEMENT PRICE LIST
(prices are given in CZK without VAT)
FORMAT

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...

EXPEDITION DATE

Rodinný dům 1–2/14

6. 2. 14

145 000 CZK

Rodinný dům 3/14

6. 3. 14

st

102 000 CZK

Rodinný dům 4/14
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3 page of cover

89 000 CZK

Rodinný dům 5/14
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2 nd page of cover
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Rodinný dům 6/14

5. 6. 14

Rodinný dům 7–8/14

3. 7. 14
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Rodinný dům 9/14

4. 9. 14

1/2 page
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Rodinný dům 10/14

2. 10. 14

1/3 page

30 000 CZK

Rodinný dům 11–12/14

6. 11. 14

1/4 page

21 000 CZK

1/8 page

15 000 CZK

4 page of cover

magazine double page
1 page

126 000 CZK

DISCOUNTS

OTHER FORMATS OF ADVERTISEMENTS, INSERTED
ADVERTISEMENT (price is in CZK without VAT)
THE PRICE IS MADE BY CONTRACT AND INDIVIDUALLY

REPETITION

DISCOUNT IN %

2–4x
5–7x
8x and more
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ADDITIONAL CHARGE

7

for placement

15

production of advertisement

20

10,5

in %

PAYMENT, CANCELATION FEES
Maturity of tax documents is 14 days from the date of issue, when the maturity period times out, the publisher charges a penalty of 0.3 percent of the price
for each day of delay. If the advertiser cancels the advertisement by the closing date of advertising, he doesn’t pay any cancellation fee, after that date he
will pay 100 % of the advertisement price. Cancellation must be made exclusively in writing. Any defects in the published advertisement can be claimed
only in writing within 10 days after the expedition of the advertisement.

General terms and conditions of Business Media CZ, s. r. o. publisher are available in full
on www.bmczech.cz in the OFFER – MEDIADATA section.
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The content of last issue and technical requirements for advertising materials can be found
on www.bmczech.cz in SERVIS – ADVERTISING section
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TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ADVERTISING
MATERIAL TEMPLATES
— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, CMYK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides
DATA INTAKE
e-mail (text), CD, DVD, USB drive, FTP server
ELECTRONIC DATA FORMAT
1. PDF ACCORDING TO PDF/X-1A OR PDF VERSION 1.3. STANDARD (COMPATIBILITY WITH ACROBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe Distiller, printing to PDF, exporting (e.g. from Adobe InDesign,
Illustrator), but only under conditions set in PDF/X-1a standard or version 1.3 standard. It must also (if the advertisement is for the trim
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PDF file must not contain objects in RGB colour space
and spot colours, embedded ICC profiles, OPI information.
2. BITMAP FILES TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data must be in CMYK colour space and, in case of TIFF and PSD must be combined in a single layer, if the advertisement is for
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. Recommended
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. VECTOR EPS FILES AND INDESIGN FILES
Data must be in CMYK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the license agreement).
If the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim
size. The data must not contain objects in the RGB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the
document).
4. OTHER FORMATS BY AGREEMENT
For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the ISO-126472:2004 (FOGRA) standard. In the event that ISO 12647-2:2004 is not adhered to, we shall be not liable for the required colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement.
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a CMYK colour space, we recommend using profiles
of the following standard: ISO-12647-2:2004 (Europe ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). This standard
is used in creating the content of the periodical, for creating a certified proof copy and for printing. We shall not be liable for the
required colour scheme in the event that other ICC profiles or other methods for transferring into CMYK are used.
Adobe Creative Suite 4 Professional Acrobat 5 and 6 are used for processing.
It is possible to supply data on the following media: CD, DVD, on portable USB and FireWire (IEEE 1394) disks, via electronic mail,
via an FTP server, via www.uschovna.cz. Other transfer possibilities can be arranged by agreement.
SV, spol. s r. o., Smíchov branch, phone.: 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
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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-
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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
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Výtažné zkoušky pro mechanicky
kotvené hydroizolační povlaky střech

Téma: Nízkoenergetické
a pasivní domy
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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

ZAŘIZUJEME KOUPELNU OD A DO Z

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

MY HOUSE
Traditional magazine about
living in family houses each
month acquaints those interested in living in a house with individual and type new buildings
and renovations. The magazine
does not avoid progressive
construction technologies and
modern interior realizations.
My house is the organizer of the
prestigious inquiry House of the
year.
Č Í S LO 10 / Ř Í J E N 2 013

ROČNÍK X VII

CATALOGUE OF FAMILY
HOUSES

MATERIALS FOR
CONSTRUCTION

Published annually as a special
issue of My house magazine. The
content consists of editorial material and material of advertising
and tender character. Editors
consult the topics with architects, designers, construction
companies. A substantial part
of this periodical is the chapter
devoted to projection offices and
family house contractors.

Magazine intended for engineers, technicians, construction companies, architects,
civil engineers and all those
interested in innovations in the
field of construction. It provides
information on building materials and products and their uses.
It points out faults caused by
improper choice of technology
or by incorrect process.

NYNÍ JEN

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PROSINEC 2012–LEDEN 2013 ǽɍƙƘǫƝƝɍ ɍǺɍƖǫƗƙɍƍ

TELEVIZE
S VYSOKÝM IQ

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

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU
SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

SVĚT KOUPELEN
JARO 2014

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

www.modernibyt.cz

SVĚT KUCHYNÍ
JARO 2014

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 KČ / 1,99 €

ŠKOLA
PRANÍ

KOUPELNA
VE SRUBU

ČAJOVÝ
OBŘAD
HORSKÁ
KUCHYŇ

Rozdělejte oheň!

SNADNÝCH TRIKŮ
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

WELLNESS
U VÁS DOMA

ČASOPIS BYDLENÍ VÁS BAVÍ UŽ 33 LET
1 2

PROMĚNA BYTU
S TAPETOU NA MÍRU

ROMANTICKÁ
PROMĚNA LOŽNICE

Dřevo, měď a mosaz

PROMĚNA
DĚTSKÉHO POKOJE

Mramor, měď a beton

TRENDY 2014

9 770232 034005

PODLAH

49 KČ / 1,99 €

Vzpomínky
na Afriku

173

6 NÁVŠTĚV
LUXUSNÍCH BYTŮ

24

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU
SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

PRO
PŘEDPLNOVÉ
ATITEL
E

RADÍME
JAK VYŘEŠIT
ROZMĚRY
KUCHYNĚ

NEOBVYKLÝCH

CONSTRUCTION
Architectural magazine called
Construction brings the latest
news from the world of architecture and construction. The
central and regularly recurring
topics are devoted to issues of
urban development, housing and
reconstruction. The magazine is
intended not only for architects
and student of architecture, but
also for designers and construction engineers.

Jediné originální Bydlení založené už roku 1979

54 99
Kč

79, 9 0 Kč /4,12 €

STAVBA

www.bmczech.cz

www.modernibyt.cz

TRENDY 2014

www.modernibyt.cz

MODERN APARTMENT

BYDLENÍ

WORLD OF BATHROOMS

WORLD OF KITCHENS

A prestigious magazine dynamically changing in harmony with
the current trends, thus slowly
but surely cultivating the readers´ taste. The magazine understands housing and interior
design in a wider context as part
of lifestyle, uncovering intimacy
of the home and taste of the
famous figures and publishing
expert opinions.

» A magazine on housing and
garden » Practical information
on furnishing houses and flats »
Original reports – visits to Czech
and foreign interiors » News
and trends – furniture, interior
accessories and home appliances
» Popular flat transformations »
Garden and construction » Advice
and recommendations by experts
– legal and financial consultancy
» Tips how to save money when
buying a property, furnishing or
reconstructing a flat or a house,
and running a household

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of bathrooms. In every
article there are prices of products and business contacts.

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of kitchens. In every
article there are prices of products and business contacts.

