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.
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4. strana obálky
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Stavba 1/14

10. 4. 14

3. strana obálky

95 000 Kč

Stavba 2/14

19. 6. 14

2. strana obálky

104 000 Kč

Stavba 3/14

11. 9. 14

1. strana časopisu

104 000 Kč
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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

20. 11. 14

+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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PROFIL SKUPINY PŘEDPLATITELŮ ČASOPISU STAVBA

45 %

autorizovaní architekti a projektanti

30%

autorizovaní inženýři

15 %

stavební ﬁrmy

5%

investoři, developeři

5%

studenti stavebních fakult

PLÁN NA ROK 2014
ČÍSLO

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
DATUM VYDÁNÍ

UZÁVĚRKA INZERCE

Stavba 1/14

10. 4. 14

7. 3. 14

Stavba 2/14

19. 6. 14

16. 5. 14

Stavba 3/14

11. 9. 14

8. 8. 14

20. 11. 14

20. 10. 14

Stavba 4/14 – Ročenka architektury

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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SLOVENSKÁ SENICA
Slovenská Senica: funkčnost a estetika pro obecní
bytové domy
Nájemní bytové domy 2x48 b. j. v Senici
místo stavby: Senica, Nová Sotina
investor: Mesto Senica
architektonický návrh: Branislav Hnát, Robert Hnát
generální projektant:
Architektonické štúdio H+R, s. r. o.
generální dodavatel: HÍLEK a spol., a. s.
realizace: 2010-2012
Užitná plocha: 3255 m2
Zastavěná plocha: 955 m2
Plocha pozemku: 8050 m2
Použitý materiál:
samonosná konstrukce, obvodové zdi Ytong tloušťky
375 mm,
mezibytové protihlukové stěny Silka tloušťky 250 mm,
vnitřní příčky Ytong

ral stone and wood. It is rare when a project
of this scale has a timber façade, however due
to the used materials the buildings ﬁt perfectly
into the surrounding nature. e ground level
has been formed to complete the harmony
between water, green nature and luxury housing; it is also connected to the courtyard of the
oﬃce building of the DOCK A now nearing
completion.
The five-storey apartment buildings DOCK A
have a common underground garage and
a reception on the ground ﬂoor, through which
to enter the complex. Each building has its own
distinctive colour of wall that runs in common
areas through the house from the garage and
the entrance to hallways along individual ﬂats.
e interior of all apartments have a high standard, which exactly correspond to the entire
project. Emphasis was placed on quality of
materials and nice textures. The flooring in
the ﬂats is from bleached oak, the doors have
a walnut veneer, and the walls are gypsum plastered. In the bathrooms you can ﬁnd wood,
which is not typical, however, it sweetens the
otherwise cold ceramic tiles, which are mounted
within the wall plaster. All the bathrooms are
ﬁxed up to the smallest detail as in a hotel, so
everything from the sink with the taps, through
to the toilet paper holder to the hooks for towels harmonizes.

Mohlo by se zdát, že malý rozpočet a přísná
omezení mohou mít za výsledek jen jediné:
nudný návrh, který nebude vybočovat z řady.
Ale i s málem se dá navrhnout stavba, která
splní veškeré požadavky a zároveň bude esteticky zajímavá. V případě obecních bytových
domů je tato výchovná stránka velmi důležitá.
Podívejte se do slovenské Senice, kde přesně
takové obecní bytové domy stojí.
Dva bytové domy pro nižší sociální skupiny,
které zde vyrostly na zelené louce, patří
do koncepčního řešení města pro nové bydlení. Protože jejich hlavní účel je poskytnout
ekonomické bydlení a výstavba byla dotována
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MULTI-KOMFORTNÍ DŮM V ZÁHOŘANECH
státem, bylo třeba, aby stavební materiál
splnil několik funkcí najednou: splnil přísné
normy, umožnil rychlou a levnou výstavbu
a i bez zateplení měl výborné tepelněizolační
vlastnosti.

západ, je také vizuálně rozčleněna. Běžná okna
jsou střídána francouzskými, lodžie mají
zděné nebo průhledné zábradlí. Barevným
i strukturním akcentem jsou balkóny oživené
rohožemi.

Tvar domů byl v tomto případě omezený tvarem pozemku. „Nájomné bytové domy v Senici
sú navrhnuté na veľmi úzkom pozemku, preto
sme museli prispôsobiť i architektúru objektov. Riešenie pavlačových domov bolo pre
nás tým najlepším riešením,“ vysvětlil autor
návrhu Ing. arch. Branislav Hnát. Byty jsou
směrované na západ a místo pavlače vznikla
uzavřená chodba.

Ytong pro bytové domy
Vzhledem k výše uvedeným omezením byl
Ytong jedním z mála stavebních materiálů,
které připadaly do úvahy.
„Voľba materiálu Ytong bola logickým dôsledkom, lebo jednovrstvová konštrukcia je efektívna z hľadiska rýchlosti výstavby i ceny.
Vďaka tomu splňuje prísne ekonomické požiadavky na výstavbu štátom dotovaných stavieb.
Zvolená hrúbka obvodovej steny 375 mm
splňuje i bez zateplenia všetky požiadavky,“
vysvětlil architekt Hnát, proč se rozhodl právě
pro Ytong. Obvodové zdi tak vznikly z tvárnic
o tloušťce 375 mm, vnitřní příčky jsou také
z Ytongu a protihlukové stěny mezi jednotlivými byty jsou postavené z tvárnic Silka
tloušťky 250 mm. Vápenopískové tvárnice
Silka splňují nejvyšší požadavky na únosnost
a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou
vhodné zejména pro vícepodlažní občanské,
rezidenční nebo administrativní stavby s vysokými požadavky na akustické klima.

Nešlo ale o jediné omezení. S ohledem na to,
že bytové domy budovalo město s podporou
Státního fondu rozvoje bydlení, musela stavba
splňovat přísné ekonomické normy na nákladnost výstavby, maximální průměrná plocha
bytů musela být pod 50 m2. Přízemní byty
jsou bezbariérové a plánované předzahrádky
bohužel zůstaly jen na nákresu. Městu se
nepodařilo vykoupit půdu, která je v prostoru
před přízemními byty, a místo relaxačního
místa se obyvatelé těchto bytů dívají na
ornou půdu.
Přes všechna omezení se architektonické studio H + R se zadáním vypořádalo s pozoruhodnou kreativitou. Štíhlé jednoduché hlavní
budovy zakončuje mírně zakulacená, rovná
střecha. S nimi kontrastují barevné, různě
velké hranoly. Hlavní fasáda, směřovaná na
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Podle podkladů společnosti Xella CZ, s. r. o.

V současné době v Zahořanech u Berouna
nedaleko Prahy probíhá výstavba pasivního,
multi-komfortního rodinného domu. Dům je
navržen tak, aby budoucím uživatelům poskytoval maximální komfort, bezpečí a kvalitní
místo pro život. Architektonický návrh domu
zpracoval architekt Lubomír Křivka ve spolupráci s Ateliérem NÁŠ DŮM. Předpokládaná
měrná potřeba tepla na vytápění je
15 kWh/m2 a dle PHPP.

Po celé délce jižní fasády v úrovni 1. NP je předsazena obytná terasa. Přehřívání přízemí brání
stínicí dřevěné slunolamy, v patře pak mechanické předokenní žaluzie.
Svah nebylo nutné zpevňovat opěrnou stěnou,
jeho ﬁxaci bude zajišťovat samotná konstrukce
domu. PP je celé monolitické. Stejně tak vstupní, částečně zapuštěné podlaží (1. NP) je ze tří
stran navrženo jako železo-betonova stěnova
konstrukce se zateplením z extrudovaného
polystyrénu. Jižní stěna 1. NP a celé 2. NP jsou
vyzděny z vápenopískových cihel tloušťky 175
mm od ﬁrmy KM BETA. Vodorovné nosné
konstrukce tvoří železo-betonové desky.
Sedlová střecha má sklon 15 °. Její zateplení je
řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm
s doplňkovým zateplením mezi krokvemi
v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správného vlhkostního režimu
bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM
DUPLEX. Na střeše je použita betonová krytina společnosti KM BETA.
Zateplení obvodových stěn je provedeno
z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall
v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím
systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy v 1. NP je navržen šedý podlahový
polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260
mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny
materiály Rigips.
Výplně otvorů v obytných podlažích jsou dřevěné. Okna a vstupní dveře jsou dodány ﬁr-

Dům stojí na jižním svahu, který zaručuje
maximální sluneční osvit – aktivní i pasivní
solární zisky v dané lokalitě. Tvar domu je jednoduchý dvoupodlažní kvádr, orientovaný svojí
delší stranou k jihu. Dům respektuje svažitost
původního terénu a je vsazen do úrovně
prvního nadzemního podlaží do země.
Suterén, který je ze dvou stran plně pod úrovní
terénu, bude využíván jako garáž, sklep a dílna.
Toto technické podlaží je konstrukčně, zejména
s ohledem na tepelnou bilanci domu, zcela odděleno od horních – nadzemních podlaží.
Dispoziční uspořádání domu respektuje další
zásadu návrhu pasivních domů, a to zónování
domu. Obytné místnosti jsou situovány na jižní
– osluněné straně rodinného domu. Na severní
straně domu jsou umístěny ostatní místnosti
– komora, technická místnost, zádveří a komunikační prostoty. Vstup je umístěn v přízemí,
dále se zde nachází obývací pokoj, kuchyň
s jídelnou a spíží a také technická místnost
a toaleta. Horní podlaží – soukromá část domu
obsahuje mimo komunikační prostory (schodiště a chodbu) ložnice a koupelnu.

67

mou SLAVONA s navrženým součinitelem prostupu tepla U = 0,70 W/m2 K.
Dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým
podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech.
Větrání je řízené – nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka
VPL 18 od ﬁrmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev
teplé užitkové vody.
Proces přípravy a realizace tohoto projektu
můžete sledovat krok za krokem na stránkách
www.isover.cz.
Podle podkladů společnosti Isover

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Business Media CZ, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
fax: 225 351 463
e-mail: info@bmczech.cz

Jiří Ladman
tel.: 225 351 340
mobil: 602 372 312
fax: 225 351 463
e-mail: jiri.ladman@bmczech.cz

www.bmczech.cz

www.dumabyt.cz
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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
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4 9 Kč

ŠKOLA
PRANÍ

ŽIVÝ OHEŇ
SÁLAVÉ TEPLO
INTERIÉROVÉ
VŮNĚ

49 Kč / 1,99 Є

NÁŠ VÝBĚR:
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V KOLONIÁLNÍM
STYLU
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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

BYDLENÍ

MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

» 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

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 možnosti 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

Dřevobetonové
konstrukce

10/2013 29,90 Kč
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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

X I X .

–

Výtažné zkoušky pro mechanicky
kotvené hydroizolační povlaky střech

KATALOG
RODINNÝCH DOMŮ 2013

z á ř í

Téma: Nízkoenergetické
a pasivní domy

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

INFRAZÁŘIČE

170

PROJEKTŮ
RODINNÝC H
DOMŮ

9

NÁVŠTĚ

TÉMA: Střecha samá díra

SOUT ĚŽ

U
O SAUN
R 300 2

V
VE VZO
ROV ÝCH
DOM ECH

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

r o č n í k

Cenové indexy stavebních
a montážních prací 2013/II

CENA 99,90 Kč I 5,15 €

WWW.MUJDUM.CZ

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

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

MŮJ DŮM

RODINNÝ DŮM

MATERIÁLY PRO STAVBU

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.

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.

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.

