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The
JAGA PublisJagaTech
hing House is
bookshop is established.
established
at the Faculty
of Civil Engineering in
Bratislava.
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JJAGA
extends its
presence to
the Czech
Republic
and the first
edition of
Projekty
rodinných
domů is
published.

The first
volume of
Renovujeme, stavíme,
zařizujeme
is published.

JAGA Media,
s. r. o. – the
subsidiary of
JAGA Publishing
House is founded in Prague
and the first
issue of HOME
byt/dům/styl/
zahrada is
published.

The first issue
of ASB – architektura,
stavebnictví, bydlení
magazine is
published.

Realizace
staveb
magazine is
established.

JAGA
purchases
Inžinierske
stavby. Inženýrské stavby
– a bilingual
magazine,
and portal
homebydleni.cz is
established.

JAGA launches portal
asb-portal.
cz and the
first edition of
TZB HAUSTECHNIK
magazine is
issued.

ASB –
architektura,
stavebnictví,
byznys and
HOME byt/
dům/styl/
zahrada
magazines
are on
Facebook.

There is
a new
internet catalog www.
projektyrodinnychdomu.cz.

In the B2B
segment,
the titles of
Jaga Media
Publishing
House reach
the leader
position on
the market of
Professional
magazines.*

HOME byt/
dům/styl/
zahrada
magazine is
completely
redesigned.
Jaga Media
co-organizes
competitions
(H2O story).

Jaga Media
purchases the
magazine Recepty prima
nápadů with
long tradi.

Zahrada prima nápadů
magazine is
established.

* Podle údajů auditorské kanceláře ABC ČR

Market Overview

Magazines on housing

Source: ABC CZ, December / January 2018
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Inženýrské stavby / Inžinierske stavby

Silnice a železnice

Source: Publishers‘ website, June / August 2017
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Magazines about technical equipment of buildings

How many times is
a magazine read?

Media that most motivate to purchase
Internet

10 %

TV

Radio

Billboards and posters

Mobile phone

Sports and
sporting goods

Fashion and
jewelery

Cosmetics and
perfumes

Drugstore goods

Travel, holidays

Electronics, black
and white goods

Housing, furniture,
construction

Health and nutri
tional supplements

Eatables

Mobile phones

Computers and
technology

Cars

• Only 10% of readers read the
magazine once. Half of the
magazine‘s readers return to the
it two or three times. On average,
the magazine is read 3.8 times.
• On average one issue of the
magazine is read by 3.3 readers.
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Newspapers

• 10 % = once
• 90 % = repeatedly

Finance

90 %

Magazines

B2C

VISITS | TIMELESS DESIGN | TIPS FOR PURCHASING | IDEAS AND INSPIRATION | TESTING | CONSTRUCTION

HOME

STYLISH
MAGAZINE
ABOUT HOUSING, CONSTRUCTION AND GARDEN
15 5OO
copies of each HOME
issue are printed
(source: ABC ČR)

Reader profile

Typical readers of HOME byt/dům/styl/zahrada magazine are women and men of working
age from 30 to 50 years old. They have secondary or university education; they support their
family with children and live in their own flat or house with the garden. They try to equip,
and enhance their interior to make it more comfortable, but also use the ideas for balconies,
terraces, gardens and the surroundings of the house. They are planning to build a house,
reconstruct their flat or house and make over their garden from A to Z therefore look for
advice, tips and information about products and materials. A relatively large sector is made
up of readers under the age of 30 who are still single and are looking for an inspiration for
their own pleasant home. A majority of readers are influenced by advertisements in HOME
byt/dům/styl/zahrada when they make decisions concerning their choice of products or
firms. More than half of the entire group of the readers have selected a building firm due to
reading HOME byt/dům/styl/zahrada.

Distribution
•
•
•
•
•
•
•
•
6

Subscribers
Newspaper stands, press shops in Czech Republic and Slovakia
Department stores and hypermarkets – MAKRO, TESCO, AHOLD, SCONTO, PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD
Sale points of distribution companies – GECO, HDS RETAIL, VALMONT, RELAY, INMEDIO
Petrol stations – BENZINA, SHELL, PAP OIL
Managed distribution to valuable target groups
Housing and building industry exhibitions
Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz, www.periodik.cz,
www.predplatne.cz

Frequency:
Number of pages:
Circulation:
Price: 		
Year: 		

nine times per year + 2 specials
96 – 144 pages
15 500 copies*
59 CZK (2,69 €)
17th

* Source: ABC ČR

What is ABC ČR?

ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) is responsible
for checking the circulation of print in the Czech Republic. Audit Bureau of Circulations
in the Czech Republic has been auditing circulations of periodic press taking place since
March 1993, when this service was ensured organizationally and methodically by the
Czech Publishers Association. Since January 1st, 1997, ABC ČR has ensured publishing
and auditing circulations to the full extent. This is a non-profit tripartite association with
representation of publishers, advertising agencies and advertisers.

?

Why advertise in HOME

Who reads the magazine HOME byt/dům/styl/zahrada?

distributed issues is one

amount of effectively
1 The
rce: ABC ČR).
of the highest in its category (sou
reads
ry reader of the magazine usually
2 Eve
rage
ave
or flicks through it 3.4 times on

Up to 48 % of the readers are planning to build a family house!
Women and men

54 %

46 %

They furnish, reconstruct and build

63 %

48 %
30 %

18 %

16 %
5%

20 – 29
7

30 – 39

40 – 49

50 – 59

54 %

39 %

of the readers
own a flat.

of the readers
own a house.

of the readers are
furnishing or planning
to furnish their interior
in the following year.

of the readers are
building or planning to
build their family house.

31 %

Where do they live

94 %

of the readers
are planning to
reconstruct their
house or flat.

Age

3

of the readers are men who are potential
clients of building companies and they
seek information about building and
garden in the articles.

of the readers are
women who put the
emphasis on the quality
of their living.

(source: GFK survey).
of the most
Advertising in a magazine is one
have to decide
ents
ond
influential factors when resp
ey).
surv
GFK
rce:
what to purchase (sou

don’t
7 % ofowntheareaders
house or a flat.

How much do they earn
62 %
of the readers
have an
average living
standard and
an average
income.

60 – 69

Source: survey conducted on a sample of 1 552 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.

36 %
2%
of the readers have the highest
social status in the society and
the highest income.

of the readers
have a below
average standard
of living, for
example students,
unemployed or
retired people.

B2C

HOME
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

HOME byt/dům/styl/zahrada
10/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising
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ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Garden equipment:
   Woodworking
   (saws and axes)     
• Pool: Covering
• Winter preparation
   of the garden

20. 11. 2018

• Kitchen
• Lighting
• Finance
• Complements
• Christmas tips

• Domestic helpers:
Designer appliances OR
   Audiovisual equipments
(television, cinema, CD
players, sound systems)

• Fabric
• Heating
• Sádrokarton a suchá
výstavba

• Garden equipment:
   Snow blowers
• Garden in the winter
   (suitable decorations,
   decorative kinds)
• Houseplants

5. 2. 2019

• Kitchen
• Storage space
• Finance
• Lighting
• Accessories • Bathroom
• Living room • Corridor
• Bedroom

• Domestic helpers:
Obsessed by health
(steaming, slow cookers,
citrus and fruit squeezers,
smoothie mixers, yogurt
makers, exercising
equipment ...)

• Fabric: Wooden buildings
• Heating

• Garden equipment:
   Cutting (scissors,
   handsaws etc.)
• Houseplants
• Terrace construction

8. 3. 2019

• Bathroom
• Doors and forging
• Accessories
• Kitchen
• Living room
• Corridor
• Bedroom

• Domestic helpers:
Cooking and baking
(stoves, owens, microwaves)

• Roofs and sun tunnels
• Fabric: prefabricated
   houses
• Construction of the pool

• Hard landscaping – materials
for pavements and trails
• Swimming pool: Preparation
of a pool for summer season
• Gardening equipment:
Scarifies, lawn mowers
• Spring fertilizers

9. 4. 2019

• Kitchen
• Floors
• Accessories
• Bathroom
• Living room
• Corridor
• Bedroom

• Domestic helpers:
Health and beauty
equipment (curling irons,
hair dryers, razors, hair
straighteners etc.)

• Glass-covering
• Fabric
• Heating
• Garage
• Construction materials,
wall and floor tiles

• Composting
• Pools: Hot water (water
heating – pumps, solar...)

• Bathroom
• Storage space
• Accessories
• Kitchen • Living room
• Corridor
• Bedroom
• Great special MILAN

• Domestic appliances:
Young household (basic
household equipment +
tweaks for a young family
and a small apartment)

• Roofs
• Fabric: Wooden buildings
• Air conditioning

• Fences and supporting walls
• Garden equipment: Grills
(gas and coal)
• Pure water in the pool (filtration, UV lamps, ionizers,
salinity...)

16. 1. 2019
7. 1. 2019
16. 1. 2019
21. 1. 2019

18. 2. 2019
7. 2. 2019
18. 2. 2019
21. 2. 2019

20. 3. 2019
11. 3. 2019
20. 3. 2019
25. 3. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
5/2019

25. 4. 2019
12. 4. 2019
25. 4. 2019
30. 4. 2019

GARDEN

• Roofs
• Sun tunnels
• Fabric
• Heating: fireplaces
• Plasterboard

19. 10. 2018
30. 10. 2018
5. 11. 2018

HOME byt/dům/styl/zahrada
4/2019

CONSTRUCTION

• Domestic appliances:
Big cleaning (washing machines, vacuum cleaners,
central vacuum cleaners,
cleaning products ...)

30. 10. 2018

HOME byt/dům/styl/zahrada
3/2019

HOUSEHOLD

• Bathroom
• Lighting
• Floors
• Finance
• Complements

10. 9. 2018
19. 9. 2018
23. 9. 2018

HOME byt/dům/styl/zahrada
1–2/2019

HOUSING

9. 10. 2018

19. 9. 2018

HOME byt/dům/styl/zahrada
11–12/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

17. 5. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
speciál jaro/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising
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• Insulations
• Sun protection: Shadow
• Protection of wood
• Fabric
• Heating
• Air conditioning

• Living outside: Terraces,
balconies, garden
• Swimming pools

16. 7. 2019

• Bathroom (trends)
• Accessories
• Kitchen
• Living room
• Corridor
• Children‘s room for schoolboy
• Bedroom

• Domestic helpers:
Large laundry (washing
machines, dryers, irons
and steam stations)

• Fabric
• Heating

• Living outside: Fun in the
garden (swings, nets,
trampolines, hanging bags,
sandpits, games etc.)
• Garden equipment: Brush
cutters, hedge trimmers

10. 9. 2019

• Kitchen
• Storage space
• Accessories
• Bathroom
• Living room
• Corridor
• Bedroom

• Home helpers:
   Large laundry (washing
   machines, d ryers, irons,
   steam stations)
• Back to school

• Gross construction
• Heating
• Heat pumps
• Garage
• Lighting
• Stoves and heating

• Living outside: Garden
lighting
• Garden equipment:
Garden cleaning (blowers,
crushers…)

20. 9. 2019

economical housing

• Living room and bedroom
• Children‘s room
• Kitchen and bathroom
• Colours and surfaces

• Floors
• Carpets
• Storage, shelving
• Beds, mattresses

• Dressers and cabinets
• Lighting
• Armchairs and sofas
• Home textiles

11. 10. 2019

• Bathroom
• Lighting
• Floors
• Finance
• Accessories • Kitchen
• Living room • Hallway
• Bedroom

• Domestic appliances:
Big cleaning (washing machines, vacuum cleaners,
central vacuum cleaners,
cleaning products ...)

• Roofs
• Gross construction
• Heating
• Floor coverings

• Garden equipment:
Woodworking    
• Pool: Covering
• Winter preparation
of the garden

22. 11. 2019

• Kitchen
• Lighting
• Finance
• Complements
• Christmas tips

• Domestic helpers:
Designer appliances OR
   Audiovisual equipments
(television, cinema, CD
players, sound systems)

• Fabric
• Heating
• Plasterboard and dry
   construction

• Garden equipment:
Snow blowers
• Garden in the winter
(suitable decorations,
decorative kinds)
• Houseplants

14. 6. 2019
25. 6. 2019
28. 6. 2019

20. 8. 2019
9. 8. 2019
20. 8. 2019
23. 8. 2019

2. 9. 2019

21. 8. 2019
2. 9. 2019
5. 9. 2019

23. 9. 2019
12. 9. 2019
23. 9. 2019
26. 9. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
11–12/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Domestic helpers:
With cool head (fridges,
freezers)

25. 6. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
10/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Kitchen
• Safe household
• Accessories
• Bathroom
• Living room
• Corridor
• Bedroom

7. 6. 2019

9. 5. 2019
20. 5. 2019
23. 5. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
speciál podzim/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Chimney
• Roofs
• Garage
• Fences and gates

20. 5. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
9/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Land selection
• Foundations of buildings
• Masonry materials
• Plasters
• Ceilings and floors

23. 4. 2019
3. 8. 2019
9. 5. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
7–8/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

BUILDING A HOUSE FROM
A TO Z

3. 5. 2019

HOME byt/dům/styl/zahrada
6/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

24. 5. 2019

4. 11. 2019

23. 10. 2019
4. 11. 2019
7. 11. 2019

2/3 PR height
1/2 PR width

OTHERS

1/2 PR height
Editorial section*

(news and information previously not
published in the magazine)

2/1 tips on buying**
1/1 tips on buying**
1/2 tips on buying**
product placement
branding columns
inserted advertisements***

height

bleed

440
280
3
416
246
–
220
280
3
190
246
–
190
118
–
93
246
–
190
77
–
60
246
–
110
280
3
426
280
3
220
280
3
220
280
3
220
280
3
60
246
–
220
280
3
220
280
3
6 800 characters, 3 – 6 pictures, logo
3 400 characters, 2 – 3 pictures, logo
2 200 characters, 1 picture, logo

Price
147 000 Kč
84 000 Kč
46 000 Kč
33 000 Kč
95 000 Kč
189 000 Kč
110 000 Kč
110 000 Kč
99 000 Kč
59 000 Kč
99 000 Kč
139 000 Kč
129 000 Kč
74 000 Kč
55 000 Kč

1 800 characters, 1 picture, logo

42 000 Kč

450 characters, 1 picture

32 000 Kč

250 characters, 1 picture
logo

40 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
45 000 Kč
minimum price

Ve sTyLu
FiLmOVých
hVěZd

Blýskněte se
Uveďte návštěvu do pokoje, ze kterého jí spadne čelist.
Pomohou vám k tomu luxusní materiály, jako je samet,
brokát, kůže, exotické dřevo, mramor, hedvábí nebo
ušlechtilý kov. Glamour styl umí být okouzlující, ale platí
zde snad více než kdy jindy zásada střídmosti, aby se
z interiéru nestala galerie kýče.
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Život venku začíná a možná se
bude hodit nová zahradní výbava.

Product
placement

45 000 Kč
MATERIALS:
logo

15 000 Kč

Stále větší výkyvy počasí a s tím související sucha zvyšují nároky na
množství vody pro zavlažování zahrady. Začněte využívat dešťovou
vodu a ušetřete tak nejen svoji peněženku, ale i přírodní zdroje.
Řada výzkumů potvrdila, že kvalita srážkových vod je naprosto
dostačující pro celou škálu využití na zahradě i v domácnosti. „Pro
zavlažování zahrady je dokonce vhodnější než voda z kohoutku,
neobsahuje totiž chlór, je chudá na soli a minerály, což je opak
tvrdé vody, a tak nedochází k zasolování půdy,“ vysvětluje David
Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech
Hornbach. Kvalita zachytávané dešťové vody může být ale ovlivněna typem střešní krytiny. U střechy z klasických pálených (keramických) nebo betonových tašek se není čeho obávat. „U plechové
střechy si dejte pozor na uvolňování staršího nátěru. V případě
střechy pokryté asfaltem nebo eternitem nedoporučujeme dešťovou vodu využívat k zalévání záhonů, jelikož se do ní mohou uvolňovat toxické či karcinogenní látky,“ pokračuje dál pan Benda.
Voda ze sudu se rozvede snadno po zahradě, buď samospádem,
pomocí čerpadla, anebo se sud vybaví podstavcem, který usnadní
napouštění konví přímo ze sudu. Praktickým pomocníkem tak
může být ponorné čerpadlo do sudu se zahradní hadicí. Kvalitní přístroje nabízí například značka for_q, čerpadlo z rázově
houževnatého plastu FQ-RP 3.400 s výkonem 320 W přečerpá
až 3.400 litrů za hodinu. Zahradní hadice s teleskopickou multifunkční sprchou for_q umožňuje pohodlné zalévání zavěšených
květináčů, vzdálených či hůře dostupných záhonů, rosení terasy
i zavlažování travních ploch.
106

tipy

home 6/2018

PŘIPRAVILA MARTINA PAULOVÁ
FOTO ARCHÍV FIREM

Velký mistr na malé opravy

Vybírejte barvu fasády s pomocníkem – chytrou
aplikací

50 000 Kč

Gril Tenneker 3 v 1 – pro opravdové Gurmány
Pojízdný gril na dřevěné uhlí Tenneker TC Smoker XL je vhodný
nejen k přímému a nepřímému grilování, ale také uzení. Jeho velkou
výhodou jsou dvě oddělené komory s ocelovými rošty na
současnou přípravu až 36 steaků. Při uzení se malé topeniště
používá k hoření dřevěného uhlí, kouř proudí do velkého
topeniště a odtud nakonec uniká komínem. Ohniště a poklop
jsou vyrobené z vysoce žáruvzdorného smaltu, odolné do
teploty 600°C. Teploměr zabudovaný
v poklopu a ventilační štěrbiny zajistí
vždy snadno kontrolovatelnou
optimální teplotu
připravovaného jídla.
Kvalitu grilů Tenneker
dokazuje 10letá záruka.
Můžete je koupit
v projektových marketech
Hornbach i v e-shopu. Cena:
13 790 kč www.hornbach.cz

Background information:
Využijte
dešťovouproduct
vodu smysluplně
product
photo,
name,
product description of
max. 25 words, price
and size, site
contact
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Baumit vytvořil webovou aplikaci Baumit Vzorky, jejímž prostřednictvím
si můžete vybrat, objednat a nechat zaslat domů vzorky vaší budoucí
fasády. Následně můžete výběr a cenovou kalkulaci bezplatně konzultovat
s odborníkem v místě vašeho bydliště a objednat si i její profesionální realizaci.
Kromě fasádní barvy (pro aplikaci na stávající omítku) a fasádní probarvené
omítky (omítka ve zvoleném barevném odstínu, struktuře a zrnitosti pro
aplikaci na fasádu) si můžete v aplikaci objednat i vzorky fasádní mozaikové
omítky. Tu si můžete vybírat ze 36 standardních struktur, nebo můžete využít
možnosti individuálního namíchání vlastní struktury kombinací ze 16 různých
barev kamínků. Můžete si také vybrat, zda chcete vzorek dodat ve formě desky
o velikosti 30 x 40 cm, či v mokrém stavu, tedy v kbelíku.
www.baumit.cz

Věci vystavené vlivům počasí
vyžadují adekvátní povrchovou
úpravu i následnou péči.

Wpc Terasové prkno konsTa –
pro odolnou a prakTickou Terasu
WPC prkna Konsta vytvoří terasu v přírodním vzhledu, snadnou na údržbu a s příjemným povrchem
na dotek. WPC je termoplasticky zpracovaná a spojená surovina, vyrobená ze dřeva a umělé
hmoty. Při výrobě se používá polyetylen, materiál je tedy plně recyklovatelný. Na povrchu se
netvoří žádné třísky, je bezpečný i pro chůzi na boso. Prkna jsou protiskluzová, proto se terasa
hodí i k okolí bazénu. WPC terasa má přírodní design spojený s přesvědčivými vlastnostmi daných
materiálů. Výrobky jsou tvarově stálé a ekologicky šetrné vůči životnímu prostředí. WPC terasa je
inovativním a dlouhodobým řešením pro každého. Velký výběr WPC terasových prken najedete
v projektových marketech Hornbach nebo v e-shopu. Cena: 1 356 kč/ m2 www.hornbach.cz
každá kapka dobrá – zavlažovací počíTač for_q
Potřebujete na zahradě zavlažovat velké plochy, a to dokonce
několikrát denně? Anebo stojíte před otázkou, kdo bude vaši
zahradu zavlažovat během dovolené? Spolehněte se na automatické
zavlažování. Základem takového systému je zavlažovací počítač, který
převezme veškerou práci a šetří tak čas i energii. Zavlažovací počítač
for_q disponuje všemi potřebnými funkcemi. Dovede automaticky řídit
zavlažování až po dobu čtyř hodin nepřetržitě, a to až šestkrát denně.
Pro zamezení plýtvání vodou lze k němu dodatečně připojit dešťové
čidlo nebo čidlo vlhkosti půdy. Počítač
vyhodnotí zaslané informace a sám nastaví
potřebný druh zavlažování. Člověk pouze
rozhodne o požadovaném okamžiku, kdy se
má vše odehrát. Počítač for_q je vybaven
moderním a přehledným LCD displejem a lze
ho připojit k vodovodnímu kohoutku či na
nádrž zachycující dešťovou vodu. Vztahuje se
na něj záruka 10 let. Cena: 1 290 kč
www.hornbach.cz

Branding
column

Řada oprav v domácnosti si žádá rychlé
řešení. Použití vteřinového lepidla
je často mnohem šetrnější k věcem
samotným než jejich přivrtání či sbíjení,
a proto by nemělo chybět v žádném
kutilském šuplíku. Vteřinová lepidla
jsou tvořena kyanoakrylátem, který při
styku se vzduchem či vodou okamžitě
tuhne a do několika málo vteřin zasychá.
Práci s lepidly na této bázi je tedy nutné
vykonávat rychle a precizně a podle
určitých pravidel. Lepidla mají totiž
rozdílná složení v závislosti na oblasti
použití, proto je nutné je používat na ty
povrchy, k jejichž slepení jsou určeny.
V opačném případě docílíte pouze toho,
že materiál slepíte nedostatečně anebo ho
pouze ušpiníte. Nutnost rychlé aplikace
s sebou přináší také rizika. Při neopatrném
zacházení se totiž můžete snadno ušpinit,
což není kvůli běžnému balení vteřinových
lepidel žádnou výjimkou. Loctite Perfect
Pen je však jiný. Je prakticky zabalený
v podobě pera a jeho největší předností
je jednoduchost aplikace, která je snadná
jako psaní perem. Díky jemně vroubkované
ploše na jeho povrchu padne do ruky jako
ulitý. Jeho gelová receptura zabraňuje
stékání a je vhodné také na svislé aplikace.
Loctite Perfect Pen využijete v domácnosti
na menší a rychlé opravy a slepíte pomocí
něho většinu materiálů jako dřevo, kůži,
keramiku, karton, papír, gumu, porcelán,
kov a plasty. Mimo to neobsahuje
škodlivá rozpouštědla a po vyschnutí
je transparentní. Odolává větší zátěži
a rozhodně by vám v domácnosti neměl
chybět.
www.loctite-superattak.cz

Editorial
page

Zbavte se šedi na domě i v zahradě

atypical format

size and price depending on individual requirements
* In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine HOME byt/dům/styl/
zahrada. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials
as well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the
producer and his range of goods.
** Tips on buying are set in by the editorial office according to the magazine’s layout. The column is intended to present
products together with their price.
*** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges.
EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan.
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Odšeďovač P8001 je vysoce účinný čistič a rozjasňovač
dřevěných povrchů, který zbavuje dřevo šedi,
způsobené povětrnostními vlivy, a navrací mu původní
přírodní barvu a krásu. Dále odstraňuje z povrchu špínu
a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Přípravek je vhodný
na všechny druhy tuzemských i exotických dřevin
a ratanu, především pro terasy, zahradní nábytek,
dřevěné palubky, fasády a jiné plochy. Účinný je i na
členitých plochách v exteriéru, které není možno
klasicky brousit. Pro následné dlouhodobé zachování
přírodní krásy takto očištěného dřeva je vhodné použití
přírodních olejů a olejových lazur, jako např. Profi
Olejová lazura O1020, Lusonol S1023 nebo oleje, jako je
Terasoil O1014.
Teoretická vydatnost: cca 5–15 m2/l, záleží na savosti
a hlavně míře zašednutí povrchu dřeva.
www.colorlak.cz

v jejich stylu

mužný industriál

Pro industriálně laděné byty jsou typickými materiály kov,
beton a případně masivní dřevo. Umění do něj vnáší poetiku.

1 umyVadLO na desku Box (Gravelli),
design Tomáš Vacek, beton ošetřený
impregnací proti vstřebávání tekutin,
64 x 35,5 x 14 cm, www.gravelli.com

2 ZáVěsNý LusTr Float (Nordlux),
kartáčovaná měď a ořechové dřevo Ø18 cm,
2 939 Kč, www.spolehliva-svitidla.cz

Shopping tips

25 000 CZK / 1/1 pages
3 KřesLO FDC1 (Objekto), design Flavio
de Carvalho, karbonová ocel a kůže,
45 060 Kč, www.designpropaganda.cz

Shopping tips run according to
the magazine layout. The box
is intended for presentation of
products with price indication.

4 OBraZ Černoška od Terezy Havlíčkové,
instagram.com/havlickova.terka/

32 000 Kč

MATERIALS: text of 450
characters including
spaces, 1 product photo,
price, web contact
5 POhOVKa Brick 20 (Gervasoni), design Paola Navone,
snímatelný potah, výplň peří a pěna, cena na dotaz,
www.konsepti.com
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home 6/2018

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

6 KOVOVá PLasTiKa Urbanut,
Ondřej Oliva, bronz, 30 x 22 x 22 cm,
oliva-ondrej.com
home.cz

47

Advertisement area
nadčasový design

Sestava nábytku je obvykle středobodem terasy nebo centrem naší zahradní zábavy. Proto je důležité zvolit vhodnou velikost, materiál i vzhled nábytku tak, aby byl v harmonii se
svým bezprostředním okolím i celkem. Jeho
výběru věnujeme pozornost hlavně proto, že
si ho budeme užívat řadu let po celou sezónu,
v případě zimních zahrad dokonce celoročně.
Podstatným faktorem je tedy i jeho kvalita.
Možná dáte přednost masivnímu a odolnému nábytku z exotického dřeva eukalyptu
nebo teaku. Ten je dlouhověký, velice tvrdý
a skvěle zvládá celoroční vystavení venkovním podmínkám včetně kyselých dešťů
a zároveň nepodléhá napadení škůdci ani
plísněmi. I vzhled dřevěného nábytku můžete
snadno dlouhodobě udržet pravidelným ošet-

1987
seriÓZNí KOuseK Carteggio je
příkladem truhlářského mistrovství
v té nejryzejší podobě. Přesto, že
je o deset let mladší než ikonický

Aldo van den Nieuwelaar (1944–2010)
holandský architekt, designér a sochař

2/3 PR width
55 000 Kč

řením vhodným olejem a protektorem pro
dřevěný nábytek. Vyhnete se tak hlavně změnám barevného tónu. V nabídce společnosti
Mountfield najdete oblíbené tradiční i moderní designové řady dřevěného nábytku.
Všude tam, kde se svým vzhledem nehodí celodřevěný nábytek, zaboduje obvykle nábytek
kovový. Jeho konstrukce ze slitiny hliníku
a mědi jsou stabilní a pevné, přesto vás mile
překvapí svou nízkou hmotností. Nábytek
je téměř nezničitelný a odolný vůči vodě
i slunečnímu záření. Jeho povrch nebledne
a hlavně je téměř bezúdržbový. Stačí ho
jen otřít hadříkem s vlažnou vodou. Kromě
hliníku je oblíbený také dekorativní tahokov
s oky, který vzniká tažením a prostřiháváním
plátu železa, hliníku, nerezu nebo pozinkova-

P

Chytrý Stůl Variant,
eukalyptová křesla Flamingo
a houpačka Serenity

ného plechu. Povrchová úprava práškováním
nebo lakováním konstrukci nejen chrání, ale
ani v parném létě se díky ní nábytek tolik
nerozpálí.

2 200 characters,
1 picture, logo

1/1 of a page
84 000 Kč
220 x 280 mm

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA MARTINA PAULOVÁ

Reklamní text

přitažlivý sklon
Víc stavebníků u nás inklinuje k tradiční šikmé sedlové střeše. Ta ale
se sklonem 30 až 50 stupňů vytváří
větší povrch, a tím i větší ochlazovanou plochu oproti střeše ploché.
Podle dnešního trendu stavění je
proti minulosti šikmá střecha složená
z několika vrstev pro zajištění izolace
podkroví, které se dnes již většinou
používá pro bydlení a nikoliv jako
větraná půda.
Výhodou šikmých střech je využitelnost podkrovních prostor i možnost
výměny poškozené části krytiny. Mezi
výhody šikmých střech patří i jejich
relativní bezúdržbovou a ve většině
případů i delší životnost použité krytiny. Nevýhodami jsou i větší pracnost,
vyšší nároky na přesnou řemeslnou

práci a koordinaci více profesí, s čímž
souvisí vyšší náklady na samotné zastřešení. Vzhledem k větší náročnosti
šikmé střechy je nutné při stavbě
myslet na každý detail. Pokud je šikmá střecha správně postavená a izolovaná, vznikne tak v podkroví velice
atraktivní a útulný prostor.
Pokud jde o tvar šikmých střech, preferují se jednodušší tvary, ze kterých
ekonomicky nejvýhodnější je pultová
střecha s jednou šikmou rovinou.
O něco náročnější na konstrukci, ale
oblíbená, je sedlová střecha. Méně se
využívá střecha valbová. Je to vlastně
sedlová střecha ukončená šikmým
skosením – valbou. Její konstrukce
je však proti předcházejícím typům
náročnější z hlediska stavby i financí.
Častým doplňkem šikmých střech
jsou střešní okna, která musí být
energeticky úsporná s trojitým zasklením a pro obytné podkroví jsou jednodušším řešením, než vikýře.

lexikón
lexikon staviteľa
stavitele

kompozici dřeva a plastu s důrazem
na poctivý výraz všednosti. Vyrábí
Normann Copenhagen.
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v jejich stylu

Budoucnost je automatická
a dálkově ovládaná
Abyste mohli vytěžit z jarního sluníčka opravdu maximum možného, je vhodné přenechat
starost o zdravé bydlení inteligentním systémům, které umí větrat a stínit automaticky.
Například systém chytré domácnosti VELUX
ACTIVE neustále monitoruje teplotu, vlhkost
vzduchu i koncentraci CO2 a patřičně reaguje
na aktuální podmínky. Využívá k tomu nejen
senzory v interiéru, ale také osobní preference
uživatelů, každodenní návyky i napojení na síť
NETATMO s jejím detailním přehledem o počasí. Dokáže proto například vyvětrat předem,
pokud zjistí, že se blíží bouřka, nebo naopak
pozdrží plánované větrání z důvodu velkých
veder a raději zastíní interiér, aby se nepřehříval. Více na velux.cz/ACTIVE
Aby bylo možné střešní okna a zastiňující
doplňky zapojit do systému VELUX ACTIVE,
musí být dálkově ovládané. Proto je vhodné
již na startu nebo při rekonstrukci myslet na
budoucnost a vybrat dálkově ovládané komponenty. Aktuálně můžete zvolit například cenově zvýhodněné sady střešních oken VELUX
kategorie Standard Plus a setů pro adaptaci na
dálkové ovládání. Více na velux.cz
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Keramická nebo betonová krytina
nepotřebuje tak častou revizi.

půdorys
Téměř
vYROvNaNý
sOubOJ

Plechovou nebo kompozitní
krytinu je třeba kontrolovat
pravidelně.

lexikón
lexikon staviteľa
stavitele

Nové vzorové domy otevřeny
pro veřejnost

PLOCHÁ STŘECHA
+ jednoduché konstrukční řešení
+ rychlá montáž
+ lepší požární odolnost
+ možnost využití prostoru
– terasa, zahrada
+ cena
- omezený výběr střešní krytiny
- náročnější údržba

1 vstupní hala 2 obývací pokoj 3 terasa 4 domácí kino 5 toaleta
6 pracovna 7 jídelna 8 vinárna 9 přípravna 10 kuchyň
11 prádelna 12 ložnice 13 spíž 14 hlavní koupelna 15 hlavní
ložnice 16 služební vchod 17 ložnice 18 koupelna 19 skladovací
místnost

ŠIKMÁ STŘECHA
+ životnost
+ využitelnost podkroví
+ bezúdržbovost
+ odolnost proti povětrnostním vlivům
+ velký výběr střešní krytiny
+ bezproblémové odvodnění
- náročná realizace
- možný vznik tepelných mostů

1/2 width
46 000 Kč
190 x 118 mm

Rekonstrukce bytu znamela kompletní
změnu dispozice. Stržení dělicích
příček vneslo do prostoru požadované
množství světla a dřevěný strop mu
dodal přes velkou rozlohu na útulnosti.

1/2 height
46 000 Kč
93 x 246 mm

Largo 98 je bezkonkurenčně nejoblíbenější
z bungalovů společnosti RD Rýmařov. Poměr
ceny a podlahové plochy je velmi příznivý.
K bydlení je k dispozici 83 m², což je prostor plně dostačující pro čtyřčlennou rodinu.
Půdorys je praktický a poskytne spoustu
pohodlí. Bungalov je vyhledávaný pro svoje
úzké propojení se zahradou, díky velkému
francouzskému oknu vedoucímu z obývacího
pokoje na terasu. Nová obchodní centra byla
otevřena hned na dvou místech – v Ústeckém
kraji v Doksanech a v Moravskoslezském kraji
v Ostravě.
www.rdrymarov.cz

barvy, struktury, materiály

www.terran.cz
HOME 5/2018 | 137

Základním materiálem a barvou je teplé, medově
zlaté dřevo, které se objevuje na celé ploše stropu
a na nábytku. Doplňuje ho měkký krémový koberec na
podlaze tam, kde zakrývá leštěný beton, a v kontrastu
s ním pak stojí striktně sterilní, nerezová plocha kuchyně.
Vše osvěžuje zeleň na terase.

66 | HOME 5/2018
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NABÍDKA

Král zahrad
na čtyřech kolech

K NAKOUSNUTÍ

Zahradní traktor XHTY 240
4WD přináší stálý pohon všech
čtyř kol, který exceluje při práci
ve složitějším terénu nebo za
ztížených podmínek. Pohání ho
dvouválcový americký motor
Briggs & Stratton o výkonu 11,67
kW. Stroj má dvě hydrostatické
převodovky ovládané jedním pedálem, elektromagnetické spínání
sekačky a také důmyslný systém
Easy Memo, který si pamatuje
nastavení výšky sečení. Mezi další
vymoženosti patří palubní počítač
s LCD displejem, tempomat nebo
LED světlomety.
www.mountfield.cz

Martinin
pohled

LET

11

2017
ÚLOžNá schráNKa Jalousi
čerpá designové řešení z několika
inspiračních zdrojů. Designér Simon
Legald při zpracování roletových
dvířek údajně prozkoumal segmentové
řemínky náramkových hodinek, posuvné
pásy v továrnách nebo klasický
nábytek z 50. let minulého století.
Inspirační mix zpracoval ve střídmou

home.cz

rolet nebo žaluzií. Dokážou vytvořit příjemnou
atmosféru jemně rozptýleným světlem v místnosti, nebo naopak v případě potřeby místnost
úplně zatemnit.

24.5.2018 20:16:25

cesar a daniela coppola, architekti

KLOBOUK DOLŮ!

1/1 PR
74 000 Kč
intenzivní bouřky, silného deště nebo v případě velkých krup tlumí hluk a chrání střešní
okno před poškozením. Navíc dokáže místnost
zcela zatemnit pro nerušený spánek.
Pokud chcete zabránit přehřívání interiéru, ale
zároveň požadujete nezakrytý výhled z okna,
je vhodné využít předokenní markýzy VELUX.
Dokážou snížit vnitřní teplotu až o 6 °C.
Pro regulaci denního světla jsou vhodné naopak vnitřní zastiňující doplňky v podobě

3 400 characters,
2 – 3 pictures,
1 logo

účel i praktické materiálové řešení.
Díky úsporné šířce si najde své
místo v nevyužitých koutech. Vyrábí
Wogg.

(FOTO LINDAB)

ního pláště a je schopná akumulovat
teplo. A v neposlední řadě opravdu
hezky vypadá.

Díky novým technologiím vzrůstá
spolehlivost i popularita plochých
střech, zejména pro pasivní domy.

Pracujte se světlem
Pokud si chcete i v nadcházející letní sezóně
užívat v podkroví pohodlí a příjemnou teplotu,
bez stínicích doplňků se neobejdete. Jeden
z nejoblíbenějších představuje venkovní roleta
VELUX. V období léta dokáže zachytit až 95 %
tepla ze slunečních paprsků, čímž dokáže snížit teplotu v místnosti až o 7 °C. V zimním období zase umí zabránit úniku tepla skrze okno
a snížit tak tepelné ztráty až o 17 %. Během

polic jsou vyjádřením designové
přímočarosti, definují pragmatický

home 6/2018
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Šikmá střecha je stále nejčastější
volbou a je pro naši krajinu typická.

POsTraNNí sKříňKa s číselným
označením Wogg 19, která je
variací širší nábytkové série Liva od
švýcarského designéra Bennyho
Mosimanna, byla v „původním
znění“ zamýšlená jako šikovný
příborník. Rolovací dvířka z ohybné
bílé fólie a jednoduchá řada

2 200 characters,
1 picture, logo

Více na www.mountfield.cz

Přirozené denní světlo má pozitivní vliv na
psychickou i fyzickou stránku člověka a ovlivňuje všechny věkové kategorie – zejména děti.
Jeho nedostatek může způsobovat poruchy
spánku, zvýšit hladinu stresu, podporovat
obezitu a únavu. Dostatek denního světla
a čerstvého vzduchu je proto základ zdravého
bydlení.

1998

2/3 PR height
55 000 Kč

Hitem letošní sezony je variabilní sestava nízkého sezení Portals. Pohovky z eukalyptového dřeva s polstrovanými polštáři a odkládací
stolky můžete dle fantazie, prostorových
dispozic a počtu hostů donekonečna kombinovat a modifikovat. Moderní design vytváří
elegantní a vzdušný dojem. Díky kvalitním
materiálům (hliník se speciální povrchovou
úpravou a bělený eukalyptus) snadno odolává
povětrnostním vlivům.

SeStava nízkého
Sezení Portals z hliníku
a eukalyptového dřeva
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rincip roletového zavírání, který se nejčastěji
využívá na garážových vratech nebo u venkovního
stínění oken, je dobře známý i u nábytku. Dvířka
ve tvaru posuvné rolety složené z dřevěných segmentů se
používala už v 19. století a s typicky kostrbatým zvukem
uzavírala psací stoly. Dnes se s roletami v plastovém či
hliníkovém provedení setkáváme především v kuchyních. Jedním z nejhezčích a tvarově nejčistších příkladů
rolety je v dějinách designu skříňka A’dammer z nabídky
holandské značky Pastoe.
Na designu je fantastické to, že se dokáže neustále proměňovat, že má nevyčerpatelné možnosti podívat se na to, co
bylo navrženo v minulosti, s úplně novým pohledem. Takto
se rodí vztah mezi tradicí a inovací, který posouvá vývoj dopředu. Síla inovace přispěla i ke vzniku jedné z nejprodávanějších ikon holandského designu - skříňce A’dammer.
Jejím autorem je architekt Aldo van den Nieuwelaar, který
si svou reputaci vybudoval návrhy čistých geometrických
tvarů. Rukopis si formoval pod vedením skvělých holandských architektů, u kterých pracoval po skončení školy;
vlastní praxi rozběhl v roce 1968 jako zralý modernista
a o deset let později ho najala značka Pastoe. Původní návrh úzké skříňky s rolovacími dveřmi zpracoval ještě v roce
1973, když vymýšlel poličku na gramofonové desky. Chtěl
vytvořit nábytek, který by byl přehledný a otevřený a zároveň se dal jednoduše uzavřít. S využitím technologií vyvinutých firmou Pastoe experimentoval s různými materiály
a nakonec přišel se žebrovanou roletou z laminátového
dřeva tvarovaného ve vakuu. Povrch kvůli flexibilitě pokrývá rastr vystupujících linií, což umožňuje stahování rolety,
aniž by byla potřebná další rukojeť. Tento prvek se navíc
stal dekorativním rytmickým reliéfem doplňujícím hladké
tělo. Protože Aldo ve svém estetickém názoru upřednostňoval čistou geometrii a purizmus, finální produkt pak také
nabízí zdrženlivou formu s typicky oblou vrchní částí. Jeho
silueta připomínala tradiční amsterodamské sloupky podél
cest, a proto si návrh vysloužil název A’dammer, což je
zkrácené označení pro obyvatele Amsterdamu.
Firma Pastoe uvedla nový návrh na trh v roce 1978. Jeho
účelnost i tvaroslovná nevtíravost mu zajistily komerční
úspěch a Aldovi, který se s firmou dohodl na procentech
z prodeje, značný zisk. Množství rozměrových variací
a některá technická vylepšení (především využití plastu na
ohybné roletě) přispělo k dalšímu důmyslnému vyjádření
původní autorovy myšlenky – úsporného nábytku s dvířky,
která snadno zmizí z dohledu.

Pomalu se stává zvykem, že již na
jaře dokáže sluníčko svou téměř
letní intenzitou leckoho překvapit.
Asi tušíte, že denní světlo má
prokazatelný vliv na zdraví
člověka a také udržuje jeho
cirkadiánní rytmy. Pokud s ním
však neumíte správně pracovat,
zbytečně si komplikujete život.
Poradíme, jak na to jít chytře
a automaticky.

A’dammer, působí mnohem
konzervativněji a starobyleji. Je
to proto, že jejím autorem je Aldo
Rossi, známý postmoderní architekt,
který rád sahal po tvarech vzdálené
minulosti. V tomto případě se vrátil
ke klasickému sekretáři a přetvořil ho
do moderní sloupové podoby. Vyrábí
Molteni & C.

Reklamní text

Naše zahrady září květinovými
vzory a krásně zelenou trávou
a my v té kráse trávíme čím dál
více času. Kromě zahradních
prací vyzývají samozřejmě také
k relaxu, zábavě s rodinou, party
s přáteli, hodování a grilování.
Nastává tedy ideální příležitost
pro několik tipů, jak možnosti
právě té vaší zahrady využít na
maximum!

Zdravé bydlení –
umíte ze sluníčka
vytěžit maximum?

Pokračovatelé

Relaxujte
na zahradě
nebo na terase

Lukáš 17

Ohromnou výhodou bytu je samozřejmě jeho rozloha.
Prostor, který má 500 m², už je sám o sobě atraktivní.
Je skvělé, že se architekti rozhodli strhnout vnitřní příčky
a prostor propojit. Díky tomuto kroku je byt nádherně
světlý a díky volbě nábytku a instalaci posuvné stěny je
zároveň možno vnímat kompaktní prostor jako množinu
autonomních zón splňujících veškeré požadavky na provoz
domácnosti, ve které mohou její jednotliví členové cítit
potřebu vlastního intimního místa. Dřevěný strop vypadá
v kombinaci s leštěným betonem a nerezem naprosto
skvěle. Díky němu působí celý byt lákavým dojmem.
Člověk by se rád prošel po měkkém koberci,
uvelebil se na pohovce a koukal na změť
citrusovníků a přes ně pak na horizont
tepajícího velkoměsta. Jen by tak
seděl a nemyslel na nic.

4+KK

1/3 width 7 751 Kč
33 000 Kč
190 x 77 mm
2 0 1 8

měsíčně v programu Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARMA

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
130 | HOME 5/2018

žlabY a Úžlabí pravidelně zbavujte nečistot a listí. Při přívalových srážkách brání
odtoku vody a způsobují přetečení.

tak vynaložit žádnou námahu na udržení
střechy v čistém a pěkném stavu.
Ploché střechy také umí po zimě překvapit.
Krytinu dokáže poškodit pohyb masy sněhu, která přes den střídavě taje a mrzne.
Vydutí bývá prvním signálem, že se pod
izolaci dostala voda. Pokud tam vnikla
ještě před zimou, pravděpodobně způsobil
led trhlinu. Při stoupajících teplotách se
začne voda vypařovat a izolaci, nejčastěji
asfaltové pásy, nadzdvihne. Na dočasné
zalepení prasklin a mechanické poškození
jsou určené plastické exteriérové tmely.

žlaby a svody
Povětrnostní vlivy poznamenají i žlaby
a odtokové roury. V jejich případě zkontrolujte, jestli jsou průchodné, zda těsní materiál i spoje a také pevnost nosných háků.
Ucpané svody je nutné vyčistit. Postačí
na to proud vody, metla, případně kartáč.
Oprava jednotlivých dílů okapového sys-

tému závisí na tom, jaký materiál jste
vybrali. Jednoduše se opravují plastové
okapy. Porušené spoje, případně výměnu
mrazem prasklého žlabu uděláte pomocí
lepidla nebo tmelu.
Aby vám kvůli prasklým svodům nezatékalo do omítky, je vhodné instalovat
roury spojem směrem od fasády. Odtoková roura praskne vlivem rozpínajícího
se ledu většinou v místě, kde je spojená.
Promočení stěny zabráníte i tak, že při
montáži okapového systému budete
dbát na to, aby přední hrana žlabu byla
o maličko níže než zadní. Pokud v něm
voda zamrzne, při tání poteče směrem od
fasády.
Pro pozinkované systémy jsou právě jarní měsíce dobou na jejich údržbu a natírání. Pokud si chcete ušetřit každoroční
natírání a námahu s popraskanými žlaby
i svody, pořiďte si odvodňovací systém
z pozinkované oceli s ochrannou vrstvou.

1/3 height
33 000 Kč
60 x 246
mm
VYUŽIJTE NABÍDKU
NA KVALITNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
CLASSIC PROTECTOR PLUS
Hladký povrch
Zvýšená ochrana před usazováním
nečistot, mechů a řas
Zvýšená ochrana před extrémními vlivy
Dlouhodobá ochrana barevnosti

Více na www.bramac.cz
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HOUSE AND FLAT | CONSTRUCTION | GARDEN | DECORATION | HOBBy recepty prima nápadů

TRADITIONAL HOBBY MAGAZINE

3× soutěž o skvělé ceny HRAJTE A VYHRAJTE!

FOR DO-IT-YOURSELFERS IN THE HOUSE AND GARDEN

45 OOO

29 kč

print circulation
of the magazine
Recepty prima nápadů

Magazine profile

The magazine Recepty prima nápadů is a full-colour monthly magazine, aimed primarily
at leisure time and hobby that puts a major emphasis on a house, apartment and garden.
It provides information, advice, tips and ideas, including the latest trends in the fields of
construction, reconstruction and renovation, furnishing and interior decoration. In the field
of gardening it informs about new farming procedures, introduces attractive and popular
news not only in the assortment of ornamental and useful plants, but also in the field of
garden machinery. In addition to interesting ideas of experts as well as readers it includes
columns devoted to housing supplements, DIY, country cottages, domestic pets, cooking
and health. The magazine is based and works closely with the TV show Receptář prima
nápadú in terms of editorial collaboration and promotion. As far as content is concerned it
develops fundamental topics or several issues of the TV show. Furthermore, verbal and visual
references, and links to the magazine TV show Receptáři prima nápadů appear.

Distribution

12

• Subscribers in Czech republic and Slovakia
• Newspaper stands, press shops in Czech republic and Slovakia
• Department stores and hypermarkets – MAKRO, AHOLD, GLOBUS, TESCO, KAUFLAND, SCONTO,
PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD
• Sale points of distribution companies – GECO, HDS RETAIL, RELAY, INMEDIO, VALMONT
• Petrol stations – BENZINA, SHELL
• Managed distribution to valuable target group
• Housing and building industry exhibitions
• Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz, www.periodik.cz,
www.predplatne.cz

1,49 ¤

červenec–srpen 7–8/2018

Rozpalte
gril

DOMEK
DO zahraDy
Krok za krokem,
str. 30

Máme pro vás
skvělé recepty!

50

CHUTNÝCH RECEPTŮ
a TIPŮ Z GRILU

Co vysadit
k bazénu

Indiánská kukuřice z grilu
Grilované žampiony portobello
Pečený losos s citronem
Grilovaný Hermelín
a další

nejkrásnější rostliny
k zahradnímu bazénu. str. 32

PŘÍRODNÍ
REPELENTY
Vy b e r t e
správně

O B N OVa
KO M O DY
p r a c ov n í
postup

léto v zahradě Jak pečovat o bazén

Frequency:
Number of pages:
Circulation:		
Price: 		
Year: 		

eleven times per year
68 – 100pages
45 000 copies
29 CZK (1,49 €)
18th

Who reads the magazine Recepty prima nápadů?
Up to 85 % of the readers are planning
to build or reconstruct their living!
Planning the reconstruction

35 %

50 %

of the readers are
planning to
reconstruct or
are at the moment
reconstructing their
housing.

of the readers
are preparing
to construct
their house or are
building it now.

Man dominate

63 %

37 %

of the readers are men and
increasing since the new
layout came out.

Age

of the readers are
women who put
emphasis on the quality
of their living.

Why advertise
?
in Recepty prima nápadů

– 45 000 copies.

n of the magazine is high
1 Print circulatiorem
ies
ittances in order to get all the cop
We hand out
2 to readers.
ion of the magazine
We regularly increase the circulat
3 when participating in trade fairs, exhibitions and other

4

Property owners

64 %

of the readers
own a flat.

the readers own
76 % ofa cottage.

How do they finance their construction
and reconstruction
53 %

25 %

23 %

26 %
9%

6%

13

26 %

of the readers own
a house with
garden.

13 %

20 – 29

themed events.
a modern webpage
The magazine also counts with
www.receptyprimanapadu.cz.

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

Source: survey conducted on a sample of 846 respondents, who answered the questions
in the readers´ opinion poll.

own capital
or reserves

a combination through
of their capital/ building
reserves and savings
their building
savings

8%

4%

a combination through a loan
of their capital/
reserves and
a loan

B2C

recepty prima nápadů
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

Recepty prima nápadů 10/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

14

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• How to winterize plants

19. 10. 2018

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Floor coverings

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
   How to get rid of rodents
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding

26. 11. 2018

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Complete garden consulting
   + 2017 lunar calendar

15. 1. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Wall repair (smooth   
   walls, wallpaper, pain   ting) / dry construction

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Sowing
• Herbs

26. 2. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Terrace construction

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
Knapweed and potatoes
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Garden ponds
•  Automatic irrigation

20. 3. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
Pests on vegetables and fruit trees
• Pests in home
• Garden equipment

• Preparation of a pool for
summer season
• Hard landscaping in garden
• Breeding: Protecting pets from
ticks and fleas
• Embankment of grass, gardening
in the city - high embankments

2. 11. 2018

23. 10. 2018
2. 11. 2018
6. 11. 2018
18. 12. 2018
7. 12. 2018
18. 12. 2018
20. 12. 2018

4. 2. 2019

24. 1. 2019
4. 2. 2019
6. 2. 2019

Recepty prima nápadů 4/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden
• Pests in home

18. 9. 2018
27. 9. 2018
1. 10. 2018

Recepty prima nápadů 3/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

GARDEN EQUIPMENT

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Lighting
• Garden ovens and   
   heating

27. 9. 2018

Recepty prima nápadů 2/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

CONSTRUCTION AND
RECONSTRUCTION

• Working practices
• Recipes

16. 8. 2018
27. 8. 2018
30. 8. 2018

Recepty prima nápadů
12/2018–1/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

HOBBY AND RELAX

19. 9. 2018

27. 8. 2018

Recepty prima nápadů 11/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

26. 2. 2019
15. 2. 2019
26. 2. 2019
28. 2. 2019

Recepty prima nápadů 5/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

28. 3. 2019

3. 5. 2018

11. 6. 2019

2. 8. 2019

27. 8. 2019

27. 9. 2019
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• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Exterior wall and floor
coverings

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
Mildew on vegetables
• Pests in home: How to get rid of ants
in the apartment and on the terrace

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Swimming pools

3. 7. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
Snails in garden, Pests on ornamental plants
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Swimming pools
• Garden oven, grill (wood protection, awning, shadowing)

26. 8. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Bowers
• Garden houses

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Testing of baits against ants

19. 9. 2019

• Working practices
• Recipes

• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Lighting
• Stoves and heating
• Fences, gates, isolations

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• How to winterize plants

21. 10. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Floorings

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
How to get rid of rodents
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Heating options, garden winterizing, saunas

2. 12. 2019

• Working practices
• Recipes

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden
• Pests in home

• Garden equipment
• Hard landscaping in garden
• Breeding

16. 9. 2019
27. 9. 2019
1. 10. 2019

Recepty prima nápadů
12/2019–01/2020
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

28. 5. 2019

16. 8. 2019
27. 8. 2019
30. 8. 2019

Recepty prima nápadů 11/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Greenhouses, selection and
construction
• Hard landscaping in garden
• Breeding
• Grilling

24. 7. 2019
2. 8. 2019
6. 8. 2019

Recepty prima nápadů 10/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Chalet and cottage
• Decorative and household garden
• Diseases and pests in garden:
Mildew on potatoes
• Pests in home
• Garden equipment

31. 5. 2019
11. 6. 2019
13. 6. 2019

Recepty prima nápadů 9/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Fabric
• Reconstruction
• Tools and equipment
• Materials and products
• Construction materials,
wall and floor tiles
• Construction of pergola

23. 4. 2018
3. 5. 2018
7. 5. 2018

Recepty prima nápadů 7-8/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Working practices
• Recipes

19. 3. 2019
28. 3. 2019
1. 4. 2019

Recepty prima nápadů 6/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

23. 4. 2019

8. 11. 2019

29. 10. 2019
8. 11. 2019
12. 11. 2019

B2C
OTHERS

PR

repre

ADVERTISING

Size
2/1 of a page
2/1 of a page in page layout
1/1 of a page
1/1 of a page in page layout
1/2 of a page width
1/2 of a page height
1/3 of a page width
1/3 of a page height
1/4 of a page
2nd cover page
1st page of magazine
Other pages before the editorial
1/3 height by the editorial
3rd cover page
4th cover page
2/1 PR
1/1 PR
2/3 PR width
2/3 PR height
1/2 PR width
1/2 PR height
Editorial section*
(news and information previously
not published in the magazine)

product placement
branding columns
Inspiromat

Dimensions in mm
width

height

bleed

420
297
3
400
267
–
210
297
3
193
267
–
193
129
–
95
267
–
193
84
–
62
267
–
95
129
–
210
297
3
210
297
3
210
297
3
62
297
–
210
297
3
210
297
3
5 000 characters, 2–5 pictures, logo
4 000 characters, 2–5 pictures, logo

Price

Non-standard formats

2 000 characters, 1–2 pictures,
logo

150 000 Kč
90 000 Kč

Designérka dekorací
Mgr. art. Jana Ardanová

1.

Product
placement

PŮVODNÍ STAV Z komody natřené
silnou vrstvou bílé barvy je nutné nejdříve odstranit dřevěné úchytky.

2.

ODSTRAŇOVAČ Komodu natřeme
odstraňovačem nátěrů a necháme ho
působit dvě až čtyři hodiny, dokud se
barva nezačne uvolňovat.

15 000 Kč

jaNKa rAdí
Při použití odstraňovače na staré
nátěry je nutné mít dostatek trpělivosti a vyčkat, dokud nátěr dostatečně nezměkne. podle tloušťky nebo
věku nátěru to může trvat od 20 minut až do 48 h. Odstraňovač můžeme
aplikovat i víckrát.

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
MATERIALS: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
4. web contact

55 000 Kč

818 Kč

stará komoda

0

odstraňovač nátěrů
např. natrima na starý nátěr

45 000 Kč
30 000 Kč
110 000 Kč
110 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč
130 000 Kč
75 000 Kč

102 Kč

tmel na dřevo

ŠPACHTLÍ Potom barvu špachtlí
seškrábeme. Komodu umyjeme vodou
a necháme vyschnout.

OBROUŠENÍ Všechny nerovnosti
zbrousíme vibrační bruskou. Pokud je
komoda napadená červotoči, impregnujeme ji přípravkem proti nim.

450 characters, 1 picture

40 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
28 000 Kč
minimum price

45 000 Kč
size and price depending on individual requirements

red. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges.

EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date of
orders for the given issue of the magazine according to
** Final price of inserting and pasting-in will be determined ac- the editorial plan.
cording to the size and weight after the sample will be delivePrices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

Branding
columns

Velké formáty keramických obkládaček a dlaždic jsou
nepřehlédnutelným trendem. Sjednocují a opticky zvětšují obkládané
prostory, menší množství spár prospívá hygieně a usnadňuje údržbu.

50 000 Kč
MATERIALS:
logo

152 Kč

bílá barva

77 Kč
339 Kč

šrouby
k úchytům, 12 ks

AplikAční

postup

90 Kč

šablona
na malování vzoru

kovové úchyty
na nábytek, 6 ks (56 Kč/ks)

5 Kč

černá barva

13 Kč

NÁŘADÍ
vibrační bruska

5.

TMELENÍ Díry po červotočích a nerovnosti zatmelíme tmelem v podobném
odstínu, jako je obroušená komoda. Po
uschnutí vybrousíme do hladka.

6.

NATÍRÁNÍ Komodu natřeme lakem
na dřevo, přebytečný lak ihned setřeme hadříkem.

akumulátorový šroubovák
vrták do dřeva
široký plochý štětec, špachtle, hadřík
křížový šroubovák, pěnový aplikátor

MŮŽE SE HODIT

7.

PO USCHNUTÍ Na vrstvu laku
malujeme pomocí šablony a pěnového
aplikátoru vzor. Na malování jsme
vybrali spodní zásuvku, protože jako
jedinou ji lze otevírat.

8.

ÚCHYTY Na závěr vyměříme místa
úchytů. Vyvrtáme díry a pomocí
šroubováku přimontujeme do úchytů
šrouby.

Odstraňovač nátěrů
Natrima!
od 280 Kč/0,8 kg
Využijete ho při rekonstrukcích starého nábytku nebo
při obnově dekorací, které
mají na sobě silnou vrstvu
laku či barvy. Odstraňovač
starých nátěrů natřete na
předmět. potom změklý
původní nátěr jednoduše
seškrábete špachtlí nebo odstraníte silným proudem vody z tlakového čističe.
Je vhodný na dřevo, kov a plasty.

13

Kolekce novinek RAKO
nabízí nově formát dlaždic
80 × 80 a 40 × 80 cm (v nabídce
jsou také 60 × 60, 30 × 120 cm)
a obkládačky rozšířily
formátovou škálu o rozměr
30 × 90 cm.
64

Recepty pRima nápadů

stAVÍme A OBnOVUJeme

náš tip

50 000 Kč

Text, foto RAKO

Správná pokládka
velkoformátových obkladů

38 Kč

lak

3.

60 000 Kč

250 characters, 1 picture
logo
127 x 50 mm, 250 characters,
1 picture

* In editorial section are published only news and information
not previously published in the magazine Recepty prima nápadů. The editorial board reserves the right to grammatical,
stylistic and formal correction of the delivered text materials
as well as the editing of the range. The editorial section is
not intended for publication of general information about the
producer and his range of goods.

stAVíME A oBnoVuJEME

Obnova nábytku

POSTUP PrÁCE
JAK VRÁTIT dřevěné komodě její půvab

7–8/2018

3 000 characters, 1–2 pictures,
logo

inserted advertisements**
atypical format

16

recepty prima nápadů

Size and advertising price

Pro zídky a klasické ploty představují ideální řešení tvarovky BEST
– LUNETA s hladkým povrchem nebo
tradiční prvky BEST – NATURA s povrchem štípaným.
BEST – LUNETA, povrch STANDARD

 Hřebenule
ryšavá
Brambor, cibule, hrách, jahodník, pór,
rajče, ředkvička, zelenina brukvovitá –
způsob aplikace postřikem, pouze 1×.

POužITÍ:

Přípravek se aplikuje postřikem nebo
rosením. Balení 2 × 5 ml postačí na
12–30 l aplikační kapaliny pro ošetření
200–300 m2.
Účinná látka deltamethrin 15g/l
Ochranná lhůta 7–28 dní
Proti škůdcům okrasných rostlin je
vhodné použít přípravek Decis Protech
okrasné rostliny. Balení je 2 × 5 ml,
30 ml, 100 může
ml. Účinná látka
stejná jako
se jehodit
u přípravku Decis protech ovoce zelenina.
Krásným
a funkčním
Decis
Protech
okrasnédoplňkem
rostliny je
zahrady jsou
prvky BEST
– STONE
insekticidní
přípravek
typu emulze
olej
ve
k hubení
škůdců
Navodě
trhu jsou
novéživočišných
plotové prvky
BESTna
okrasných
rostlinách.
Postřik na
savé
– STONE, které
si i za krátkou
dobu
půasobnosti
žravé škůdce.
získaly svůj obdiv. Jejich předností je především přirozený vzhled

Postřik
Decis Protech
okrasné
rostliny
a velká variabilita.
V tomto
systému
je
je
světlostálý
syntetický
pyrethroid
celkem
třináct
různě velkých
kamenů,
určený
škůdců
na
které sepro
dajíhubení
libovolně
kombinovat.
Navíc je možné
zídky doplnit
i schodiokrasných
rostlinách.
Hubí škůdce
jako
šťovými prvky
nebo palisádami,
které
dotykový
a požerový
jed s významným
jsou vyráběny
stejnýmproti
způsobem,
repelentním
účinkem
celé řadě
tudíž k sobě
perfektně
ladía ačástečným
sjednotí
škůdců,
zejména
mšicím,
tak celou zahradu.
nabídce jsou
dvě
ovicidním
účinkemV(potlačení
vývoje
varianty barev
do pískových
odstívajíček).
Nemá –systémový
účinek,
proto je
nů laděná
colormix
a do
třeba,
aby barva
byly při
aplikacisand
rovnoměrně
šedých odstínů colormix brilant.
zasaženy
všechny části rostlin. Přidání
Více na www.best.info
smáčedla Silwet Star. Účinkuje i při
nižších
BEST –teplotách.
STONE, povrch ŠTÍPANÝ
Vohorku
a při vysokých venkovních
stařený,barvacolormixsand
teplotách se doporučuje tento insekticid
s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat
obvykle časně ráno anebo později večer.
Rozsah a použití postřiku proti škůdcům Decis Protech okrasné rostliny:
veškerý savý a žravý hmyz na okrasných rostlinách v zahradách, sklenících,
domácnostech, okrasných školkách ad.
Dávkuje se do vody v množství 3–5 ml
na 10 l vody.

STAVÍME A OBNOVUJEME

JAK ZATOČIT S PLEVELEM

tipy

Trápí vás na zahradě plevel?
Kde se na zahradě a v okolí
domu nejčastěji plevel
vyskytuje? A jaké druhy?

pro stavbu

Jak rychle
postavit plot

klasického
plotu

Na zahradě existuje celá řada míst, kde
se musíme s plevelem potýkat. Tento
nevítaný host se nejhojněji objevuje
na venkovních terasách, dlážděných
plochách, podél plotů a na dalších, často půdy, při němž se zničí množství klíčíšpatně přístupných plochách. Mezi
cích semen i na povrch prorážejících
nejčastější druhy plevele objevující se
víceletých plevelů.
v našich zahrádkách patří smetánka
lékařská, nazývaná též pampeliška,
Pomoci může černá fólie
sedmikráska chudobka, jitrocel větší,
Pokud se rozhodnete zkultivovat pozepýr plazivý, kopřiva dvoudomá, ptačinec mek silně zarostlý vytrvalými plevely,
žabinec nebo rozrazil perský. A pak je tu počítejte s tím, že jejich likvidace vyžaduneodbytná bršlice kozí noha, pcháč, celá je čas a dobré naplánování.
řada
a ve
merlíků
a svlačec.
Navíc
je a.s.
takřka nemožné při silném naText lebed
redakce
spolupráci
s firmou BEST, a.s. Foto
BEST,
padení likvidovat vytrvalé plevele ručně.
Mechanický
způsob hubení
plevelů
Každý Dutiny
kousek kořene
byste
totiž museli
Před samotnou
stavbou
plotu
tvarovek
vyplníme
Mnoho
zahrádkářů
tvrdí, že nejlepší
opravdu
důsledně
vyplít. cementu
vybudujeme
standardní
základový
betonem
s poměrem
metodou
jezákladová
pletí plečkou.
Ale
na
Nejefektivnější
pak bývá
použití
herbipás, jehož
spára
se dbejte
nachází
a písku 1 : 3. Uložený
beton
řádně
to,
abyste plevelům
neodřízli
pouze nad- cidů.
U plevelů
s rozsáhlým
kořenovým
v nezámrzné
hloubce.
Při budování
zhutníme,
nejlépe
vpichy ocelovou
tyčí.
systémem
musíte použít
vícekrát.
zemní
část. Množily
by se tím
více.Do
Munezapomeňme
na řádnou
izolaci.
Tvarovkyje
vyplněné
betonem
co nejdříve
Nejlepší
je aplikovat
tyto nevnikala
herbicidy uprosíte
seuložíme
pokusit ocelové
vytrhnout
plevel
s celým
pásu
pruty
o průměru
zakryjeme,
aby dovnitř
střed
kdy plevele intenzivně
rostou.
kořenovým
Nejlepší
je, když
10 – 12 mmsystémem.
tak, aby z betonu
vyčnívaly
vodaléta,
a nezpůsobovala
vlhnutí betonu.
ccavytáhnete
30 cm. Tyto
pruty zajistí
provázání
Tvarovky
nekropímesivodou.
Teplota
Pro
správnéani
načasování
však vždy
jej
i s půdou.
U oddenkatých
s plotem.
betonu nesmí
klesnout
5 °C a také
přečtěte
návodpod
k použití.
azákladu
kořenových
vytrvalých plevelů (bršlice, důkladně
zrání
nesmí
být beton
vystaven
První pampeliška
řada plotovek
se osazuje
postřiku
nechte
herbicidu
dostatek
pýr, svlačec,
a podobně)
mu- Poběhem
účinkům
mrazu.
Dokonalé
do cementové
malty, případně
aby mohl
vykonat
svouvytvrdnutí
práci. Pokud
síte velmi
pečlivě odstranit
každý kousek času,
betonu
nastane
po 28
dnech.
do stavebního
lepidla
na dlažby
vadnoucí
plevel
příliš
brzy vytrhli,
kořene
či oddenku,
protože
i z jeho malé byste
s deklarovanou
mrazuvzdorností.
V poslední
řadě tvarovek
mohlo by
se stát, že chemikálie
nestihne
části
se vytvoří nová
rostlina.
Tvarovky v dalších řadách se již většinou doputovat
ponecháváme
prostor
až do všechprázdný
kořenových
špiček,
kladou na vazbu
na sucho.
výšcetudíž
cca 5zcela
cm, který
bude sloužit
a oplevel
nezahubíte.
Ekologové
jsou pro
prevenci
pro kondenzaci vzdušné vlhkosti pod
Nezapomínejme např. vodováhou
Ekologičtí zahradníci kladou velký
zákrytovými deskami.
kontrolovat dodržování rovinatosti.
Kdy je nejvhodnější doba pro hubení
důraz na preventivní opatření. Jejich
Případné výškové rozdíly mezi
Zákrytové desky se osazují do
hlavním principem je omezení přístupu plevele?
tvarovkami se vyrovnávají jednoduše
cementové malty nebo 2 – 4 mm silné
v době plné vegetace, plevele
světla.
Zkrátka bez světla nejsou plevele Jsme
vyklínkováním.
vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla.
nemají
být nakrátko
posečené. Není
také
schopné
Světlo zplotu
půdního
povrchu
Zákrytové
desky na podezdívce
spojujeme
Porůst.
vystavení
se do
jsou
vysoké
příliš. Důležité
můžetedutin
odstranit
pomocí
mulčování
na celé když
srazové
ploše
silikonem.
vloží opět
ocelové
pruty buď vhodné,
měly listovou
plochu,pro
která
nasaje
organickým
materiálem,
aplikovaným
ve je, aby Otvory
o průměru 10
– 12 mm tak,
aby se
a prostupy
vložení
herbicid,
ideální
je období
před
květem.
skutečně
silné
vrstvě (10–15
cm),vvrstvou
překrývaly.
Armatura
je vedena
celé
úchytu
plotové
výplně
vyřízneme
herbicidů
je nutné
provádět za
štěrku,
nebonebo
fólií. plotového
Sázení nahusto,
zvláště Aplikace
výšce zídky
sloupku.
nebo vyvrtáme,
nikdy
je nesekáme,
hezkého
a bezvětří.
ne před
přízemních
rostlin,
takéstěny
vytváří
hustý
Připomínáme,
že vyšší
nebo
ploty
protožepočasí
bychom
plotovky Nikdy
poškodili.
ploch
či když
hrozí déšť.
kryt
nad spůdním
povrchem.
je třeba
ohledem
na geologické poměry zavlažováním
Samotné plotové
výplně
připevníme
a zatížení v ochranou
daném místě
posoudit
volným
spojem
ke kotevnímu
Pak
by se šroubovým
chemické látky
splavily
a spáliPreventivní
proti
zaplevelení
jestatikem.
také časté okopávání a plečkování
lyželezu.
všechny okolní rostliny.

Stavba podezdívky nebo klasického plotu
se sloupky není obtížná. Stačí dodržovat
několik základních rad.

1.

Inspiromat
5.

28 000 Kč
1/10 of a page
2.
127 x 50 mm
6.

3.

4.

7.

8.

BEST – NATURA, povrch ŠTÍPANÝ

Kontrola krovů
a jejich část

Pro zdravou chytrou
domácnost

Každý z nás určitě stál před důležitým
rozhodnutím, když kupoval starší dům či chatu,
v jakém stavu se nachází jedna z nejdůležitějších
částí každé budovy, a to její střecha. Vždyť
střecha chrání dům před povětrnostními vlivy.
Měli bychom si uvědomit, že každá střecha se skládá
z několika částí, a to ze střešního pláště krytiny, včetně
souvisejících doplňků (laťování, tepelné izolace, doplňkové
hydroizolační vrstvy atd.), ale zejména nosné konstrukce,
kterou je dřevěná konstrukce krovu. Krov zachycuje veškerá
zatížení (krytina, vítr, sníh) a případná užitná zatížení, jako
např. podkrovní vestavby. Dnes bych se pozastavil u té
nejdůležitější části konstrukce střechy, a to krovu. Chtěl
bych poukázat na některé poruchy a vady, na které je
potřeba se soustředit při každé koupi objektu. Je nutné si
uvědomit, že krov je konstrukce vyrobená ze dřeva, a ta
vlivem stárnutí, působením povětrnostních vlivů a napadením
různými biologickými škůdci a houbami ztrácí svoji pevnost
a odolnost. Další defekty a poškození jsou následkem
neodborného zásahu do nosné konstrukce krovu například
majitelem objektu, které se projeví v průběhu dalšího času.

VELUX ACTIVE, systém pro ovládání oken a stínicích
doplňků neustále monitoruje teplotu, množství denního
světla, vlhkost, koncentraci CO2 nebo třeba aktuální vývoj
počasí, aby doma neustále udržoval maximálně zdravé
prostředí. Dokáže proto vyvětrat předem, pokud zjistí, že
se blíží bouřka, nebo naopak pozdrží plánované větrání
z důvodu velkých veder a raději zastíní interiér, aby se
nepřehříval.
Systém je určen pro všechna elektricky ovládaná okna
a stínicí doplňky VELUX a lze jej ovládat pomocí ovladače
nebo pomocí aplikace chytrého telefonu. Nabízí přímou
podporu pro Apple HomeKit a Google Home.
www.velux.cz

Při kontrole a prohlídce samotného krovu je nutné se
zaměřit na tyto viditelné poruchy:
Poškození dřevěné konstrukce vlivem zvýšené vlhkosti nebo
zatékáním, dřevo vykazuje poškození hnilobou, popřípadě
napadením houbami a plísněmi na povrchu dřeva.
Zaměřit se na případné mechanické poškození částí krovů,
na jeho uvolněné části, stav konstrukčních spojů (čepy, dlaby,
kolíkové nebo svorníkové spoje, ukotvení pozednic). Všímat si
viditelných deformací prvků (nadměrné průhyby) a nápadných
a nadměrných trhlin ve dřevě u nosných částí krovu,
chybějících částí krovů, prohlédnout a zkontrolovat zazděné
části dřevěných částí (záhlaví trámů). Další pomůckou při
kontrole stavu řeziva krovu je použití kladívka nebo ostrého
předmětu (nůž, hřebík…), poklepem kladiva se soustředíme
na odolnost vůči průniku do materiálu a tón úderu (poškozené
dřevo vykazuje nápadně dutý zvuk), při kontrole vpichem
je zdravé dřevo odolnější vůči průniku oproti poškozenému.
O přítomnosti poškození dřevokazným hmyzem zase svědčí
nález výletových otvorů, pod kterými se nachází sypký prášek
a drtě z požerků vypadávající z otvorů.
Toto jsou jedny z hlavních poruch konstrukcí krovu, které mají
zásadní vliv na životnost a správnou funkci nosné konstrukce
střechy. V případě, že si sami nejste jisti, obraťte se na
nezávislého odborníka nebo na zkušeného tesaře, kteří vám
pomohou s důkladnou kontrolou konstrukce krovu.

Editorial
page

40 000 Kč

MATERIALS: text of 600
characters including spaces,
1 product photo, price,
web contact
Luboš Jirků, člen představenstva Cechu KPT ČR

InSPIROMAT

KEEPER® ZAHRADA
je neselektivní (totální) listový a půdní herbicid s prodlouženým
účinkem až 3 měsíce, který působí na již vzrostlé plevele, včetně
jejich kořenů, a rovněž brání vzcházení plevelných semen v půdě.
Zabezpečuje ochranu nezpevněných ploch, cestiček, teras a dalších
míst kolem záhonů okrasných keřů a stromů proti jednoletým
a víceletým plevelům, jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky,
kopřivy, jitrocele, řebříčky a další.
www.bayergarden.cz

Poškození dřeva vlivem vlhkosti
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Limitovaná edice
LUSONOL S1023
Pro letošní sezónu
přichází COLORLAK
s mimořádnou limitovanou
nabídkou balení 3 litrů
u klasiky - lazury s olejem
LUSONOL S1023. Tedy
u všech dobrých prodejců
můžete zakoupit balení 3
litrů za cenu balení 2,5 litru,
kde 0,5 litru LUSONOLu
máte navíc od COLORLAKu
zdarma. Doufáme, že i vy
využijete mimořádné
vlastnosti LUSONOLU při
ochraně a zušlechťování
svých dřevěných staveb
a prvků na zahradě či domě.
Vysoký podíl přírodních olejů
a kvalitních pigmentů LUSONOLu zajišťuje dřevu vysokou
ochranu proti povětrnosti a UV záření, mimořádnou
hloubkovou penetraci a to vše jen při dvou běžných
nátěrech.
www.colorlak.cz

Advertisement areas

Tipy a rady
MALÍřSKé
nářAdí

Aby vydrželo co nejdéle
Ani při rozsáhlé renovaci barvami se v hobby podmínkách nenatírají
tak velké plochy, aby se umělá štětina či vlákno mikroválečků
opotřebovaly sedřením. pokud malířské nářadí selhává, je to často
kvůli nedostatečnému čištění. před každou prací je dobré štětec
i váleček namočit ve vodě a pořádně vytřít bavlněným hadříkem.
na vlhké vlákno se barva příliš nenalepí. při každém přerušení prací
mějte po ruce mikrotenový sáček. aniž byste museli umývat štětce,
válečky a vaničky, nátěr zůstane svěží po celé dny. membrána
zabrání odpaření vody, nátěr si zachová své vlastnosti stejně jako
v plechovce. při mytí po ukončení práce pomáhá saponát, který
umožňuje teplé vodě proniknout do hloubky plyše válečku či objímky
štětce. pokud se stalo, že na některých částech akrylát přece jen
zaschl, pomoci si můžete technickým lihem.

Přichází doba refinancování
Ušetřit můžete i vy

2/3 PR width
60 000 Kč

Dost možná jste i vy mezi těmi, kterým letos končí fixace hypotéky.
Není to nic nepravděpodobného, protože končící fixace se letos týká
rekordního počtu lidí. Asi 150 000.

1/1 of a page
90 000 Kč
210 x 297 mm

P

olovina z nich přitom bude zvažovat změnu banky
a mnozí zamíří do stavební spořitelny. V posledních
letech sice platilo, že hypotéky jsou levnější než úvěry
ze stavebního spoření, ale časy se mění. Průměrná
sazba hypotéky dosahovala v lednu 2,32 %, zatímco průměrná
sazba zajištěného úvěru od stavební spořitelny byla 2,07 %.
Proč tomu tak je? „Stavební spořitelny totiž nejsou tolik
závislé na vývoji tržních úrokových sazeb, a proto mohou na
jejich růst reagovat pomaleji než ostatní banky,“ vysvětluje
Tomáš Kořínek, předseda představenstva největší české
stavební spořitelny ČMSS.
Pokračující zvyšování sazeb ze strany České národní banky se
tak stavebních spořitelen příliš nedotýká, což jim umožňuje
přicházet s velmi zajímavými nabídkami. ČMSS stáhla svoji
úvěrovou sazbu dokonce pod dvě procenta na 1,9. Zájemcům
o refinancování navíc Liška vychází vstříc také se zjednodušením schvalovacího procesu, ten se v některých případech
obejde dokonce i bez dokládání příjmů.

3 000 characters,
1–2 pictures, logo

Reklamní text ČMSS

STAVÍME A OBNOVUJEME

Dřevěné fasády
V dějinách stavebnictví se nachází jen málo prvků, které by
byly použitelné i v dnešních podmínkách. Proto dnešní výrobci
fasád čerpají ze staletých zkušeností našich předků a zároveň
využívají nových technologií, jež přináší dnešní doba.
Na principu provedení se od té doby příliš nezměnilo. Nejstarší
pozůstatky dřevěných fasád byly nalezeny už ve staré Číně
a Japonsku, kde bylo objeveno mnoho starých paláců, které
měly fasády obložené dřevěnými šindeli z teakového dřeva,
kotvenými pomocí ručně kovaných hřebíků.
Pokud se rozhodujete ve výběru dřevěné fasády pro svůj
dům, je nutné se při výběru zaměřit na některé aspekty,
které mají hlavní vliv na životnost. Dřevěná fasáda nedává
vaší stavbě jen osobitý vzhled, ale zároveň chrání váš dům
před teplem, deštěm a zimou.
Prvním nejdůležitějším aspektem je dobře zvolená dřevina,
která má zásadní vliv na životnost obložení. Na trhu se
nabízejí různé tvary, např. rovná prkna, palubky nebo
trapézové profily známé pod názvem RHOMBUS. Nejčastěji
se pro výrobu využívá dřevo smrkové, borové, modřínové,
popřípadě dřevo z tvrdých exotických stromů pocházejících
z oblastí Asie a Jižní Ameriky.
Výběr dřeviny má samozřejmě zásadní vliv na životnost
obložení fasády, ale to bude samostatný článek.
Při výběru kotvení samotných palubek (prken) je potřeba
dbát na povrchovou úpravu spojovacího materiálu.
Galvanická úprava běžných vrutů nestačí, je potřeba použít
vruty v nerezovém provedení (nedochází k jejich degradaci
a budoucímu nevzhlednému zabarvení dřeviny v místě
kotvení). Montáž se provádí na dřevěný impregnovaný
rošt, který je velmi důležitý pro cirkulaci vzduchu a zajistí
odvětrání a vysoušení obkladu.
Povrchová úprava jakéhokoliv dřevěného materiálu by měla
zaručit odolnost proti povětrnostním vlivům, ale zároveň
odolat působení dřevokazných hub a škůdců. Pro ošetření
můžete aplikovat nátěr na olejové bázi, který dodá dřevu
požadovaný odstín, popřípadě na obložení nechat působit
UV záření a fyzikální procesy, které na vaší fasádě vykouzlí
stříbro-šedou patinu.
Co říct závěrem? Nebojte se dřevěných fasád. Při dodržení
základních zásad a s podmínkou dobře zvoleného materiálu
mají vysokou trvanlivost a odolnost (např. exotické
dřeviny bez povrchové úpravy mají životnost i 25 let).
Navíc dřevěná fasáda je šetrná k životnímu prostředí
a v případě rekonstrukcí obnoví krásu vašich domů, vytváří
vlastní architektonické efekty, popřípadě zakryje drobné
nedostatky původní fasády.
Luboš Jirků
Člen představenstva Cechu KPT ČR

Přesné kolmé řezy
Příčné zkracování desek a plošného materiálu může být přesné
i tehdy, když používáme ruční nářadí. Bez toho, že bychom museli
na každý kus materiálu obkreslit úhelník a sledovat dráhu řezného
kotouče či pilky. práci urychlí na míru vyrobená pomůcka – vodicí
lišta. tu si vyrobíme ze dvou latěk spojených lepidlem a hřebíky
do tvaru písmene t – kolmost prověříme dlouhým truhlářským
úhelníkem. při prvním řezu zkrátíme pravou stranu na místě, které
určuje linii řezu. teď už vždycky stačí jen naznačit vzdálenost,
zarovnat k ní pomůcku a vést nářadí těsně podél příčné laťky.
Ke každému nářadí si vyrobíme pomůcku na míru, protože
vzdálenost řezného nástroje od okraje základny se liší.
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Zateplení

Které jsou ty nejlepší
dřevěné stavby roku 2018
Prohlédněte si 14 dřevěných staveb, které vyhrály v anketě
Dřevěná stavba roku 2018, a načerpejte inspiraci pro vaše
bydlení. V anketě hlasovala jak veřejnost (67 441 hlasů),
tak 11 odborných porotců. Všichni vítězové dostali voňavý
dubový diplom, poukaz na 10 000 Kč a titul pro své
soutěžní dílo „Dřevěná stavba roku v dané kategorii“.
„Cílem ankety je podpořit využívání dřeva ve stavebnictví
jako naší významné obnovitelné suroviny,“ vysvětlil ředitel
Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák.
Všech 95 soutěžních děl si můžete prohlédnout na
www.DrevenaStavbaRoku.cz.

Multipor

zateplení, které vás nenutí dělat kompromisy

Zvažujete kompletní zateplení své nemovitosti, nebo řešíte jen některá
chladnější místa v domě? Nechcete se vzdát historické fasády?
V obou případech vám pomůže Multipor.
řídítkách. Stejně tak nevadí, když se do
fasády trefí děti míčem, což mnohé jiné
zateplovací materiály nevydrží.
Multipor pro vnitřní zateplení
Zateplení pomocí tepelněizolačních minerálních desek Multipor se používá tam, kde
je třeba zachovat původní vzhled fasády či
řešit jen některé chladnější místnosti. Hlavním důvodem, proč jsou nejpoužívanějším
materiálem pro vnitřní zateplení, jsou vynikající sorpční schopnosti. Vnitřní zateplení
těmito deskami není třeba doplňovat parozábranou, konstrukce s vlhkostí umí pracovat. Příkladem je dům na Opavsku, který
majitelé původně koupili zejména kvůli
pozemku. Nakonec za odborného přispění
společnosti DK1 zvolili vnitřní zateplení
a dům ponechali v původním vzhledu.

U

vnějšího zateplení oceníte
jeho tvarovou stálost,
nehořlavost a odolnost
proti veškerým biologickým
škůdcům a plísním. Také například
protože neduní při poklepu, neklovou do
něj ptáci. A určitě oceníte jeho odolnost
třeba v případech, kdy si o fasádu opřete
kolo a nezůstane na ní poškození po

Nejprodávanější tašky
a nejoblíbenější barvy
z nabídky krytin TERRAN

1/1 PR
75 000 Kč

Reklamní text Ytong

„Často se mne zákazníci
ptají, které z našich střešních
tašek jsou NEJ,“ říká Ing. Pavel
Suchánek, jednatel společnosti
Mediterran CZ, s. r. o., která
na český trh dodává betonové
tašky TERRAN. „A já odpovídám,
že nejlepší tašky jsou Synus
a nejprodávanější Danubia.
A z barev v poslední době vítězí
jednoznačně tmavé odstíny,“
dodává Ing. Pavel Suchánek.
Mimořádná obliba tašek řady
Danubia není žádným překvapením. Tato produktová
linie symbolizuje přirozenou harmonii. Klasický produkt
se svými měkkými liniemi navíc ideálně zapadá do české
přírody a krajiny. V povrchové úpravě COLORSYSTEM
nabízí výběr z pěti barev, u nejlepší povrchové úpravy EVO
jsou na výběr další čtyři odstíny. A v obou provedeních
jsou v nabídce oblíbené tmavé barvy.
Důvod pro označení řady Synus jako nejlepší střešní
tašky není jen v elegantním a jedinečném vlnitém
profilu (toho si všimne i laik), který připomíná sinusoidu.
Znalec při pohledu na zadní stranu ocení nejmodernější
výrobní technologii, díky které mají tyto betonové tašky
s mimořádnou odolností (záruka je až 50 let!) velmi
nízkou hmotnost. To představuje ideální řešení zejména
při rekonstrukcích starších domů.

Stavba domu.

4 200 characters,
2–4 pictures,
logo

1/4 of a page
30 000 Kč
95 x 129 mm

Velké životní rozhodnutí.
Hodně práce, málo času.
Díky za každé šikovné ruce.
Za každou chytrou radu.
Tátovi, bráchovi, kámošům.
Vysněný cíl je den ode dne
blíž. Dům roste rychle
pod rukama.
Pocit hrdosti.
Dobrá práce.

Když stavíte chytře, je se na co těšit.

www.terran.cz
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Pěstujeme růže

Vaříme s nápadem

MŮŽe Se HODIT
CERAMIC | K16202428 2 690 Kč
Sada litého keramického nádobí, 8 ks

2

Tipy a rady

Letní péče

MALÍřSKé
nářAdí

Bramborové jednohubky
» Na (nejlépe hranaté)

» Uvařené, vychladlé

a oloupané brambory
nastrouháme a rozšleháme
v mléce. Přidáme žloutky,
sůl a podle potřeby hrubou
mouku. těsto dobře
rozmícháme a necháme
chvilku odpočinout.

»

pánvi s tukem smažíme
palačinky. Necháme je
vystydnout, namažeme
je taveným sýrem
s nivou, poklademe
plátky šunky a nakrájíme
z nich proužky zhruba
3 x 12 cm.
Stáčíme malé roládky,
které propíchneme
párátkem poté, co jsme
je ozdobili lístky zelených
bylinek.

» kované hliníkové tělo pro efektivní
rozvod tepla
» nepřilnavý keramický vnitřní povrch
pro vaření i bez tuku
» odolnost keramického povrchu vůči

vysokým teplotám a mechanickému poškození
snadná údržba a čištění (může se
vkládat do myčky nádobí)
vhodné na všechny typy ploten
možné vkládat i do trouby
www.lamar.cz

»
»
»

Vzhledem k tomu, že kořeny růží potřebují dostatek vzduchu,
je nezbytné jejich okolí na záhonu pravidelně okopávat. Ne
však hluboko, spíše mělčeji. Je třeba odstranit všechen plevel
– odebírá růžím nejen vláhu, ale zejména živiny. Důležité
je i pravidelné zavlažování. Zalévat nesmíme na listy ani na
květy, protože bychom tím mohli podpořit rozvoj houbových
chorob. Mezi běžnou péči patří i odstraňování odkvetlých
květů a rovněž čištění keřů od suchých a zažloutlých listů. Jde
o prevenci před nepříjemnými chorobami. Růže nejčastěji
napadají houbové choroby (černa skvrnitost a moučnatka)
nebo živočišní škůdci (mšice, pilatka). Kromě doporučených
chemických přípravků můžeme použít i přírodní prostředky.
Rostlinné výluhy (rajče, vratič, přeslička apod.) dokážou
zlikvidovat bez problémů například mšice. Preventivně
též pomáhá vysazovat růže spolu s některými rostlinami,
například s levandulí.

3 Živiny a hnojení
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kvalita a množství květů závisí i na
přísunu živin. Při výsadbě je dobré
dát do výsadbové jámy prosátý
kompost, případně můžeme využít
i chlévský hnůj. K dalšímu
přihnojování během vegetace
používáme hnojivo určené
speciálně pro růže s vyšším
obsahem fosforu, a to hnojivo
s postupným uvolňováním
živin, anebo můžeme růže
přihnojovat jednou za šest týdnů.

1/2 of a page width
55 000 Kč
193 x 129 mm
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KoNtrolNí SEZNAM
MATERIÁL

1.

Rám jsme ukotvili do vodorovné polohy dvěma zatloukacími kotvami do
země. Použili jsme hranoly a kulatinu
ošetřenou protiplísňovým nátěrem.

2.

Do rohů jsme umístili kulatinu
pomocí čepovaných a šroubovaných
spojů. Tvar střechy byl dán tvarem
kulatiny.

3.

31

385 Kč

1/3 of a page
height
45 000 Kč
62 x 267
mm

Na přeDNí straNě jsme vložili
do rámu dřevěné sloupy ke dveřím
a ještě jednu vyšší „nohu“. Střechu
jsme uložili na oporné rovné krokve.

4.

mezi sloupky Rámu jsme připevňovali laťky na uchycení vnějšího
i vnitřního obložení. Postupně jsme
zhotovili rámy oken.

spojovací materiál
různě velké šrouby a hřebíky,
kování pod parapetní desky
závěsy a kování
na dveře

640 Kč

1 540 Kč

střešní šindel

720 Kč

plexisklo na okna

515 Kč

úhlová bruska, vrtačka

bruska, pila, dláto, šroubováky, metr
vodováha, tužka

5.

1/3 of a page
width
Přesné kolmé řezy
45 000 Kč
193 x 84 mm
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2 050 Kč

NÁŘADÍ

Vsadili jsme kolo. Na vnější
stěny jsme použili desky z tzv. prvořezu, které jsme ukládali na sebe
s částečným překrytím.

6.

Na DveřNí rám jsme připevnili
tenčí laťky a přizpůsobili jsme ho
otvoru na dveře. Jsou zavěšené na
ozdobných kovaných pantech.

doMEK
v ZAHRÁDCE
Tvar a velikost
Vycházeli jsme z rozměrů bazénové
technologie daných od dodavatele
bazénu, proto si ho každý může
postavit podle sebe. náš má půdorys
150 × 120 cm.

Příčné zkracování desek a plošného materiálu může být přesné
i tehdy, když používáme ruční nářadí. Bez toho, že bychom museli
na každý kus materiálu obkreslit úhelník a sledovat dráhu řezného
kotouče či pilky. práci urychlí na míru vyrobená pomůcka – vodicí
lišta. tu si vyrobíme ze dvou latěk spojených lepidlem a hřebíky
do tvaru písmene t – kolmost prověříme dlouhým truhlářským
úhelníkem. při prvním řezu zkrátíme pravou stranu na místě, které
určuje linii řezu. teď už vždycky stačí jen naznačit vzdálenost,
zarovnat k ní pomůcku a vést nářadí těsně podél příčné laťky.
Ke každému nářadí si vyrobíme pomůcku na míru, protože
vzdálenost řezného nástroje od okraje základny se liší.
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770 Kč

latě
1 030 Kč
ohoblované na podbití střechy a na dveře

asfaltovaná lepenka
180 Kč
nebo asfaltovaný pás jako izolační
podklad pod šindel

P

Ochrana růží

desky
s nepravidelnými okraji a zbytky
kůry na obklad chatky

kolo
lze si ho zhotovit svépomocně
z dřevěných hranolů

olovina z nich přitom bude zvažovat změnu banky
a mnozí zamíří do stavební spořitelny. V posledních
letech sice platilo, že hypotéky jsou levnější než úvěry
ze stavebního spoření, ale časy se mění. Průměrná
sazba hypotéky dosahovala v lednu 2,32 %, zatímco průměrná
sazba zajištěného úvěru od stavební spořitelny byla 2,07 %.
Proč tomu tak je? „Stavební spořitelny totiž nejsou tolik
závislé na vývoji tržních úrokových sazeb, a proto mohou na
jejich růst reagovat pomaleji než ostatní banky,“ vysvětluje
Tomáš Kořínek, předseda představenstva největší české
stavební spořitelny ČMSS.
Pokračující zvyšování sazeb ze strany České národní banky se
tak stavebních spořitelen příliš nedotýká, což jim umožňuje
přicházet s velmi zajímavými nabídkami. ČMSS stáhla svoji
úvěrovou sazbu dokonce pod dvě procenta na 1,9. Zájemcům
o refinancování navíc Liška vychází vstříc také se zjednodušením schvalovacího procesu, ten se v některých případech
obejde dokonce i bez dokládání příjmů.

Reklamní text ČMSS

5 130 Kč

dřevěná kulatina
1 280 Kč
na nosný trám střechy, sloupy, rámy oken

desky OSB
na vnitřní stěny

Dost možná jste i vy mezi těmi, kterým letos končí fixace hypotéky.
Není to nic nepravděpodobného, protože končící fixace se letos týká
rekordního počtu lidí. Asi 150 000.

1/2 of a page
height
55 000 Kč
95 x 267 mm

14 240 Kč

dřevěné hranoly
na rám chatky, na krokve

Přichází doba refinancování
Ušetřit můžete i vy

Skvělou pomůckou určenou k ochraně růží proti padlí
růžovému, černé skvrnitosti růže a rzi růžové je fungicidní
přípravek k přímému použití v kapalné formě k aplikaci bez
ředění Folicur® AL. Choroba je potlačena přímým působením
účinné látky, která penetruje do listů, a následně se vytvoří na
povrchu listů ochranný povlak, čímž se zabrání novému rozvoji
choroby.
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Domek ze dřeva

PoStUP PRÁCE

JAk PŘEkRÝT bazénovou šachtu domkem?

Aby vydrželo co nejdéle
Ani při rozsáhlé renovaci barvami se v hobby podmínkách nenatírají
tak velké plochy, aby se umělá štětina či vlákno mikroválečků
opotřebovaly sedřením. pokud malířské nářadí selhává, je to často
kvůli nedostatečnému čištění. před každou prací je dobré štětec
i váleček namočit ve vodě a pořádně vytřít bavlněným hadříkem.
na vlhké vlákno se barva příliš nenalepí. při každém přerušení prací
mějte po ruce mikrotenový sáček. aniž byste museli umývat štětce,
válečky a vaničky, nátěr zůstane svěží po celé dny. membrána
zabrání odpaření vody, nátěr si zachová své vlastnosti stejně jako
v plechovce. při mytí po ukončení práce pomáhá saponát, který
umožňuje teplé vodě proniknout do hloubky plyše válečku či objímky
štětce. pokud se stalo, že na některých částech akrylát přece jen
zaschl, pomoci si můžete technickým lihem.

Objem: 1,2; 2,45; 4,4; 4,9 l
Průměr: 16 cm, 20 cm, 24 cm
Rozměr: 16 × 7,3 cm; 20 × 9 cm,
24 × 11,5 cm, 28 × 28 × 7,7 cm
materiál: litý hliník / sklo
Povrch: nepřilnavý keramický
Barva: červená

500 ml mléka, tuk,
100 g hrubé mouky, sůl,
2 žloutky, šunka,
tavený sýr s nivou,
zelené bylinky na ozdobu

49

3.4.2018 9:21:26

10.4.2018 20:14:57

7.

9

10.4.2018 20:14:57

Na okéNka jsme použili plexisklo,
na vnitřní stěny desky OSB. Na vhodné
místo jsme umístili kovanou závoru na
zavírání dveří.

8.

Celou střeChu jsme zabednili
deskami, překryli jsme ji asfaltovým
šindelem a olemovali hliníkovým
profilem.

Výjimečný, ale pracný
celý domek byl ošetřen protiplísňovým
nátěrem a olejem na dřevo. Každá
deska je zvlášť obrušovaná, aby
sedla na dané místo, sloupy mají
tvar křivých kulatin. proto byl domek
velmi náročný na výrobu, ale tím je
i výjimečný. na usnadnění zhotovení
doporučuji všem začátečníkům
rovnou kulatinu.

7–8/2018
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GARDENING MAGAZINE

WITH WORKING PROCEDURES

45 OOO

print circulation
of the magazine
Zahrada prima nápadů

Reader profile

The typical reader is mostly a woman aged 30 – 65 years, but also a man aged 30 – 65
years, who own a garden. They are homely established, practical, skilled. In the spare time
they enjoy cultivation of and improving the exterior and gardens, in every season. Engaged
in plant and animal breeding, by their own hands they create new things to beautify the
exterior by putting the finishing touches. They use to grow flowers and crops. Magazine
inspires ideas and the creation of both simple and demanding garden decorations.

Distribution

• Subscribers in Czech republic and Slovakia
• Newspaper stands, press shops in Czech republic and Slovakia
• Department stores and hypermarkets – MAKRO, AHOLD, GLOBUS, TESCO, KAUFLAND,

SCONTO, PLANEO ELEKTRO, MOUNTFIELD
•
•
•
•
•
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Sale points of distribution companies – GECO, HDS RETAIL, RELAY, INMEDIO, VALMONT
Petrol stations – BENZINA, SHELL
Managed distribution to valuable target group
Housing and building industry exhibitions
Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz,
www.periodik.cz, www.predplatne.cz

Frequency:
Number of pages:
Circulation:		
Price: 		
Year: 		

seven times per year
64 pages
45 000 copies
39 CZK (1,59 €)
3rd

NÁPADU?
Why advertise in ZAHRADA PRIMA

Who reads the magazine Zahrada?
93% of readers are about to transform their garden or
balcony.

1

Planning the reconstruction

82 %

11 %

of the readers
are about to
transform their
garden.

of the readers is
preparing or ias already
reconstructing their
balcony.

For men and women

53 %

Age

47 %

72 %

25 %

of the readers own
a cottage in the
vicinity of a garden.

73 %

40 – 49

50 – 59

60 – 69

Source: survey conducted on a sample of 1 005 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.

19

12 %

How much do they earn
6%

30 – 39

of the readers
own a flat.

17 %

13 %

20 – 29

26 %

of the readers own
house and garden
belonging to it.

of the readers own garden
in a garden area.

33 %
23 %

4
5

Garden owners

of the readers are men
who are interested in more
technical and more complex
topics in the magazine,
working practices.

of the readers are women
who emphasize the
importance of the garden
as a place to relax, as well
as places to grow own
crops.

2
3

many ideas about gardening
The magazine provides readers with
g what is necessary to
ythin
and breeding, as it contains ever
en or a farm.
gard
a
of
ance
know about the mainten
g which includes
enin
It is the only magazine about gard
working processes.
highly interested in the
The readers of the magazine are also
and tools which are used in the
s
erial
advertisements concerning mat
nstructing houses or cottages.
household and garden, and while reco
all prints reach the readers.
We give the remittance so that
ion of the magazine when
We regularly increase the circulat
other thematic events.
attending fairs, exhibitions and

of the readers have an
average living standard
and an average
income.

15 %

12 %

of the readers have a below average
standard of living, for example students,
unemployed or retired people.

of the readers have the
highest social status
in the society and the
highest income.
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ZAHRADA PRIMA NÁPADŮ
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

Zahrada prima nápadů 07/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

20

• Small construction: Swimming
pool construction
• Balcony, Terrace - tips: Moss
in paving - how to deal with it

13. 12. 2018

• Cooking from the gifts of our
garden: Storing fruit, vegetables for the winter
• Garden helpers: garden
blowers, snowmobiles, rakes

• Garden architecture: Garden with orchard
• Seedlings
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Rodents on ants in
the garden - how to get rid of them

• Small construction: Building
a terrace
• Balcony, Terrace - tips: Wintering - garden furniture, boxes
- disinfection, etc.

15. 2. 2019

•  Cooking from the gifts of our
garden: Fruit and vegetable
juicing, smoothie
• Garden helpers: Small
workshop equipment

• Garden architecture: Garden for children
• Seedlings: lawns creation - selection of clay, seeds,
fertilizers
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Sowing - soil, gardens, boxes before the spring season, anti-falling
agent for sprouts, pre-spring spray

• Small constructions: Playground and sandpit
• Balcony, Terrace - tips:
Cleaning after winter - painting
balcony pipes, fence coating

1. 4. 2019

• Cooking from the gifts of our
garden: Frying geraniums
• Garden helpers: Verticutters,
cultivators

• Garden architecture: Garden on a slope
• Seedlings: Vegetables
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Weeds and molds
on potatoes and vegetables

• Small constructions: Greenhouse
• Balcony, Terrace - tips: New
floor, tiles, planks

13. 5. 2019

• Cooking from the gifts of our
garden: smoked food
• Garden helpers: Mowers

• Garden architecture: Garden with garden pond
• Seedlings: Flowers
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Protection of
buxus and ornamental plants

• Small constructions: Pergola
• Balcony, Terrace - tips: Terrace furniture, balcony

12. 11. 2018
21. 11. 2018
26. 11. 2018

24. 1. 2019
15. 1. 2019
24. 1. 2019
29. 1. 2019

8. 3. 2019

27. 2. 2019
8. 3. 2019
13. 3. 2019

Zahrada prima nápadů 03/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION

• Garden architecture: Garden with swimming pool
• Seedlings
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Protection of roses
and ornamental roses

21. 11. 2018

Zahrada prima nápadů 02/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

GARDENING

• Cooking from the gifts of our
garden: Drying fruit
• Garden helpers: Drills, Grinders, Hammers ...

1. 10. 2018
10. 10. 2018
15. 10. 2018

Zahrada prima nápadů 01/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

HOBBY GARDEN

2. 11. 2018

10. 10. 2018

Zahrada prima nápadů 08/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

15. 4. 2019
4. 4. 2019
15. 4. 2019
18. 4. 2019

Zahrada prima nápadů 04/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising
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• Small constructions: Construction of a fence
• Balcony, Terrace - tips: Balcony shades, terraces

15. 8. 2019

• Cooking from the gifts of our
garden: Preserving vegetables, fruits
• Garden helpers: Garden
Assistants - Hoses, Hose
Rails, Hedge Trimmers ...

• Garden architecture: Garden on a small plot
• Seedlings
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Protection of the
fruit garden

• Small construction: Construction of a utility or ornamental
bed
• Balcony, Terrace - tips: Grill
- grill tips

24. 9. 2019

• Cooking from the gifts of
our garden: What with the
mushrooms
• Garden helpers: Basic garden
tools - what each gardener
should have at hand

• Garden architecture: Garden with garden kitchen
• Seedlings
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Cucumber, cabbage, salad

• Small construction: Garden
walkways
• Balcony, Terrace - tips: Pools

28. 11. 2019

• Cooking from the gifts of our
garden: Drying fruit
• Garden helpers: Drills, Grinders, Hammers ...

• Garden architecture: Garden with swimming pool
• Seedlings
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds: Protection of roses
and ornamental roses

• Small construction: Swimming
pool construction
• Balcony, Terrace - tips: Moss
in paving - how to deal with it

15. 7. 2019
24. 7. 2019
29. 7. 2019

2. 9. 2019

21. 8. 2019
2. 9. 2019
5. 9. 2019

Zahrada prima nápadů 07/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Garden architecture: Garden with gazebo and
garden pergola
• Seedlings: Growing tangerines and other bushes
• Photo contest of the prettiest balcony, gardens
• Protection against pests, molds

24. 7. 2019

Zahrada prima nápadů 06/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Cooking from gifts of our
garden: Salsa, jams, marmalades
• Garden helpers: Garden Tools

23. 5. 2019
3. 6. 2019
6. 6. 2019

Zahrada prima nápadů 05/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

25. 6. 2019

3. 6. 2019

6. 11. 2019

25. 10. 2019
6. 11. 2019
11. 11. 2019
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Non-standard format

Size and advertising price
Size

Dimensions in mm
width

height

bleed

KONTROLNÍ SEZNAM

jak peČOvaT o zimostráz a ochránit ho
před škůdci.

MATERIÁL

OTHERS

PR

repre

ADVERTISING

hnojivo na zimostrázy

2/1 of a page
2/1 of a page in page layout
1/1 of a page
1/1 of a page in page layout
1/2 of a page width
1/2 of a page height
1/3 of a page width
1/3 of a page height
1/4 of a page
2nd cover page
1st page of magazine
Other pages before the editorial
1/3 height by the editorial
3rd cover page
4th cover page
2/1 PR
1/1 PR
2/3 PR width
2/3 PR height
1/2 PR width
1/2 PR height
Editorial section*
(news and information previously
not published in the magazine)

product placement
branding columns
Inspiromat

420
297
3
400
267
–
210
297
3
193
267
–
193
129
–
95
267
–
193
84
–
62
267
–
95
129
–
210
297
3
210
297
3
210
297
3
62
297
–
210
297
3
210
297
3
5 000 characters, 2–5 pictures, logo
4 000 characters, 2–5 pictures, logo

atypical format
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2.

ProHLÍDKA Zimostrázy je třeba
pravidelně prohlížet. Pri prvních
příznacích výskytu zavíječe (požerky či
housenky), je třeba ihned zasáhnout.

500 Kč

NÁŘADÍ
zahradnická lopatka
zahradnické nůžky

Branding
columns

MŮŽE SE HODIT

55 000 Kč
3.

45 000 Kč

NA oCHrANU zimostrázu vybereme
účinný přípravek. Postřik zopakujme
asi po týdnu. Do postřikové kapaliny
nezapomeňme přidat smáčedlo.

4.

Po LiKViDACi agresivního škůdce
musíme vystříhat všechny suché
a poškozené výhonky. Nestříháme moc,
větvičky zakrátko obrostou.

Decis® Protech – okrasné rostliny
Insekticidní přípravek k hubení savých
a žravých škůdců na okrasných
rostlinách, ochrání buxusy před zavíječem
zimostrázovým. Má rychlý účinek, a navíc
i při nízkých teplotách. Při aplikaci dbejte
na rovnoměrné pokrytí listů i ostatních
zelených částí.

5.

15 000 Kč

PLeVeL V okolí vydatně zavlažovaných a přihnojovaných zimostrázů
v nádobách se často rozrůstá plevel.
Pravidelně jej odstraňujeme.

6.

tVAroVáNÍ
K dokonalému vzhledu se dopracujeme
jen díky pravidelnému tvarování.
Stříháme od konce června do srpna.

MATERIALS: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
web contact
7.

NáDoBA Zimostráz můžeme vysadit
i do nádoby a umístit ho na balkon či
terasu. Na dno dostatečně velké nádoby
s otvorem dáme drenážní vrstvu.

8.

NÁŠ TIP
Rostlinu vysazujeme s kompaktním
kořenovým balem, klidně i během léta.
Bal zasypeme zahradnickým substrátem, po bocích upěchujeme a zalijeme. Substrát nesmí sahat až po okraj
nádoby. Během zakořeňování dřeviny
v nádobě je vhodné ji brzy ráno jemně
rosit. Přispívá to k její rychlejší adaptaci
v nových podmínkách.

POužITÍ:

Přípravek se aplikuje postřikem nebo
rosením. Balení 2 × 5 ml postačí na
12–30 l aplikační kapaliny pro ošetření
200–300 m2.
Účinná látka deltamethrin 15g/l
Ochranná lhůta 7–28 dní

15 000 Kč
50 000 Kč

Proti škůdcům okrasných rostlin je
vhodné použít přípravek Decis Protech
okrasné rostliny. Balení je 2 × 5 ml,
30 ml, 100 ml. Účinná látka je stejná jako
u přípravku Decis protech ovoce zelenina.

28 000 Kč

Decis Protech okrasné rostliny je
insekticidní přípravek typu emulze olej
ve vodě k hubení živočišných škůdců na
okrasných rostlinách. Postřik na savé
a žravé škůdce.

45 000 Kč

Postřik Decis Protech okrasné rostliny
je světlostálý syntetický pyrethroid
určený pro hubení škůdců na
okrasných rostlinách. Hubí škůdce jako
dotykový a požerový jed s významným
repelentním účinkem proti celé řadě
škůdců, zejména mšicím, a částečným
ovicidním účinkem (potlačení vývoje
vajíček). Nemá systémový účinek, proto je
třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně
zasaženy všechny části rostlin. Přidání
smáčedla Silwet Star. Účinkuje i při
nižších teplotách.
V horku a při vysokých venkovních
teplotách se doporučuje tento insekticid
s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat
obvykle časně ráno anebo později večer.

red. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and handling charges.

EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only
CANCELLATION FEES: 50 % before the closing date of orders for the given issue of the magazine according to the
editorial plan.
100 % after the closing date of orders for the given issue of
the magazine according to the editorial plan.

Rozsah a použití postřiku proti škůdcům Decis Protech okrasné rostliny:
veškerý savý a žravý hmyz na okrasných rostlinách v zahradách, sklenících,
domácnostech, okrasných školkách ad.
Dávkuje se do vody v množství 3–5 ml
na 10 l vody.
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Kreativní tipy
CibulOVá nAť
I Z MAlÉHo bAlKonU

Zahradní odbornice
Ing. Ludmila Dušková

líDA RADÍ
» Pokud máme sazenice menší,

Na zahradě existuje celá řada míst, kde
se musíme s plevelem potýkat. Tento
nevítaný host se nejhojněji objevuje
na venkovních terasách, dlážděných
plochách, podél plotů a na dalších, často půdy, při němž se zničí množství klíčíšpatně přístupných plochách. Mezi
cích semen i na povrch prorážejících
nejčastější druhy plevele objevující se
víceletých plevelů.
v našich zahrádkách patří smetánka
lékařská, nazývaná též pampeliška,
Pomoci může černá fólie
sedmikráska chudobka, jitrocel větší,
Pokud se rozhodnete zkultivovat pozepýr plazivý, kopřiva dvoudomá, ptačinec mek silně zarostlý vytrvalými plevely,
žabinec nebo rozrazil perský. A pak je tu počítejte s tím, že jejich likvidace vyžaduneodbytná
noha,
pcháč, celá je časrostlina
a dobré naplánování.
Původbršlice
mákozí
tato
teplomilná
v Jižní
řada lebed a merlíků a svlačec.
Navíc je takřka nemožné při silném naAmerice a právě nároky padení
na půdu
avytrvalé
prostředí
se
likvidovat
plevele ručně.
Mechanický
způsobliší
hubení
plevelů
kousek kořeneplodin.
byste totiž museli
v mnohém
od
našichKaždý
tradičních
Mnoho zahrádkářů tvrdí, že nejlepší
opravdu důsledně vyplít.
metodouzhledem
je pletí plečkou.
Ale dbejte
na
Nejefektivnější
bývá použití herbiJak pěstovat pak
Pepino?
ke zvýšeným
nárokům
to, abystenaplevelům
neodřízli
pouze nad- cidů.
U plevelů
s rozsáhlým
kořenovým
Pepino
vyžaduje
také dostatek
vody.
teplo pěstujeme
Pepino
systémem
je musíte
použít
zemní část.
Množily
se tím více.
MuZa slunných
a horkých
dnůvícekrát.
potřebuje
především
veby
skleníku,
fóliovníku,
Nejlepší
je aplikovat
tyto herbicidy
síte se pokusit
vytrhnout
plevel s celým
každodenní
zálivku nejlépe
odstátouupropřípadně
i v bytě. Zkušenosti
střed
léta,vodou.
kdy plevele
rostou.
kořenovým
systémem.
Nejlepší
když
vlažnou
Pokudintenzivně
nemáme možnost
pěstitelů nasvědčují
tomu,
že jde je,
o rostlinu
Pro
správné zálivky,
načasování
vždy na
jej
vytáhnete
s půdou.
U oddenkatých
pravidelné
nebosisevšak
chystáme
vhodnou
takéi pro
balkony,
terasy
dovolenou,
vyplatínávod
se do zeminy
v době
okenní parapety.
Tato místa
vyhovují
za
důkladně
přečtěte
k použití.
ai kořenových
vytrvalých
plevelů
(bršlice,
aplikovat
který spolehlivě
předpokladu
pravidelné vydatné
zálivky
postřiku
nechtezeolit,
herbicidu
dostatek
pýr,
svlačec, pampeliška
a podobně)
mu- Posázení
vážeaby
vodu
a rostlina
netrpí
dočasným
a častého
kombinovanými
mohl
vykonat
svou
práci. Pokud
síte
velmi přihnojování
pečlivě odstranit
každý kousek času,
přísuškem.
hnojivy.či oddenku, protože i z jeho malé byste
vadnoucí plevel příliš brzy vytrhli,
kořene
Při dodržení
všech
pěstování,
Pepino
lze pěstovat
zahradě na
mohlo
by se stát,
že zásad
chemikálie
nestihne
části
se vytvoří
novái vrostlina.
tedy slunné
dostatek vody
chráněném a slunném stanovišti
doputovat
až stanoviště,
do všech kořenových
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když
jsou vysoké
příliš.plodů
Důležité
můžete
odstranit
pomocí mulčování buď vhodné,
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aby měly
listovou
která
nasaje
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splavily a spáliPreventivní
ochranou
zaplevelení
skladovatelné
po celou
zimu.
neležely
na zemi
je také časté
okopávání
a plečkování
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Inspiromat
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Pěstujeme

Text Ing. Ludmila Dušková Foto autorka, isifa/Shutterstock

Trápí vás na zahradě plevel?
Kde se na zahradě a v okolí
domu nejčastěji plevel
vyskytuje? A jaké druhy?

40 000 Kč

zahrada s pergolou

Text Ing. Monika Králová Foto Grand Garden

JAK ZATOČIT S PLEVELEM

Brambor, cibule, hrách, jahodník, pór,
rajče, ředkvička, zelenina brukvovitá –
způsob aplikace postřikem, pouze 1×.

Květinová
Rekonstrukce této zahrady dopadla nad očekávání. K jejímu
krásnému výsledku však velkou měrou přispívají i pečliví
majitelé.

NáDoBU s vysazeným zimostrázem
umístíme na dva týdny do polostínu, na
dobu, než zakoření. Potom jí bude lépe
na teplejším a slunečném místě.

4/2018

 Hřebenule
ryšavá

50 000 Kč
MATERIALS:
logo

Product
placement

30 000 Kč
110 000 Kč
110 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč
130 000 Kč
75 000 Kč

size and price depending on individual requirements

* In editorial section are published only news and information
not previously published in the magazine Zahrada prima nápadů. The editorial board reserves the right to grammatical,
stylistic and formal correction of the delivered text materials
as well as the editing of the range. The editorial section is not
intended for publication of general information about the producer and his range of goods.
** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will be delive-

PŘI VÝBĚRU zimostrázu musíme
být obezřetní. V prodeji mohou být
i rostliny se zárodky škůdců. Pozor
hlavně na akční nabídky!

konev s vodou

minimum price

inserted advertisements**

do 110 Kč

vegetační nádoba

90 000 Kč

50 000 Kč

do 80 Kč

zahradnický substrát

1.

2 000 characters, 1–2 pictures,
logo

do 300 Kč
(podle druhu)

keramzit

150 000 Kč

60 000 Kč

250 characters, 1 picture
logo
127 x 50 mm, 250 characters,
1 picture

do 130 Kč

ochranné postřiky

3 000 characters, 1–2 pictures,
logo

450 characters, 1 picture

OKRASNá ZAHRADA

Buxusy

POSTUP PRÁCE

Price

28 000 Kč
1/10 of a page
127 x 50 mm

a nehnily.

»

rozhodně se vyplatí vysazovat je do
pěstební nádoby po dvou. Pepino
je rostlina vytrvalá, při správné péči
a zimování nám bude dávat plody
po mnoho let. Spolehlivě přezimuje
v bytě, teplota v místnosti však nemá
klesnout pod 15 °C. I přes zimu proto
bude vyžadovat zálivku.
Pepino se velmi dobře množí
řízkováním. To je nejlépší provádět
koncem ledna. Výborně koření
ve vlhkém písku. Po zakořenění
se řízky přesazují do květináčků.
Dopěstovávají se ve skleníku,
ale je možné i v bytě na okenním
parapetu. Jakmile zakoření a začnou
růst, vyplatí se je zaštípnout, aby
obrazily.

PePino Pěstované v nádobě
Pěstební nádoba musí být
dostatečně velká, nejméně 30 cm
v průměru horního obvodu.
Na dno nádoby musí přijít alespoň
3–4 cm vysoká drenáž jemnějšího
štěrku nebo keramzitu.
Otvory ve spodní části nádoby
pro odtékání přebytečné vody jsou
samozřejmou podmínkou pro to, aby
kořeny nezahnívaly.
Výsadbu do pěstební nádoby
provádíme až po 20. květnu a zemina,
do které sázíme, musí být velmi
kvalitní, výživná s přísadou vyzrálého
kompostu nebo proleželého
kravského hnoje a rašeliny.
S přihnojováním pak začínáme
asi po třech týdnech po výsadbě,
v době, kdy již rostlina zakořenila.
Jako vhodné se ukazuje přihnojování
Superfosfátem a tekutým hnojivem
pro plodovou zeleninu v týdenních
intervalech.
Pepino pěstované v nádobě vytváří
převislé výhony, na kterých visí
překrásné žluté plody s fialovými
proužky, jež současně působí
efektně a velmi dekorativně.

»

Potřebujeme: plastovou láhev,
ostrý nůž, provázek, nůžky, substrát,
cibulku sazečku.
Do plastové láhve vyřežeme v horní
části otvor. Vsypeme do ní substrát
a pomocí provázku ji přes hrdlo
přivážeme ke konstrukci na balkoně.
Cibulku vtlačíme do půdy a zalijeme.
Zaléváme malými dávkami, cibule
totiž nesnáší mokro.

LUnÁRnÍ KalENDář
Plastové kelímky z automatu
sbíráme během celého roku. Umyjeme je, vysušíme a odložíme. Když
nastane čas pikýrování sazenic paprik, rajčat, košťálovin, špičkou nožíku
nebo nůžek uděláme do obráceného
kelímku dírku na odtékání přebytečné vody. Do kelímku nasypeme
substrát zhruba do třetiny až
poloviny objemu. Pracovní vidličkou vyndáme sazenici, vložíme do
kelímku, přisypeme substrát, jemně
upěchujeme a zalijeme. Pokládáme
na podmisku.

ChRánime
MlADoU RostlInU

JmenOVKy
Z nAnUKoVýCH DŘÍVEK

»

Potřebujeme: zaječí pletivo, drát,
kleště.
Potřebujeme: dřívka z nanuků,
voděodolný fix.
Když v létě dolížeme nanuk, dřívko
z něj dobře umyjeme, necháme vyschnout a odložíme. Při výsevech na ně
fixem napíšeme název vysévané rostliny
a zapíchneme do substrátu. Pokud se
vejde, připíšeme i datum výsevu.

POsíleJte tIPY

KEEPER® ZAHRADA

tiPy POsíleJte nA
poradna@jagamedia.cz

Potřebujeme: použité plastové
kelímky z automatu, menší špičatý
nožík nebo nůžky, substrát, sazenice a
vidličku vyhrazenou na zahradní práce.

7–8/2017

45

4/2018

Út
st
Čt
Pá

5

sO

6

ne

do 13.30

od 16.30

do 12.30

od 15.30

7

PO

kromě 10 do 15

8

Út

do 21.30

9

st

od 7.30

10

Čt

11

Pá

12

sO

13

ne

14

PO

15

Út

16

st

17

Čt

18

Pá

19

sO

20

ne

do 10.30

od 14.30

do 11.00

MATERIALS: text of 600
characters including spaces,
1 product photo, price,
web contact

někdy chceme vysadit rostlinu na
místo, kde by ji mohl poškodit pes
nebo drůbež. Rostlinu, dokud nezpevní a nevyroste, chráníme pomocí
„poklopu“ ze zaječího pletiva. Z drátu si zhotovíme jednoduchou konstrukci ve tvaru polokoule či kvádru
a obalíme zaječím pletivem. Z drátu
si vyrobíme i několik „háků“, kterými poklop upevníme k půdě.

PiKýRuJeme
Do KElÍMKŮ Z AUtoMAtU

InSPIROMAT

je neselektivní (totální) listový a půdní herbicid s prodlouženým
účinkem až 3 měsíce, který působí na již vzrostlé plevele, včetně
jejich kořenů, a rovněž brání vzcházení plevelných semen v půdě.
Zabezpečuje ochranu nezpevněných ploch, cestiček, teras a dalších
míst kolem záhonů okrasných keřů a stromů proti jednoletým
a víceletým plevelům, jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky,
kopřivy, jitrocele, řebříčky a další.
www.bayergarden.cz

1
2
3
4

40 000 Kč

»

»

KVěten V ZAhRADě

Práce v zahradě přizpůsobte i ročnímu
období a aktuálnímu počasí.

Editorial
page

»

»

l když se zahradní lunární kalendář
nezakládá na vědecky ověřené metodě,
přesto se jím hodně zahrádkářů dodnes
řídí. Vychází z předpokladu, že fáze
Měsíce ovlivňují růst.

máte jednoduchý, levný
a rychlý nápad na praktickou
pomůcku do zahrady?
Podělte se o něj s jinými čtenáři.

51

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.
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Plodové rostliny
Kořenové rostliny
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Úplněk
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Vyrábíme

Advertisement areas

Text a realizace Marian Drobnica Foto Marian Drobnica, isifa/Shutterstock
Kutil
Marian Drobnica

MARIAN RADÍ

Brzy na jaře krytem zakryjeme saláty a ředkvičky,
později vzcházející hrách a v polovině května
teplomilné sazenice rajčat nebo paprik.

Můžeme si vytvořit jednostranný kryt
se sklonem na jednu stranu a s jedním
oknem. Postavíme ho tak, aby se okno
sklánělo na jih.
Dvojité pařeniště má dvě okna s opačným
sklonem. Stavíme ho tak, aby se okna
skláněla směrem na východ a na západ.
Protože je pařeništní kryt rozměrově
menší, objem vzduchu pod ním se
během slunných dnů prohřeje rychleji
než například ve skleníku. Během
horkých dnů se to stává nevýhodou,
proto nezapomínáme na větrání. Jistou
nevýhodou je i fakt, že dospělým rostlinám
nedává příliš mnoho prostoru k růstu.

2/3 PR width KoNTRoLNí sEZNAM
60 000 Kč
MATERIÁL

PoSTuP PRÁCE

Jak postavit přenosný pařeništní kryt,
který ochrání citlivé rostliny

1/1 of a page
90 000 Kč
210 x 297 mm

cca 500 Kč

dřevěné desky
fólie

3 000 characters,
1–2 pictures, logo
NÁŘADÍ A POMŮCKY
šrouby

pilka
metr
tužka nebo fix
ořezávač nebo nůžky
sponkovačka nebo hřebíčky
na střešní krytinu s velkou hlavičkou
AKU-šroubovák nebo šroubovák

1.

PŘÍPRAVA NÁŘADÍ Kromě
materiálu si připravíme pilku,
metr, tužku, fix, nůžky, ořezávač,
sponkovačku, AKU-šroubovák.

2.

PŘÍPRAVA DŘEVĚNÝCH DÍLŮ
1 – dlouhé desky rámu, 2 – hranolky
na zpevnění, 3 – boční desky rámu,
4, 5 – střešní desky, 6, 7 – odřezky

MONTÁŽ SPODNÍHO RÁMU
Hranolky (2) přišroubujeme na delší
desky (1) cca 2 cm od okraje.

4.

okurka, 1 ks
minerálka nebo sodovka
nebo voda, 1,5 l i více
třtinový cukr, na dochucení
limetka, minimálně 1 ks
čerstvá máta, hrst čerstvě
natrhaných lístků

» Okurku nakrájejte na tenké

»

plátky a dejte do džbánu.
Přidejte k ní třtinový
cukr (podle vlastní chuti)
a šťávu z jedné (klidně
i více) limetky a lístky
čerstvé máty.
Vše zalijte minerálkou nebo
sodovkou, nebo vodou
z vodovodu (nebo půl na
půl). Nápoj dejte zchladit
do lednice. Limonáda je
ideální i jako osvěžení na
párty, k obědu nebo večeři.

2

Barevná semínka
Kolikrát se stane, že při vysypání semen ze
sáčku zjistíme, že semínka jsou barevná.
Jde o moření mokrou cestou se současným přidáním barvy. Semínka jsou lépe
na zemi vidět a namoření slouží k ochraně
semen proti půdním patogenním houbám.

Nejefektivnější pak bývá použití herbicidů. U plevelů
s rozsáhlým kořenovým systémem je musíte použít vícekrát.
Nejlepší je aplikovat tyto herbicidy uprostřed léta, kdy
plevele intenzivně rostou. Pro správné načasování si však
vždy důkladně přečtěte návod k použití. Po postřiku nechte
herbicidu dostatek času, aby mohl vykonat svou práci. Pokud
byste vadnoucí plevel příliš brzy vytrhli, mohlo by se stát, že
chemikálie nestihne doputovat až do všech kořenových špiček,
a plevel tudíž zcela nezahubíte.

3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Kdy je čas
hubit plevele?

Jsme v době plné
vegetace, plevele nemají
být nakrátko posečené.
Není také vhodné,
když jsou vysoké příliš.
Důležité je, aby měly
listovou plochu, která
nasaje herbicid, ideální
je období před květem.
Aplikace herbicidů
je nutné provádět za
hezkého počasí a bezvětří.
Nikdy ne před zavlažováním ploch či když hrozí déšť. Pak by se
chemické látky splavily a spálily všechny okolní rostliny.

1/2 of a page width
55 000 Kč
193 x 129 mm

4

K
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můžE se hodit
Univerzální křovinořez UMC 435

10 990 kč

www.hondastroje.cz

» Typ motoru 4taktní zážehový jednoválec
s rozvodem OHC
» Zdvihový objem 35 cm3
» Model motoru GX 35
» jmenovitý výkon motoru 1,0 / 7 000 kW/min
» objem palivové nádrže 0,63 l
» objem olejové náplně 0,1 l
» Typ přenosu síly antivibrační odstředivá
spojka
» Typ náhonu pevná hřídel
» Typ ovládací rukojeti oblouková rukojeť
» pracovní nástroje *viz přehled nástavců
» postroj dvojitý zádový, standardní
» rozměry stroje (l× š × v)
1 145 × 315 × 258 mm
» suchá hmotnost 6,4 kg
» Inovativní systém napojení pracovního nástroje

51

1/2 of a page
height
55 000 Kč
95 x 267 mm

Muškáty v květináčích, které jsme
zimovali, vynášíme ven, na terasu,
když pomine riziko mrazů. očistíme
je od uschlých listů, příliš vytáhlé
stonky odstřihneme. Přesazení do
většího květináče s novým substrátem podpoří růst i kvetení. klasické, vzpřímeně rostoucí muškáty
můžeme vysazovat i přímo do květinového záhonu, přičemž na podzim
je „vrátíme“ zpět do květináče na
přezimování.

Rozhodnutí je na nás, zda dáme
přednost jednodruhové výsadbě, která
může být i vícebarevná, například
z petúnií, nebo vícedruhové, která naopak může být i jednobarevná. Pravda
je, že směs různých druhů a barev je
obvykle tím, co od letniček očekáváme,
aby dostatečně zpestřily naše balkony.
na větrných balkonech volíme nižší
druhy a kultivary letniček, na bezvětrných kombinujeme nejen druhy,
ale i formy růstu, od vzpřímených

artenokarpie je jednoduše
řečeno tvorba plodů bez
opylení, čili taková rostlina
má převážně jen samičí květy
a i bez opylení se její plody vyvíjejí dále
(neusychají jako u nepartenokarpních
odrůd). V převážné většině nevytváří
semínka, a když ano, tak velice málo.
To je samozřejmě žádané pro konečné
pěstitele a konzumenty, ale značně
nepříjemné pro šlechtitele a množitele
osiv – to je důvod, proč jsou většinou
o něco dražší než klasické hybridy.
Výhodou je, že pokud jsou tyto odrůdy
pěstované intenzivním způsobem
(přirychlení, na netkané textilii, zálivky
s přihnojením, postřiky atd.), dají
vyšší výnos než nepartenokarpní
odrůdy. Ovšem jako vše i tyto odrůdy
mají své nevýhody, a to především
zvýšenou negativní citlivost na
nepříznivé klimatické podmínky a vyšší

Nakladačky hrubé
REGINA F1 ADMIRA F1
LADA F1
JITKA F1
VIOLA F1 SVATAVA F1

náchylnost k chorobám. Šlechtění je
totiž obecně vždy kompromis mezi
úrodností a odolností k čemukoliv.
Jsou šlechtitelské materiály, které jsou
odolné téměř ke všemu, ale zase plodí
zcela minimálně a opačně. V loňském
roce jsme dali do registračního
řízení první partenokarpní odrůdu
hladkoostné nakládačky Vanesa F1
pod číselným označením BH-231 F1.
V Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu bude ještě zkoušena v roce 2018
a pak po registraci půjde do prodeje
v dalším roce (2019).

1/1 PR
75 000 Kč

4 200 characters,
2–4 pictures,
logo

Nakladačky hladké
FATIMA F1 BOHDANA F1
KAROLINA F1 AUREA F1

Salátovky
LINDA F1 MIX
NATALIE F1
VIKTORIE F1

HOLMANOVY OKURKY
Nejvyšší kvalita osiva, nízká cena !
ING. J. HOLMAN – OKURKY – 696 81 BZENEC
mob.: 608 661 509 tel./fax: 518 384 972 email: bholman@iol.cz www.holman.cz

Bohatá násada
u partenokarpní
nakládačky

NÁŠ TIP

Vanesa F1 (BH-231 F1) je středně
vzrůstná. List je střední, světleji zelený.
Celá rostlina včetně plodů je geneticky
nehořká, samičího typu – partenokarpní.
Plod je zelený, štíhlý, poměr délky k šířce
3 : 1, tupě zakončený, hladkoostný s bílým
ostnem.
Vanesa F1 je vysoce odolná k viru
CMV (virus mozaiky okurky) a vysoce
odolná k viru ZYMV (virus žluté mozaiky
cukety). Je také značně odolná (v polních
podmínkách) k plísni okurkové. Ostatní
obvyklé choroby okurek jako čerň
okurková, bakterióza a padlí se u ní během
zkoušení nevyskytly.
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Pěstujeme hortenzie

Léto
v džungli
 Divoká řeka
 Stylové animace

V prvé řadě jim opatrně vylomíme
odkvetlá soukvětí. Pozor, abychom
nepoškodili vyvíjející se mladé listy.
Dbát musíme na pravidelný přísun
vláhy – substrát musí být stále mírně
vlhký. Během celého vegetačního
období rostliny musíme přihnojovat
hnojivem pro rododendrony či kyselomilné dřeviny. Rododendrony můžeme
pěstovat přímo v zahradě, vybrané
kultivary i v květináčích. Pro výsadbu
je vhodný čas do začátku léta.

V zahradě pro ně najdeme místo v polostínu a spíše na chráněném stanovišti.
V otevřených mrazivých polohách jsou
náchylné na namrzání. Nemají rády těžké
a vápenaté půdy, na nichž nejednou trpí
nezdravým žloutnutím listů, takzvanou
chlorózou. Při výsadbě vykopeme větší
jámu, než je objem zakoupeného květináče, do jámy přisypeme kyselý rašelinový
substrát a promícháme. Ten půdu vyživí,
provzdušní a pH půdy upraví směrem
dolů, což mají hortenzie rády. Podle druhu kvetou od jara až do podzimu. Zajímavostí je, že květy, kvůli kterým je kupujeme, jsou často sterilní a slouží „pouze“ na

ZEPTEJTE Se
OTÁZKY POSílEJTE NA
poradna@jagamedia.cz
Máte problém s některou
okrasnou rostlinou?
Zeptejte se nás.

1/3 of a page width
7 751
45 000 Kč
193 x 84 mm

Původní barva zahradní hortenzie je
růžová, avšak, a částečně to platí i pro jiné
druhy hortenzií s výjimkou bíle kvetoucích,
barva okvětních lístků reaguje na půdní
pH. Změnu barvy květu do modra má
na svědomí nižší pH půdy, cca 3,5 až 4,2
a přítomnost mikroelementu hliníku.
Pokud už máte hortenzii vysazenou déle
a chcete si zaexperimentovat, obsypejte
ji kyselým substrátem a použijte také
hnojivo pro modré hortenzie. Květy mění
barvu postupně, a ne najednou, a tak na
keři dosáhnete několika odstínů a barev,
což působí velmi zajímavě.
Pokud si koupíte modrou hortenzii
a chcete, aby zůstala modrá, vysaďte ji do
kyselého substrátu (vhodný je substrát
pro rododendrony a azalky) a hnojte ji
hnojivem pro modré hortenzie, které
obsahuje právě zmíněný mikroelement.

Kč

měsíčně v programu Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDARMA

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
3/2018

přilákání hmyzu – opylovače. Skutečné
květy jsou obvykle malé a méně nápadné.
Některé novější kultivary mají jen sterilní
květy. Na květním stonku se většinou
udrží velmi dlouho a pigment v květech
se některým z nich časem promění na
zelenou barvu. Před zimou je nestříháme,
a tak jsou suchá odkvetlá soukvětí ozdobou záhonu až do jara. Hortenzie dobře
porostou ve společnosti rododendronů,
jehličnanů a stálezelených keřů. Také jim
to svědčí v trendových záhonech s kvetoucími trvalkami, jako jsou kapradě, čechravy, rodgersie či funkie. Podsadit se mohou
i stínomilnými půdokryvnými druhy.

1/3 12Super
oftobogánů
avlnobití
page
height
45 000 Kč
62 x 267
mm
Užij si letní koupačku
za každého počasí.

Jak květ hortenzie zmodrá?

4+KK
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P

RODODENDRONY
Po oDkVĚtu

2 0 1 8

3/2018

Text Ing. Jiří Holman, Ph.D. Foto autor, isifa/Shutterstock

V zahradě

až po převislé. Letničky vysazujeme hustě, nevadí, když přes sebe
přerůstají. Vyžadují kvalitní substrát
a hnojivé zálivky na podporu kvetení,
čili s vyšším obsahem fosforu.

Lukáš 17

Pomůže
prevence

Před přihlášením nové odrůdy
do státních odrůdových zkoušek
(k registraci) byla tato odrůda několik let
testována jednak u nás, ve šlechtitelské
firmě Ing. J. Holman, Ph.D. ve Bzenci,
jednak rovněž po celé České republice
v různých klimatických podmínkách u řady
zahrádkářů, kteří s námi spolupracují
na zkoušení šlechtitelských novinek.

Partenokarpní odrůdy okurek pěstované
intenzivním způsobem dají vyšší výnos.

VYSAZUJEME
okennÍ HRantÍky

STŘIHÁME ZLatici

nové odrůdy

Kromě udržovacího šlechtění stávajících
odrůd okurek a novošlechtění na odolnost
vůči chorobám a chladu se zabýváme
i šlechtěním partenokarpních nakládaček.

Aktuální práce

Když odkvete zlatice, zvaná též zlatý
déšť (Forsythia), a keř se zazelení
mladými výhonky s listy, je čas na
poměrně radikální řez, čímž zabezpečíme bohatost kvetení v dalším
roce. nejvíce květů se totiž objevuje
na jednoleté dřevině. Dbáme na to,
abychom ponechali dostatek rašících
mladých výhonů, ostatní můžeme
zřezat. keř řezem zároveň tvarujeme
a hloubku řezu přizpůsobíme tomu,
jak velký ho chceme mít.

VYSAZUJEME
Letničky Do ZáHonu

Šlechtění
okurek v Bzenci

nakládaček

29
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PŘEZIMOVANÉ
muškáty VynášÍme Ven

Bez světla nejsou plevele schopné růst. Světlo z půdního
povrchu můžete odstranit pomocí mulčování buď organickým
materiálem, aplikovaným ve skutečně silné vrstvě (10–15 cm),
vrstvou štěrku nebo fólií. Sázení nahusto, zvláště přízemních
rostlin, také vytváří hustý kryt nad půdním povrchem.
Preventivní ochranou proti zaplevelení je také časté okopávání
a plečkování půdy, při němž se zničí mnoho klíčících semen
i na povrch prorážejících víceletých plevelů.

4/2018

VersaTooLTM praCoVní násTaVCe
Největší předností našeho nového
stroje VersatoolTM je úplná nabídka různých pracovních nástavců od řetězové
vyvětvovací pily přes foukač, zařezávač trávníku až po minirotavátor. Pro
snadné a intuitivní napojení pracovního
nástavce k pohonné jednotce jsme
vyvinuli náš nový VersatoolTM spojovací
systém s unikátním systémem zajištění
pracovního nástavce v pracovní poloze.

ořezávač hran trávníku

U tohoto nástavce kolmý rotační nůž
vytváří drážku pro snazší odstranění
přerůstající trávy a drnu do záhonů. Vodicí
kolečko jede po trávníku a zabraňuje nerovnoměrnému zahlubování nože. S tímto
nástavcem je práce velice lehká a rychlá,
výkon motoru zajistí rovnoměrný chod
bez výkyvů a zpomalování. Z hlediska
práce se strojem není možné mít jedinou
připomínku. Je spíš možné pozastavit se
nad významem ořezávače. Po vytvoření
drážky je stejně nutné vzít rýč nebo motyku a ručně přesah za prořízlou rýhou vyrýt
a odstranit.
Nástavec umožňuje snadným způsobem
nastavit hloubku zářezu nože podle
aktuálních podmínek. K odstranění
odříznuté hrany trávníku potom stačí
malá lopatka či motyčka.

Herbicidy drží
na uzdě plevele

Partenokarpické okurky
V chladných oblastech je nutné pěstovat
okurky pouze ve skleníku či fóliovníku.
V tomto případě budeme vybírat odrůdy
partenokarpické, tedy takové, které mají
schopnost vytvářet plody bez opylení
(odrůdy Sonada F1, Elisabet F1, z holandských odrůd pak Harmonie F1).
Letní zálivka
V období sucha je vhodné zalévat raději
větší dávkou vody, ale méně často. Není
vhodné zalévat na noc, kdy listy nestačí
oschnout a dochází tak k rychlejšímu
napadení plísně. Nikdy nezalévejte na list
v průběhu dne!

3 000 characters,
1–2 pictures,
logo

Plevel v zahradě

Co s okurkami

DoBRé RADy

Hmotnost motoru je nepatrně vyšší
díky tomu, že se konstrukčně jedná
o čtyřtaktní motor, který v sobě ukrývá větší množství dílů, jako je rozvodový mechanismus, ventily apod. Jako
odměnu ovšem získáte v porovnání
s dvoutaktním motorem nesrovnatelně vyšší sílu motoru v podobě krouticího momentu a fakt, že není nutné
motor neustále držet v maximálních
otáčkách, dále pak nesporně nižší
hlučnost, nulovou kouřivost a zápach
a hlavně odpadají časté problémy
s mícháním směsi benzínu s olejem.
Jako palivo slouží čistý automobilový
benzín.

Hodnocení +++++

PŘIŠROUBOVÁNÍ BOČNÍCH
DESEK K hranolkům (2) přiložíme
a přišroubujeme boční desky (3).

2/2018

Okurkovělimetková
limonáda

2/3 PR height
60 000 Kč

Motor má velice lehké startování, po dobu
testu naskočil vždy na první pokus. Pro
nastartování postačí opravdu minimální
síla, startuje se prostě dvěma prsty. Stroj
byl v provozu přibližně 2 hodiny a spotřeboval necelé 3 litry paliva. Poněkud větší
je hmotnost motoru, což je ale v poměru
k výkonu. Naprosto geniální je připojování
jednotlivých nástavců. Bez použití jakéhokoliv nářadí se jednoduše během 5 vteřin
nástavec nasune a zajistí. Naváděcí drážka
a náhon mnohohranem znemožňuje jakékoliv chybné nasazení. Naprosto zanedbatelná je hlučnost a výfukové plyny, což se
sice u čtyřtaktního motoru očekává, ale zde
to kladně překonalo veškeré představy.

InoVaTIVní spojoVaCí sysTéM
Náš zcela nový, inovativní systém napojení a zajištění pracovního nástavce byl
konstruován s cílem použití minimálního
úsilí při zachování maximální jednoduchosti, funkčnosti a spolehlivosti.

Hodnocení+++++

DoBRá RADA
Rostliny, u kterých počítáme s jeho
využitím, vyséváme nebo vysazujeme
přímo pod kryt, nebo pokud bez něho,
velikost řad mu přizpůsobíme, abychom
ho později uměli nasadit.

3.

Víceúčelové zahradní nářadí
Honda UMC25 resp. UMC435
se 4taktem v srdci. Náš nový systém
VersatoolTM, luxusní stroj pro celoroční
využití na zahradě, má díky 4taktnímu
motoru Honda minimální hlučnost,
vibrace a emise.
LeHký a obraTný
Díky ergonomické obloukové rukojeti
s pohodlným úchopem a dodatečným
ochranným madlem je zaručena kompletní ovladatelnost a obratnost v rozsahu 360° hlavně ve stísněných místech.

Srdcem celé sestavy je 4taktní motor Honda GX35
(35 ccm). Stroj byl testován v poměrně těžkých
podmínkách rozsáhlé zahrady.

Okurky
NoviNky
ze šlechtění

oDboRNÍK radí
Versatool TM
pracovní nástavce
Nasadit,
zajistit a jít.

Motor

řetěz

Víceúčelový křovinořez

Text Jan Kopřiva Foto autor, Honda

5

aquapalace.cz
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ABOUT ARCHITECTURE AND BUILDING CONTRUCTION

4 5OO

copies printed
of each ASB issue
(source: ABC ČR)

Reader profile

The typical reader of the magazine ASB is an academic in the age between 25 and 55, he works as a
manager and has some subordinates, or he works for an architecture or design company. However,
there are also university educated women among the readers. The readers of the ASB magazine
are interested in the outline of the current developments in the field of architecture and BUILDING
CONSTRUCTION, professional analysis, technical information and information about figures and
companies. On average 60% of each issue’s content is read by the reader of ASB.

Distribution
•
•
•
•
•
•
•
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Subscribers
Special client subscription to selected target groups
Direct mailing to target groups
Housing and building industry exhibitions
Online sale at www.casopisasb.cz, www.periodik.cz, www.predplatne.cz
Online sale of the magazine via the website www.floowie.com, www.publero.cz
Magazine presentation at conferences in architecture, construction, housing and development.

What is ABC ČR?
ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) is responsible for checking the circulation of print in
the Czech Republic. Audit Bureau of Circulations in the Czech Republic has been auditing circulations of periodic press taking
place since March 1993, when this service was ensured organizationally and methodically by the Czech Publishers Association.
Since January 1st, 1997, ABC ČR has ensured publishing and auditing circulations to the full extent. This is a non-profit tripartite
association with representation of publishers, advertising agencies and advertisers.

Frequency:
Number of pages:
Circulation:
Price: 		
Year: 		
* Source: ABC ČR

six times per year
64 – 112 pages
4 500 copies*
79 CZK
16th

ASB

Who reads the magazine ASB?
As much as 57 % of the readers are managers
of construction and development companies.
ARCHITECTS
AND PROJECT
ENGINEERS
STUDENTS
INVESTORS
MANAGERS OF
THE CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
COMPANIES

57 % of the readers are managers of
construction and development companies.
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28 % of the readers are architects and project
engineers.
8 % of the readers are students of the faculties
of Civil Engineering.
7 % of the readers are investors.

Men and women

DECIDE

59 %

41 %

of the readers are university
educated women.

of the readers are
university educated
men.

Age

DON´T
DECIDE

CO-DECIDE

9 % of the readers don’t decide about
purchasing.

Intriguing content

26 %
19 %
16 %

4/5

7%
30–39

40–49

50–59

2/3

60–69

Source: survey conducted on a sample of 973 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.
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49 % of the readers co-decide about
purchasing.
42 % of the readers are the ones who
decide about purchasing.

32 %

20–29

Do they decide about
purchasing?

88 % of the readers read 4/5 of every
magazine issue.
12 % of the readers read 2/3 of the
magazine’s content.

B2B

ASB
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

ASB 5/2018 #101
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 6/2018 #102
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 1/2019 #103
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 2/2019 #104
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 3/2019 #105
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB speciál #106
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ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

2. 10. 2018

DATE OF ISSUE

ARCHITECTURE

ARCHITECTONIC
CHALLENGES

construction

OTHER TOPICS

19. 10. 2018

• Commercial spaces
and retail

• Insulation

• Suppliers
• External cladding of
buildings, insulation

• Interior and design
• Detail
• Software

16. 11. 2018

• City-forming
buildings and
constructions
• Reconstructions

• Solutions for passive
houses (wiring,
air conditioning,
ventilation, insulation,
sealing)

• Urban development,
urbanism
• Construction revitalization

• Interior and design
• Detail
• Software

22. 3. 2019

• Office space market
• Administrative
buildings
• Buildings designed
for tourism, hotels

• Facades

• Glass, light facades

• Interior and design
• Detail
• Software

25. 4. 2019

• Constructions for
living

• Roofs

• Roofs

• Interior and design
• Detail
• Software

12. 6. 2019

• Construction for
the public sector

• Masonry materials,
concrete

• Dry construction
components, sanitary ceramics, tiles and
paving

• Interior and design
• Detail
• Software

30. 8. 2019

Largest overview of developer projects

TRADE FAIRS

21. 9. 2018
2. 10. 2018
5. 10. 2018

29. 10. 2018
18. 10. 2018
29. 10. 2018
2. 11. 2018

5. 3. 2019
22. 2. 2019
5. 3. 2019
8. 3. 2019

4. 4. 2019
26. 3. 2019
4. 4. 2019
9. 4. 2019

24. 5. 2019
15. 5. 2019
24. 5. 2019
29. 5. 2019

12. 8. 2019
1. 8. 2019
12. 8. 2019
15. 8. 2019

• IBF, MOBITEX 2019
   (10.–13. 4. 2019)

ASB 4/2019 #107
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 5/2019 #108
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ASB 6/2019 #109
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising
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2. 9. 2019

19. 9. 2019

• Architects and their
market position
• Specific constructions

• Windows, doors

• Materials for
structural work
• Roof

• Interior and design
• Detail
• Software

21. 10. 2019

• Commercial spaces
and retail

• Insulation

• Suppliers
• External cladding of
buildings, insulation

• Interior and design
• Detail
• Software

16. 11. 2019

• City-forming
buildings and
constructions
• Reconstructions

• Solutions for passive
houses (wiring,
air conditioning,
ventilation, insulation,
sealing)

• Urban development,
urbanism
• Construction
revitalization

• Interior and design
• Detail
• Software

21. 8. 2019
2. 9. 2019
5. 9. 2019

2. 10. 2019
23. 9. 2019
2. 10. 2019
7. 10. 2019

29. 10. 2019
18. 10. 2019
29. 10. 2019
4. 11. 2019

• FOR ARCH Praha
   2019
   (17.–21. 9. 2019)

repre

ADVERTISING

Size

PR

Dimensions in mm
width

height

bleed

2/1 of a page

460

300

3

2/1 of a page in page layout

400

275,5

–

1/1 of a page

230

300

3

1/1 of a page in page layout

207

275,5

–

1/2 of a page width

207

135

–

1/2 of a page height

101

275,5

–

1/3 of a page width

207

89

–

147 000 Kč

Branding
column

84 000 Kč

Dominantou wellnessu je vodný bar.

Wellness Scene

33 000 Kč

275,5

–

Lapel on the headline

115

300

3

95 000 Kč

Z-gate

440

300

3

189 000 Kč

2nd cover page

230

300

3

110 000 Kč

1st page of magazine

230

300

3

110 000 Kč

Other pages before editorial

230

300

3

99 000 Kč

1/3 height by editorial

66

275,5

–

59 000 Kč

3rd cover page

230

300

3

99 000 Kč

230

300

3

Reality
a investície

Materials:
logo

AcreA Navrhnúť interiér wellness stále patrí medzi
obľúbené architektonické zadania. Na konečný vzhľad
vždy vplývajú viaceré vstupné elementy, ktoré treba pri
návrhu vziať do úvahy. Architekt Michal Pasiar má so svojím tímom bohaté skúsenosti a v ich dizajne je to vidieť.
olomouc TEXT: mária nováková, FoTo: acrEa

Už sme písali o naozaj všelijakých
wellness centrách. Niektoré majú jednoduchý minimalistický dizajn s množstvom sklenených plôch, kde sa kladie

skôr dôraz na samotný fyzický zážitok
z procedúr. V iných nechajú investori
vybudovať umelé kulisy s nádychom
lesa v snahe priblížiť klientovi prí-

Veľkorysý priestor si klienti užijú aj pri masáži.

Čistý design s invenční technickým řešením

ale modernou nadčasovou dostavbou
vytvoril pomerne veľký komplex, ktorý
rozvíril hladinu verejnej mienky v Hodolanoch. Cortenová fasáda sa strieda
s celozasklenou fasádou a to všetko
kontrastuje s historickou budovou divadla. V rezorte Hodolany je dnes záujemcom k dispozícii kasíno, exkluzívna
reštaurácia, hotel a wellness. A práve
návrh interiéru wellnessu bol zadaný
ateliéru Acrea.

ASB #183

dizajn

139 000 Kč

4 200 characters, 2–4 pictures, logo

74 000 Kč

2 800 characters, 1–2 pictures,
logo

56 000 Kč

2 100 characters, 1–2 pictures,
logo

42 000 Kč

(news and information previously
not published in the magazine)

600 characters, 1 picture

32 000 Kč

product placement

250 characters, 1 picture

12 000 Kč

* In editorial section are published only news and
information not previously published in the magazine
ASB. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered
text materials as well as the editing of the range. The
editorial section is not intended for publication of general information about the producer and his range
of goods.
** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the
sample will be delivered. The price will be affected
by the number of inserted supplements, the current
postal charges and handling charges

branding columns

logo

45 000 Kč

EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement

minimum price

inserted advertisements**
atypical format

50 000 Kč
size and price depending on individual requirements

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

Miesto:
Architekt:
Developer:
Celková podlahová
plocha bytov:

Na Děkance, Praha-Pankrác
AP Atelier, Josef Pleskot
Central Group, a. s.
32 000 m2

Spoločnosť NOVÝ MARTIN zo skupiny Bencont Group začala uplynulý
mesiac výstavbu ďalších 30 bytov
v radových rodinných domoch v rámci sektora „C“ zóny Nový Martin
v martinskej časti Pod Stráňami. Byty
s rozlohou od 40 do 80 m2 plánuje
spoločnosť NOVÝ MARTIN predávať
na dolnej cenovej hranici novostavieb
ponúkaných v Martine a okolí. Až
tretina ponúkaných bytov má k dispozícii aj predzáhradku. Developer
plánuje túto etapu výstavby ukončiť

kolaudáciou nových bytov najneskôr
na jeseň 2017. Byty v Novom Martine
v sebe spájajú výhodu ceny za bytovú jednotku s viacerými pozitívami
rodinného domu (predzáhradka, dostupné parkovanie, blízkosť prírody
aj mesta zároveň). Nový Martin je
aktuálne v procese kolaudácie dvanástich už dostavaných bytov a štyri
skolaudované byty už čakajú na svojho majiteľa.
ZDROJ: NOVÝ MARTIN

12 000 Kč

1/1 PR

Editorial section*

REZIDENCIA PARK KAVČÍ HORY

Materials: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
web contact

132 000 Kč

1/2 PR height

Editorial
page

Skalica

Polyfunkčné
centrum v Skalici

Na okraji Skalice vyrastie polyfunkčné
centrum s obchodmi a viac ako stovkou
bytov. Byty sa budú nachádzať v piatich
domoch s obchodmi na prízemí. Investor
počíta okrem supermarketu aj s ďalšími
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Martin, časť Pod
Stráňami
Developer:
Nový Martin
Začiatok výstavby –
05/2016
sektor C:
Ukončenie výstavby –
jeseň 2016
sektor C:
Miesto:

Bazén s barom
Kapacita počíta s maximálne dvadsiatimi návštevníkmi, ide teda o menšie
wellness, ktoré sa sústreďuje viac na

8 400 characters, 4–8 pictures, logo

1/2 PR width

Byty, obchody, reštaurácie, materská škola,
zeleň, voda, ovocný sad, bylinková záhrada…
To všetko obsahuje rezidenčný projekt Rezidencia Park Kavčí Hory, ktorý na pozemku
v susedstve najvyššej pražskej budovy City
Tower a areálu Českej televízie na Kavčích
Horách pripravuje developerská spoločnosť
Central Group. Autorom projektu je popredný český architekt Josef Pleskot.
V prvej fáze projektu má vzniknúť stavba
s tromi vežami. „Odborná porota v rámci
architektonickej súťaže veľmi ocenila, že
návrh nepracuje s oplotením, ale s formálne
uzavretým dvorom, ktorý je prístupný pre
verejnosť a vypĺňa ho kultivovaná pobytová
záhrada vrátane vodných prvkov,“ povedal
Josef Pleskot. „Je jasne stanovené, čo je vo
vnútri a čo je vonku, pričom na rozhraní dvora a ulice sú situované obchody a služby.“ Výstavba sa pripravuje na verejnosti neprístupnom brownfielde, kde boli pôvodne sklady
a garáže a ktorý teraz prechádza stavebne
i finančne nákladnou dekontamináciou.

32 000 Kč

Product
placement

z divadla celý komplex
Majiteľ objektu bývalého olomouckého divadla v mestskej časti Hodolany
sa rozhodol pustiť do ambicióznej rekonštrukcie, ktorá dala niekdajšiemu
kultúrnemu stánku, ktorého prevádzku
už nevedelo mesto udržať vo svojich
rukách, a preto ponúklo budovu na
predaj, úplne novú funkciu. Investor
využil nielen pôvodnú budovu divadla,

NOVÝ MARTIN

Nový Martin

Rezidencia Park
Kavčí hory

ZDROJ: CENTRAL GROUP

rodné prostredie. Rozdiel je aj v tom,
či je wellness verejne prístupný a aká
je jeho kapacita, či je počet návštevníkov obmedzený a veľkú úlohu hrá
pocit súkromia a exkluzivity.

2/1 PR

2/3 PR height

Martin

Praha

Materials: text of 600
characters including
spaces, 1 product photo,
price, web
contact

45 000 Kč

46 000 Kč

66

2/3 PR width

28

Price

1/3 of a page height

4th cover page

OTHERS

Non-standard formats

Size and advertising price

Flešovky

B2B

ASB

DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract
partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date of
orders for the given issue of the magazine according
to the editorial plan.
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Aktuálne

prevádzkami, reštauráciami i materskou
školou. K objektu bude patriť aj 257 parkovacích miest. V oblasti bytovej výstavby ide o najväčší projekt v 15-tisícovom
mestečku na západe Slovenska za posledné roky. Výmery bytov sa pohybujú
od 50 do 120 m 2 , k bytom patria aj pivnice.
ZDROJ: SAZ INVEST, S. R. O.

SHOPPING CENTRUM SKALICA

Miesto:

Mallého ul., Skalica

Investor:

SaZ Invest, s. r. o.

Úžitková plocha
obchodného centra:

16 000 m2

Úžitková plocha
obytnej plochy:

5 650 m2

Počet bytov:

105

Advertisement areas
Přirozená stavba
je ta, která do
okolí zapadne
a nepotřebuje na
sebe nijak zvlášť
upozorňovat.
nout investorům naše služby včetně
grafického designu. Ten se propisuje
jak do interiéru, tak následně například do jídelních lístků, webových
stránek… tedy do vizuální identity
firmy, ať už se jedná o restauraci,
nebo jakýkoli jiný podnik. Pro klienty vytváříme také originální kresby,
malby nebo třeba tapety do jejich
soukromých interiérů. S Martinou
a Petrou nás pojí dlouholeté přátelství a původně jsme všechny tři z Jičína.

1/1 of a page
84 000 Kč
230 × 300 mm

ve vašem portfoliu najdeme projekty a realizace rozličného zaměření. jaký druh architektury je vám
nejbližší? Práce na projektech jakého druhu vás naplňuje nejvíce?
Na práci architekta je skvělé to, že
s každým novým projektem poznáte
nové lidi, nové zadání a pro mě tím
pádem novou výzvu. Díky tomu se
práce nikdy nestává nudnou, naopak
musím pořád něco vymýšlet, což mě
baví. Když vypnu počítač, neznamená to ještě, že mám automaticky
takzvaně „padla“. Architekturou člověk žije prakticky neustále.

Desatero rad pro správné
založení nezateplené stavby
(nejen) z Ytongu

asb-portal.cz

Realizace,
odborné články,
firemní novinky

2/3 PR width
56 000 Kč

deSign

2 800 characters,
1 – 2 pictures, logo

Julien Antih
etnobotanik

BLOK Architekti – Petra Novotná Stránská, Martina Bílková, Michaela Chvojková

Architektura by samozřejmě měla zrcadlit současnost, a dělat z Prahy skanzen je podle mě velmi
krátkozraké. Zároveň ale musím říct, že mi nad některými nedávnými rozhodnutími v Praze zůstává
rozum stát. Jak je vůbec možné, aby šel k zemi naprosto nepoškozený dům s historickou hodnotou
v samotném srdci Prahy nebo brutalistický klenot
typu Transgas? Nebo že se vůbec uvažuje o zastavění náměstí Curieových, jedné z posledních zelených ploch v centru Prahy? Proč potřebujeme další
nákupní centrum přímo na Letné? To vše mě vede
k přesvědčení, že je třeba klást důraz nejen na kvalitu projektu, ale i na to, jak ovlivní komunitu lidí, do
které poté zasáhne. Nákupní centrum sice vydělá
majiteli více než park nebo koncertní sál, ale i ty mají
ve městě důležitou funkci.
Domnívám se, že velká míra konzervatismu v Čechách nepřevládá jenom co do architektonických
realizací, ale promítá se i do společnosti obecně.
Každá architektura přece jednou byla moderní,
Eiffelova věž byla v době svého dokončení jednou
z nejvíce nenáviděných staveb ve Francii. Když jsme
u té Paříže, moderní architekturu tam až na výjimky
„odsunuli“ do La Défense, a vlastně to tak i dobře
funguje. Každé město má svoji duši, z té pražské dýchá historie v tom nejlepším slova smyslu a je škoda
ničit něco kvalitního, zvlášť v případě projektů, jejichž architektonická ani estetická hodnota nedosahuje úrovně těch předešlých.

Architektura se vyvíjí stejně jako vše ostatní k obrazu současných potřeb. Vytváření skanzenů, typické
pro českou památkovou péči, je naprosto absurdní.
Snad jediným bonusem této obsese je, že díky nevyspělosti, korupci a jiným touhám, které více odkazují
k obohacení než vytváření hodnot, jsme si ten „náš
svět“ ještě tak strašně moc nepoškodili. V této souvislosti bych jako příklad mohl zmínit historickou část
Žatce, která „díky“ komunismu zůstala v architektuře zakonzervována. Žatec teď může jen restaurovat
a rekonstruovat ve filmu již tolikrát použité chátrající
historické budovy a být výzvou pro současnou architekturu. V současné době formuluji vizualitu nové
české kriminální minisérie, která se odehrává jak
v roce 1987, tak v současnosti. Uvést některé lokace, jako třeba venkovské samoobsluhy, do vizuality
osmdesátých let opravdu není žádný problém. Stačí
současný nápis nahradit dobovým logem „Jednota“
a jste zase zpět. A to je v kontextu vývoje lokální společnosti dost k zamyšlení. Vývoj architektury nelze
brzdit, ale ke kvalitnímu posunu je nutná vyspělost.
Respekt k tradici je samozřejmě nutný a i to je obrazem vyspělosti. Otázkou je, zda opravdu zdravě
respektujeme tradice, nebo jenom vše díky naší
omezenosti prostě konzervujeme. Proč se právě teď
musí vše zastavit? Jsme na tom tak špatně? Možná,
že ano. Když máváme Tibetskou vlajkou a fotografie
tohoto aktu pak věšíme na sociální sítě skrze telefony vyrobené v Číně. Není někde chyba?

2/3 PR height
56 000 Kč
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Jak dnes můžeme chatařit
Dům si na nic nehraje. Má sedlovou střechu, má na
sobě dřevo, ale na první pohled poznáte, že je to
stavba současná.
Více na www.asb-portal.cz

z pRaxe

2 800 characters,
1 – 2 pictures, logo

Vývoj architektury
nelze brzdit, ale ke
kvalitnímu posunu je
nutná vyspělost.

obytná stodola v Českém ráji

RozhovoR: Michaela chvojková

1. U jednovrstvého zdiva je třeba
detaily provádět důsledně podle
návrhu projektanta. Základ zateplíme extrudovaným polystyrenem,
na nějž navazujeme . Lze potom
snadno provést finální povrchovou
úpravu soklu stavby např. i obkladem ve větších tloušťkách, na což
je potřeba myslet již v této fázi . Je
důležité vědět, čím chce investor
ukončit obklad soklu, a raději předem pamatovat i na větší tloušťky
např. kamenného obkladu. Nezapomínejme ani na okapnici, která
ochrání sokl.
2. Pro založení staveb z pórobetonu,
vápenopískových cihel i keramického zdiva je vhodná tvárnice
Ytong Start. Tato systémová novinka představuje plně objemově
hydrofobizovaný pórobeton, který
zabraňuje vniku srážkové vody do
konstrukce stěny (brání vzlínání).
Tvárnice však nenahrazuje spodní hydroizolaci stavby, stejně jako
ji nenahrazuje penetrace, což je
chyba, s níž se v praxi bohužel stále
setkáváme.
3. Založení provádíme na hydroizolační pás/fólii pomocí zakládací

Jan Kadlec
filmový architekt

Každé město má svoji
duši, z té pražské dýchá
historie v tom nejlepším
slova smyslu.
Propojení interiérového designu a grafiky

Popularita jednovrstvého zdění v současných stavebních
projektech vzrůstá. Po stránce stavební však tyto
konstrukce vyžadují dodržení několika poměrně snadných
zásad, které napomáhají výsledné kvalitě a správnému
fungování stavby. Jedním z podstatných detailů je správné
provedení založení. Spoléhat se na to, že to později „
izolace vyřeší“, zde nemůžeme. Izolace nikdy nemůže
uspokojivě nahradit náležité provedení a ani to není jejím
účelem. Následující desatero vychází z praxe a obsahuje
nejčastější rizikové body, jimž je vhodné předejít.

House - dřevostavba, která vás nadchne
Hlavním přáním investora byl moderní rodinný
dům s velkým podílem dřeva v konstrukci.
Více na www.asb-portal.cz

Kouzlo řemesla na Barandově
Keramické obklady za linkou jsou ručně
vyráběné, kombinují poctivou práci
s příjemným detailem.
Více na www.asb-portal.cz

tepelněizolační malty, kterou použijeme jak na ložné spáry tvárnic
(vrstva musí mít tloušťku 10–40
mm), tak k lepení styčné spáry.
4. Tato tvárnice svým výškovým modulem 125 mm vhodně doplňuje
podlahové skladby 250 mm (tedy
skladby se 160mm EPS v podlaze
+ 80mm prostorem pro podlahové
topení). Lze ji použít maximálně ve
dvou vrstvách – tedy pro zmíněnou
výšku 250 mm.
5. Tvárnice START s výškou 125 mm
doplňuje vhodně výškový modul
tvárnic Ytong, který je 250mm.
Zároveň se nám při zvyšujících
se požadavcích na tepelnou izolaci podlah (150–200mm EPS)
dostává celá tato tvárnice do
izolované paty domu, a tak nemusí mít tak dobré tepelněizolující vlastnosti jako např, Lambda
YQ. Dochází tím k tomu, že EPS
v podlaze zlepší celkové tepelněizolační vlastnosti páry zdiva
– a to právě jak u pórobetonových tvárnic, tak u VPC či keramického střepu.
6. Dalším možným rizikem může být
excentricita, resp. vyložení zdiva.

Pokud překročíme nejvyšší přípustné hodnoty, nebude stěna fungovat po stránce statické – v krajním případě hrozí její zhroucení.
V patě zdiva při založení vždy dodržíme maximální vyložení zdiva,
resp. to, o kolik mm je možné přesadit tvárnici přes základovou desku, případně o kolik lze přesadit
druhou řadu zdiva nad řadu zakládací. Toto vyložení činí maximálně
jednu pětinu šířky zdiva. U Ytongu je tento problém vyřešen tím,
že tloušťky zdicích prvků na sebe
navazují (375 na 300, 450 na 375
apod.).
7. Zdrojem potíží bývá, pokud v projektech chybí odskok pro zateplení
soklu. Velmi často je sokl zateplen
v takové šíři, že je špatně proveditelné ukončení omítky. Důležité je
nechat dostatečný prostor pro vytažení hydroizolace a izolantu soklu
na zdivo zakládací řady a umožnit
provedení omítky tak, aby zdivo
stěn přesahovalo přes tento detail.
Zabráníme tím zatékání vody či zafoukání sněhu .
8. Z hlediska snadného provedení je
na místě nezapomenout na rozmě-

1/1 PR
74 000 Kč

4 200 characters,
2–4 pictures,
logo

rový modul zdiva. Ytong lze sice
snadno dořezat, ale v praxi je mnohem snazší využít modulu zdicích
prvků, zejména výškového.
9. V případě, že máme dům podsklepený, mysleme na správné provedení suterénního zdiva dříve, než
budeme řešit vlastní stavbu nad terénem. Tam, kde je vodorovný tlak
zeminy, je vždy potřeba statické
posouzení stěny. Suterénní zdivo
tedy vždy posuzujte na vodorovný
tlak. Jako vhodné řešení se nabízí
kombinace zdiva s vyztužením pomocí pilířové tvárnice. V suterénu je nutné také zvážit možnosti
provedení hydroizolace a tepelné
izolace. Ty jsou u pórobetonového
zdiva v zemi nezbytné.
10. Nezapomeňme na založení první řady zdiva na stropních konstrukcích. Zde je zásadní použití
zakládací tepelněizolační malty,
protože zde není izolace podlahy
v takové tloušťce jako na zemině. Zde již nepoužíváme tvárnice
START, zároveň zde nedochází
k vyložení zdiva – tedy ne vždy.
Pouze v případě, že lokálně izolujete věnec z exteriéru.

STYL

www.asb-portal.cz
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Nejsou dveře jako dveře

VSTupNí AREÁL BOTANICKé
ZAHRAdy
Místo:

Praha

Architekt:

Zdeněk Fránek

Spolupráce:

Martina Hamrová,
Tereza Horňasová, Jiří
Vítek, Adam Lacina,
Libor Šenekel, Norbert
Walter, Vojtěch Marek,
Nina Pestel

Investor:

Botanická zahrada hl.
m. Prahy

projekt:

2017

Pohony garážových vrat a vjezdových bran

díky správné režii
aktivit může být
objekt stále plný
návštěvníků se
zájmem o botaniku.
návštěvníkům, kteří se zde mohou
projít po naučné stezce. Nový vstupní
objekt botanické zahrady je přístupný ze severní strany areálu. Ve foyer
je umístěna pokladna s prodejnou
květin a suvenýrů. Na foyer navazuje
restaurace, kavárna a další veřejné

části, jako knihovna nebo přednáškový sál.
dva skleníky
Nízký skleník hostí stálou expozici subtropických rostlin a rostlin specifických
pro oblast Kapska a Kanárských ost-

rovů. Restaurace je přes prosklenou
fasádu vizuálně propojena s vysokým
skleníkem, který bude během zimních
měsíců využit pro přezimování mobilních rostlin. Jeho dalším využitím bude
propagace botanické zahrady prostřednictvím komerčních a naučných

1/2 of a page width
46 000 Kč
207 × 135 mm

Náročné koupelny
Právě ony jsou určitě nejfrekventovanějším místem v domácnosti, zvláště
tam, kde žije více lidí pohromadě.
Jedná se také o místo, kde se často
střídá teplota a hlavně vlhkost vzduchu, což je pro volbu správných dveří
zvláště určující. Nejvhodnějšími materiály pro koupelnové dveře jsou
sklo či laminát, rozhodně ne dveře
dýhované. Podle odborníků z firmy
Hörmann je současným trendem
hlavně sklo, a to nejen pro svou odolnost vůči vlhku a střídání teplot, ale
také díky průsvitnosti.
Klidné ložnice
Místo, kde uléháme ke spánku, by
mělo být oázou klidu a pokoje. Napomoci tomu můžeme i správnou volbou
dveří, které by rozhodně neměly být
prosklené a měly by být protihlukové, protože v ložnici by měla být po
zhasnutí skutečná tma a ticho.

Dvě výškové úrovně skleníků

Jedním tahem

Nač tedy myslet při výběru správných
interiérových dveří? „Především je to
druh místnosti, podle kterého volíme
typ i design. Na tomto faktoru je závislý také typ otevírání, tedy zda se rozhodneme pro dveře ,klasické´, nebo
třeba pro posuvné. Posuvné varianty
jsou dobrou volbou v případech, že
se potýkáte s prostorem,“ doporučuje Ivo Havel ze společnosti Hörmann,
která je předním evropským výrobcem interiérových i vchodových dveří
i garážových a dalších vrat.

ASB #101
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Pro naše nejmenší
Na rozdíl od ložnice je obývací pokoj
prostorem, který by měl být otevřený,
vzdušný a dobře dostupný. Povolit tu
můžete uzdu své fantazie i při volbě
dveří. Právě zde jsou vhodné posuvné

či prosklené, mohou být nenápadné
i výraznější a mohou také doslova ladit s nábytkem a tvořit s ním komplet.
Trochu jiná jsou kritéria pro dveře do
dětských pokojů. Děti chtějí mít svůj
prostor skutečně pro sebe, takže je
dobré jejich hájemství opatřit neprůhlednými dveřmi s dobře udržovatelným povrchem.
Na barvě záleží…
Při plánování barvy dveří platí to samé
jako u povrchu. Záleží na tom, do jakého interiéru dveře vybíráte, kolik
osob v domácnosti žije a také na tom,
jakého výsledného estetického efektu chceme dosáhnout. „V obytných
místnostech je vhodné sladit barvu
a povrchovou úpravu dveří s barvou
a stylem nábytku. Nejnovější trendy
v sortimentu interiérových dveří nabízí vzorkovna společnosti Hörmann ve
Středokluklách u Prahy. Pro inspiraci
můžete navštívit také již zmiňované internetové stránky www. hormann.cz.

1/2 of a page
height
46 000 Kč
101 × 275,5 mm
Systémy průmyslových vrat

Nakládací technika

Pokud chcete získat podrobné a aktuální informace o nabídce a službách
společnosti Hörmann, nejjednodušší
je otevřít internetové stránky www.
hormann.cz. Ty jsou určeny hlavně
zákazníkům a obchodním partnerům,
nicméně přední evropský výrobce
vrat, dveří a pohonů nabízí servis i pro
projektanty, který najdou v sekci Architekti.
Pomocí specializovaného programu
lze rychle a pohodlně vytvářet popisové texty a používat i výkresy (ve
formátech DWG a PDF) více než 850
výrobků Hörmann. Vše je doplněno
realistickými fotografickými znázorněními.

Vrata a dveře od
evropského výrobce č. 1

Širší souvislosti
Nová okna sice přinášejí perfektní
utěsnění interiéru a minimální únik tepla, pokud se však nenaučíme správně
větrat, vystavíme se vlivu škodlivého
vzduchu a riziku vzniku plísní. REHAU
je v tomto ohledu tak daleko, že nabízí
okna s integrovaným systémem trvalé
výměny vzduchu – GENEO INOVENT.
Zařízení je ukryto v rámu okna a dovnitř pouští přes rekuperační jednotku

Okna GENEO z kompozitních materiálů nabízí nadstandardní rozměry.

jen čerstvý filtrovaný vzduch. Uživatel
si nastaví pouze stupeň intenzity větrání. Při rozhodování o tvaru a velikosti
okna bychom měli brát v úvahu především charakter budovy. Vyplatí se také
společně s architektem uvažovat v širších souvislostech a přemýšlet o způsobu užívání domu. V současné době jsou
moderní například antracitové barvy,
ostré hrany a velké prosklené plochy,
je ale třeba počítat s tím, že do interiéru bude více vidět, že prosluněné
plochy bude nutné opatřit venkovními žaluziemi a že v interiéru nastanou
větší problémy s umístěním nábytku.
Nadstandardní rozměry okenních systémů (včetně populárních HS portálů)
REHAU GENEO umožňují kompozitní
materiály (RAU-FIPRO), které vynikají
vysokou pevností, tuhostí a stabilitou.
Na podzim tohoto roku bude na trhu
k dispozici nová generace těchto materiálů, které zlepší jejich vlastnosti
o dalších 10 %.
Je mylné se domnívat, že plastová okna
nepotřebují údržbu. Okna by samozřejmě měla být pravidelně čištěna, například k tomu určenou speciální čisticí
sadou od firmy REHAU. K čistotě oken
může napomoci i další vychytávka, kte-

rou je povrchová úprava rámu REHAU
HDF. Jde o speciálně vyhlazený povrch
profilu, který odpuzuje špínu a usnadňuje tak čištění. Jednou za rok je dobré všechny kovové pohybující se části
okna promazat. Tím získáme jistotu, že
okno bude správně a dlouho fungovat.

Po pečlivé přípravě a zkouškách
společnost Lomax v roce 2017
úspěšně zavedla výrobu hliníkových vchodových dveří. Systém
Aktiv 77 představuje inovativní
a bezpečné řešení, které umožňuje dosáhnout dokonalých tepelně
a zvukově izolačních parametrů.
Profily dveří jsou pro dosažení
co nejlepších izolačních a pevnostních vlastností složeny ze
dvou krajních dutých hliníkových
profilů, které jsou spojeny plastovým profilem s izolační vložkou
pro přerušení tepelného mostu.
Izolační vlastnosti vynikají u hliníkových dveří Aktiv 77 i v případě
prosklení. U skleněných dílů se
používá zateplený profil s trojsklem o celkové šířce 40 milimetrů, izolace je tedy zcela srovnatelná s výrobky bez prosklení.
Hliníkové dveře společnosti Lomax se díky použitým materiálům
skvěle hodí do velmi frekventovaných prostor jako vchody do pa-

nelových či bytových domů. I při
velkém zatížení tak lze hovořit
o životnosti a maximální funkčnosti po dobu zhruba 50 let. Tu
ovlivňuje také velmi snadná údržba – u hliníkových dveří odpadá
pracné konzervování speciálními
a drahými přípravky, jež je u dřevěných výrobků nezbytné.
Prioritou by měla být pro výrobce
kromě izolace také bezpečnost.
Hliníkové vchodové dveře jsou
konstruovány tak, aby zloděje
buď zcela zastavily, a činu tím
pádem úplně zabránily, nebo akci
alespoň značně zpomalily, a poskytly tak polici čas pro dojezd
na místo. Důležitá je v první řadě
konstrukce dveří a všech jejich
částí, což v případě hliníkových
dveří Lomax znemožňuje prosté
mechanické prolomení. I v případě opatření prosklení přitom
dveře nepředstavují výraznější
slabinu, což zaručuje významná
tloušťka skla.

Základní vzorník hliníkových
dveří nabízí až několik desítek
barev, za příplatky je pak možné objednat i méně obvyklé
odstíny včetně imitací dřeva.
Výrobek tak má při dokonalém
vzhledu veškeré vlastnosti a výhody moderního hliníkového
modelu. Nepřeberné možnosti
individualizace dveří společnosti Lomax se pojí také s kováním, madly či rozetami. Na výběr jsou i nerezové prvky nebo
prosklení. V neposlední řadě je
možné doplnit dveře například
bočními světlíky, nadsvětlíky či
vnitřními příčkami. Další možností jsou pak doplňky přímo zabudované ve dveřích, jako např.
samozavírače, elektrozámky či
poštovní vhozy. Díky širokým
možnostem individualizace si
tak může zákazník pořídit vchodové dveře, které jsou naprostým unikátem.

Projeďte
si novou
nabídku
vchodových
dveří

1/3 of a page
height
33 000 Kč
66 ×
275,5 mm
VCHODOVÉ DVEŘE
LOMAX Aktiv 77

představují inovativní
a bezpečné řešení,
které umožňuje dosáhnout
dokonalých tepelně a zvukově
izolačních parametrů.

Trendem dnešní doby jsou okna se stavební
hloubkou 80 mm a více v kombinaci s trojsklem.

1/3 of a page width
33 000 Kč
207 × 89 mm

Premium partner
českého národního týmu

KONSTRUKČNÍ HLOUBKA
zárubeň i křídlo 77 mm
MOŽNOSTI PROVEDENÍ
jednokřídlé, dvoukřídlé
otvírání dovnitř, ven
výplně vložené i lícované
VÝHODY SYSTÉMU
unikátní řešení tepelné izolace
vysoká míra bezpečnosti
štědrá nabídka ovládacích systémů
široká řada prosklení a doplňků

www.lomax.cz
Okna GENEO na rodinném domě
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Komfort a bezpečí
Protože okno není jen výplní stavebního otvoru, ale plně funkční součástí objektu, je důležité si na samém
začátku uvědomit, jaké vlastnosti od
něj budeme očekávat a jakým způsobem budeme nemovitost užívat.
Prvním kritériem bývají tepelně-izolační vlastnosti, které lze posoudit
pomocí součinitele prostupu tepla
Uw, jenž zohledňuje okno jako celek.
Čím je tato hodnota nižší, tím jsou
izolační vlastnosti okna lepší. U nás

je normou doporučená hodnota Uw
= 1,2. Trendem současné doby jsou
okna vyrobená z profilů o stavební
hloubce 80 mm a více v kombinaci
s trojsklem. Například REHAU okna
ze systémů SYNEGO a GENEO splní s odpovídajícím sklem požadavky
na nízkoenergetické či pasivní domy.
Velkou pozornost si zaslouží bezpečnostní třída oken, která nám udává
úroveň ochrany proti zlodějům. Záleží
samozřejmě na míře rizika konkrétního okna, ale obecně se doporučuje
mít pro klidný spánek okna v bezpečnostní třídě alespoň RC2. Zajímavou
novinkou REHAU je v tomto směru
alarm zabudovaný přímo v rámu okna.
Komfort bydlení ovlivní také míra hluku v interiéru. Stojí-li dům v blízkosti
trvalejšího zdroje rámusu, například
frekventované silnice, jsou logicky nároky na hlukový útlum oken vyšší než
u domu na samotě u lesa. Například
okna REHAU SYNEGO dokážou eliminovat zvuk projíždějícího nákladního
auta z 90 na 44 dB.

Hörmann myslí i na architekty

Motiv 212-18 A

Hormann_pr.indd 97

Zatímco dříve byli zákazníci při výběru vchodových dveří odkázáni pouze
na jeden či dva typy, v současnosti je situace výrazně odlišná. Stále větší
popularitě se přitom těší dveře vyrobené z hliníku. Proti dřevěným či
dokonce dřevotřískovým typům mají několik zásadních výhod. Počáteční
investice se tak může velmi brzy vrátit, což ukazují i hliníkové vchodové
dveře Aktiv 77 od společnosti Lomax.

TEXT: RED, FOTO: REHAU

Nejprodávanějšími okny na českém
trhu jsou stále okna z PVC. V poslední
době však roste popularita hliníkových oken, což má bezpochyby souvislost se současnou moderní architekturou. Plastová okna však vykazují
nejlepší poměr mezi cenou a užitkem.
Mohou být na povrchu kašírovaná
nebo lakovaná, případně zvenčí osazená hliníkovými obložkami. Zákazník si vybírá z atraktivního množství
barev a dekorů, mezi nimiž nechybí
imitace dřeva či hliníku. Firma REHAU
má ve své produktové řadě KALEIDO
FOLIE přes 220 dekorů. Kašírované
profily navíc umožňují různé dvoubarevné kombinace a lze použít i odpovídající probarvené profily, takže okno
je sladěno s interiérem a exteriérem
do nejmenšího detailu. Novinkou letošního roku jsou dřevěné dekory
KALEIDO WOODEC, které naprosto
věrně imitují dřevo včetně povrchové
struktury a propracovaných detailů.

10.9.2018 16:08:47

Hliníkové dveře Lomax Aktiv 77
kombinují bezpečnost, moderní design
a skvělé izolační vlastnosti

Lidé mění okna u svých domovů v průměru jednou
za život. To je mimo jiné dáno také životností oken, která
se pohybuje okolo třiceti let. Dalším důvodem, nebo
spíše impulzem, k výměně bývá snaha o úsporu nákladů
na vytápění nebo také zvýšení komfortu bydlení.

Každý den se jich neustále dotýkáme a neustále jimi
procházíme. Přitom si ne vždy uvědomujeme jejich
význam, a to nejen praktický, ale také estetický. Dveře
tvoří nedílnou součást interiéru našeho domova,
a pokud je zvolíme správně, zvýšíme kvalitativní
i estetickou hodnotu domu nebo bytu.

Realizace:

ku navrhli architekti ze žárově zinkované oceli. Konstrukce pro popínavé
rostliny nad parkovištěm bude sloužit
proti přehřívání automobilů a pro navození lepšího mikroklimatu. Střechy
nad vstupní veřejnou částí a administrativní částí jsou zelené, přístupné

Okna jsou oči domu

Garážová vrata a domovní dveře
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koncoví zákazníci z živnostenské sféry
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Nový dřevěný dekor na plastových oknech REHAU

Materiály, konstrukce
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OVERVIEW OF PREPARED PROJECTS | ANALYSIS OF INVESTMENTS

Largest overview
of developer
projects

development 2019/2020

architektura / stavebníctví / byznys

ALMANACH
ročník 25 / cena 8,90 €

predikCe, ANALÝZY, ŘebŘíčkY. největší projekty. Jaký byl rok 2018 v realitách?
203 nových projektů. Co očekávají banky? JAkÝ bude rok 2020? cenový vrchol?

What will readers find in ASB ALMANACH?

• macroeconomic data, analysis of the construction market and estimations of its future
development
• Current real estate information of the Czech Republic
• residential, administrative, retail and multifunctional, logistic, industrial, sports and civic
amenities projects

Distribution

• subscribers
• direct mail to target groups
• sale in JAGA bookstore (Building Faculty of STU in Bratislava)
• Sales at exhibitions and fairs focused on construction and housing
• Sales through www.jagastore.sk and www.predplatne.jaga.sk
30
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professionals of engineering and design
companies, developers, and people who use
information from ASB ALMANACH in their
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Issues and themes
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50 000 Kč
size and price depending on individual requirements

* In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine ASB. The
editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal correction of the delivered text materials as
well as the editing of the range. The editorial section is not intended for publication of general information about the
producer and his range of goods.
** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample will
be delivered. The price will be affected by the number of inserted supplements, the current postal charges and
handling charges
EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date of
orders for the given issue of the magazine according to
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract the editorial plan.
partners only
Prices are stated excluding VAT. The price list is
valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found
e
The attractiveness of the magazin
on page 58.

Why advertise in ASB Special?

Fixné investície

domáci dopyt podporia
lepšie podmienky úverov

pri ostatných stavbách. Stroje, zariadenia
a zbraňové systémy zaznamenali vyššiu
investičnú aktivitu vo všetkých troch segmentoch. Podiel veľkých firiem presiahol polovicu
investovaného objemu, tretina pripadla na
malé a zvyšok na stredné podniky.
Z nefinančných podnikov pätinu investovali firmy zamerané na priemyselnú výrobu
a porovnateľný objem, vyše 700 miliónov eur,
pripadol aj na podniky v oblasti nehnuteľností. len o čosi menej ako pätinu, bezmála
630 miliónov eur, investovali podniky v oblasti
dopravy a skladovania, pričom doprava bola
opäť dominantná.
Popri verejných investíciách do diaľnic tak
výška a štruktúra investícií v súkromnej sfére
vytvára sľubný potenciál na pozvoľný rast
dopytu aj v oblasti pozemných stavieb.
Priestor na zvýšenie súkromných
investícií by mali
vytvoriť nízke
úrokové sadzby
a rastúca výkonnosť ekonomiky.
Verejné investície môžu byť krátkodobo
ovplyvnené nižším počiatočným čerpaním
zdrojov eÚ v rámci tretieho programového
obdobia, predpokladá Národná banka Slovenska (NBS) v strednodobej prognóze z júna
2015. A preukázaný pokles verejných zákaziek
jej dáva za pravdu.
Medziročné tempo rastu investícií sa však
už v tomto roku zmierni na 4,6 %, najmä pre
odznievajúci jednorazový faktor v automobilovom priemysle, a klesnúť by mali aj verejné
investície.

Investície budú
stúpať pomalšie
Rast investícií sa v roku 2015 zvoľní na 4,6 %
a zhruba polovičné tempo si má zachovať
v ďalších troch rokoch.
TexT red/Crif
PODKlADy statistics.sk, finance.gov.sk, nbs.sk

P

o dvoch rokoch poklesu sa prepad
investícií v roku 2014 konečne zastavil. Investičný dopyt meraný ukazovateľom hrubého fixného kapitálu
medziročne stúpol o 5,7 % v stálych cenách
a v rozhodujúcej miere ovplyvnil zvýšenie
domáceho dopytu.
V celkovej hodnote 15,9 miliardy eur dominovali investície do strojov a zariadení, pričom
ich podiel medziročne vzrástol na 48,8 %. Investície do stavieb stúpali pomalšie, takže v celkovej štruktúre na ne pripadlo o čosi menej,
len 42,4 %. Do budov išlo menej investičných
prostriedkov, do ostatných stavieb, naopak,
viac, a zaslúžili sa aj o vzostup celkových stavebných investícií, ktoré sa zvýšili o 4,7 %.
V prvom kvartáli 2015 sa investície vyšplhali
takmer na 3,3 miliardy eur a medziročne stúpli o 6,6 %. Do stavieb boli síce počas zimnej
sezóny poslabšie, ale medziročne narástli,
dynamickejšie pri budovách na bývanie než

Uvoľnená menová politika však podporí úverové
financovanie, aj keď sa podľa NBS medziročná
dynamika úverov v apríli 2015 nepatrne spomalila, a to na 8,1 %. Mierne oslabenie zaznamenali
domácnosti, ktoré znížili dopyt po spotrebiteľských úveroch. Výraznejšie však stúpli plány
spotrebiteľov týkajúce sa veľkých nákupov do
12 mesiacov, čo by sa mohlo prejaviť v štatistikách úverov a v súkromnej spotrebe v druhej
polovici tohto či začiatkom budúceho roka.
Úvery pre nefinančné spoločnosti stagnovali.
Krátkodobé úvery sa po troch mesiacoch rastu
znížili, čo podľa NBS môže súvisieť so zásobami hotových výrobkov. Tie po výraznejšom
poklese v apríli zostali aj v máji na záporných
úrovniach. Negatívny vývoj krátkodobých
úverov však kompenzoval rast dlhodobých
úverov, čo by sa malo prejaviť zvýšením
investícií v ďalších
mesiacoch.
NBS očakáva,
že z uvoľnenej
menovej politiky
budú profitovať
investície a export
v eurozóne. Domáci dopyt podporia lepšie
podmienky úverovania a úverových štandardov, pokles zadlženosti podnikov (vykázaný aj
v roku 2014), miernejšia zadlženosť domácností a oživenie cien na trhu nehnuteľností.
Štrukturálne obmedzenia však pretrvajú, lebo
zadlženosť verejného sektora rástla, hoci pomalšie. V niektorých krajinách ostane vysoká,
ako aj zadlženosť podnikateľského sektora,
a spolu s pomalou implementáciou štrukturálnych reforiem a vysokou mierou nevyužitých
kapacít môže negatívne ovplyvniť investície.

investície už dynamickejšie
rástli pri budovách na bývanie
než pri ostatných stavbách

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa klasifikácie produkcie (mld. eur)

Štruktúra investícií podľa klasifikácie produkcie (mld. eur)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hospodárstvo SR

17,5

13,9

14,9

16,9

15,4

15,0

15,9

Hospodárstvo SR

Kultivované biologické zdroje

0,5

0,1

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

Kultivované biologické zdroje

2,9

0,8

1,4

1,9

1,9

1,6

1,5

Stroje, zariadenia a zbraňové
systémy

7,3

5,5

6,1

8,3

7,4

7,3

7,8

Stroje, zariadenia a zbraňové
systémy

41,7

39,7

41,1

49,0

47,8

48,5

48,8

– ostatné stroje, zariadenia
a zbraňové systémy

4,7

3,6

3,6

6,1

5,3

5,2

5,7

– ostatné stroje, zariadenia
a zbraňové systémy

26,6

26,0

24,4

35,9

34,4

34,8

36,0

– zariadenia IKT

1,0

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

– zariadenia IKT

5,9

5,6

5,1

3,3

3,0

3,1

– dopravné zariadenia

1,6

1,1

1,7

1,7

1,6

1,6

Stavby, v tom:

8,4

7,2

6,6

7,1

6,5

6,4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3,1

1,5

– dopravné zariadenia

9,2

8,0

11,5

9,9

10,4

10,6

9,7

6,7

Stavby, v tom:

48,0

51,5

44,5

41,7

42,3

42,8

42,4

– budovy na bývanie

1,7

1,9

1,7

1,7

1,7

1,8

1,7

– budovy na bývanie

9,8

13,9

11,6

9,9

11,0

11,9

10,8

– ostatné stavby

6,7

5,2

4,9

5,4

4,8

4,6

5,0

– ostatné stavby

38,2

37,7

32,9

31,8

31,3

30,9

31,5

Produkty duševného vlastníctva

1,3

1,1

1,9

1,2

1,2

1,1

1,2

Produkty duševného vlastníctva

7,4

8,0

13,0

7,4

8,0

7,2

7,3

Medziročný vývoj investícií (indexy, bežné ceny)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015p

2016p

2017p

2018p

Hospodárstvo SR

103,6

79,6

107,1 113,7

90,8

97,3

105,7

104,6

102,3

102,5

102,6

Kultivované biologické
zdroje

98,0

21,5

189,1 155,2

90,6

83,7

101,6

Stroje, zariadenia
a zbraňové systémy

109,3

– ostatné stroje, zariadenia
113,2
a zbraňové systémy
– zariadenia IKT

113,8

– dopravné zariadenia

96,9

Stavby, v tom:

75,7

111,0 135,6

77,7

100,6 166,8
72,4

99,0

106,4

87,2

88,6

98,7

109,2

83,2

101,2

106,4

75,6

98,2

69,8

153,4

97,7

99,4

96,8

85,4

92,6

106,5

92,0

98,9

104,7

97,1

100,4

105,7

96,5

109,8

89,4

96,5

107,9

99,2

87,5

107,2

101,5

– budovy na bývanie

107,5

112,3

89,8

– ostatné stavby

100,1

78,4

93,6

Produkty duševného
vlastníctva

90,8

86,3

173,3

64,5

pozn.: 1 p – prognóza podľa Inštitútu finančnej politiky (IFp)

95,3

1

1

1

hospodárstvo Sr

budovy na bývanie

stavby

ostatné stavby

120
100
80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014 2015p1 2016p1 2017p1 2018p1

ASB_špeciál_2015

2

for
d
she
ubli
unp
,
readers by publishing new
rts.
cha
s
categories, busines
at asbIn combination with advertising
ers
read
00
49,5
h
portal.cz you will reac
per month.
on
The most widely read magazine
iness.
bus
n
ctio
stru
con
architecture and
coor
91% of ASB readers decide
and
decide on purchasing materials
.
gies
nolo
tech
n
constructio
ady
Return on investment on ad by alre
ad
by
ed
gain
er
one custom

3
4

5

Medziročný vývoj investícií do stavieb (indexy, b. c.)
1

1

7

B2B

CONSTRUCTION MARKET | MATERIALS AND PRODUCTS | STRUCTURES AND COMPONENTS

realizace staveb

PRACTICAL GUIDE
FOR EVERY BUILDER

4 5OO

copies of each Realizace staveb
issue are printed
(source: ABC ČR)

Reader profile

The typical reader is an academic or a man with secondary education. A great majority of
readers are realization company employees and engineering design company employees.
The readers of Realizace staveb are of working age (between 23 and 55) and they make
use of the obtained information in their profession. Many of them are interested in unbiased
information about specific products and information from practical experience.

Distribution
•
•
•
•
•
•
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Subscribers
Direct mailing to target groups
Housing and building industry exhibitions
Online sale at www.casopisrs.cz, www.periodik.cz, www.predplatne.cz
Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz
Magazine presentation at conferences on construction

What is ABC ČR?
ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) is responsible for checking the circulation of
print in the Czech Republic. Audit Bureau of Circulations in the Czech Republic has been auditing circulations of periodic
press taking place since March 1993, when this service was ensured organizationally and methodically by the Czech
Publishers Association. Since January 1st, 1997, ABC ČR has ensured publishing and auditing circulations to the full
extent. This is a non-profit tripartite association with representation of publishers, advertising agencies and advertisers.

Frequency:
Number of pages:
Circulation:
Price: 		
Year: 		
* Source: ABC ČR

five times per year
56 – 80 pages
4 500 copies*
69 CZK
14th

staveb?
Why advertise in Realizace

Who reads the magazine Realizace staveb?
As much as 45 % of the readers are realization company
employees who are responsible for decision making.

decide or co-decide about the

ers
building
1 82purc%hasof etheof read
materials and technologies for a

2

45 % of the readers are realization company employees.
engineering
selfemployed
people

students
others

realization
company

31 % of the readers are self-employed people working in
the field of construction who apply the information found in the
magazine in their profession.

3

15 % of the readers are engineering design company
employees.
5 % of the readers are students of faculties of Civil Engineering.

site.
the construction
65 % of the respondents read in
the advertising
and
nts
eme
ertis
magazines the adv
articles (source: GFK survey).
ertisement or the
52 % of the readers use the adv
the magazine Realizace
in
ed
lish
pub
les
artic
advertising
erials and services
staveb to choose suppliers of mat
(source: GFK survey).

4 % accounts for others.

Education

Men dominate

UNIVERSITY

11 %

89 %

of the readers are women
who are professionals in the
construction field.

of the readers are men
interested in the field of
construction and are either
in charge of decision
making or executives.

Age

38 %

SECONDARY SCHOOL

39 %

DECIDE

13 %

10 %
30 – 39

40 – 49

50 – 59

Source: survey conducted on a sample of 395 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.
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31 % of the readers are academics
working in the field of construction.

Do they decide about
purchasing?

57 % of the readers are the ones who
decide about purchasing.

DON´T
DECIDE
CO-DECIDE

20 – 29

69 % of the readers are people with
secondary education who utilize the
obtained information in their profession.

25 % of the readers co-decide about
purchasing.
18 % of the readers don’t decide about
purchasing.

B2B

Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

Realizace staveb 4/2018 #61
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

23. 8. 2018

ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

5. 10. 2018

27. 3. 2019

7. 5. 2019

6. 6. 2019

24. 10. 2018

Thermal, acoustic
and waterproofing

• Types of insulation
• Technology and installation
• Substructure, insulation
• Construction chemistry
• Utility vehicles, construction machinery
• Scaffolding and sheeting

15. 4. 2019

Vertical and horizontal
structures

• Concrete and constructions from concrete
• Walls, ceilings, floors
• Masonry materials and prefabricates
• Protection of vertical and horizontal structures
• Foundation engineering
• Timbering, scaffolding and sheeting
• Utility vehicles, construction machinery

27. 5. 2019

External cladding of buildings
and opening fillings

• Facade structures
• Facade cladding
• Windows, doors, glassed-in walls
• Thermal and sound insulation
• Construction chemistry
• Utility vehicles, construction machinery

25. 6. 2019

Construction chemistry

• Sealants and glues, chemical anchors
• Additives in concrete
• Fungicide wood protection
• Mortars and admixtures for mortars  
• Plasters
• Biocidal protection and surfactants  
• Utility vehicles, construction machinery

12. 9. 2019

Roof constructions

• Flat roofs
• Sloping roofs
• Metal and wooden structures
• Roof insulation
• Construction machinery
• Utility vehicles, construction machinery

24. 10. 2019

Thermal, acoustic
and waterproofing

• Types of insulation
• Technology and installation
• Substructure, insulation
• Construction chemistry
• Utility vehicles, construction machinery
• Scaffolding and sheeting

28. 5. 2019
6. 6. 2019
11. 6. 2019

Realizace staveb 4/2019 #66
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

• Flat roofs
• Sloping roofs
• Metal and wooden structures
• Roof insulation
• Construction machinery
• Utility vehicles, construction machinery

25. 4. 2019
7. 5. 2019
13. 5. 2019

Realizace staveb 3/2019 #65
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

Roof constructions

18. 3. 2019
27. 3. 2019
1. 4. 2019

Realizace staveb 2/2019 #64
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

TOPIC

12. 9. 2018

26. 9. 2018
5. 10. 2018
10. 10. 2018

Realizace staveb 1/2019 #63
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

14. 8. 2018
23. 8. 2018
28. 8. 2018

Realizace staveb 5/2018 #62

23. 8. 2019
14. 8. 2019
23. 8. 2019
28. 8. 2019

Realizace staveb 5/2019 #67
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realizace staveb

ORDERS:
7. 10. 2019
MATERIALS:
redakční spolupráce 26. 9. 2019
advertorial
7. 10. 2019
Advertising
10. 10. 2019

CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION

TRAID FAIRS
• FOR ARCH Praha 2018
(18.–22. 9. 2018)

• IBF, MOBITEX 2019
   (10.–13. 4. 2019)

• FOR ARCH Praha 2019
(17.–21. 9. 2019)

Size and advertising price

PR

repre

ADVERTISING

Size

width

height

TEXT + FoTo: WIENERBERgER

bleed

2/1 of a page

420

297

3

2/1 of a page in page layout

390

267

–

1/1 of a page

210

297

3

1/1 of a page in page layout

175

267

–

1/2 of a page width

175

132

–

130 000 Kč
75 000 Kč
39 000 Kč

1/2 of a page height

86

267

–

175

87

–

1/3 of a page height

56

267

–

1/4 of a page*

86

132

–

22 000 Kč

Lapel on the headline

105

297

3

88 000 Kč

Z-gate

400

297

3

173 000 Kč

2nd cover page

210

297

3

94 000 Kč

1st page of magazine

210

297

3

94 000 Kč

Other pages before editorial

210

297

3

88 000 Kč

1/3 height by editorial

56

267

–

52 000 Kč

3rd cover page

210

297

3

88 000 Kč

4th cover page

210

297

3

120 000 Kč

Product
placement

nemusí být mrazuvzdorná. Konzistence
lepicí malty má být optimální, spíše
hustá, aby nedocházelo ke sklouznutí už
osazených obkladových pásků. Pásky
by se měly lepit až po vyznačení spodní
hrany první řady (nemusí to být a zpravidla to ani není nejspodnější řada). Má
to být vodorovná kontrolní čára, od níž
se budou odvíjet všechny další řady.
Podél této čáry se připevní na stěnu
rovná deska – jako pomůcka na lepení
první řady pásků. Ostatní řady se lepí
podle první řady. Lepicí malta se nanáší
rovnoměrně pomocí hřebenové stěrky.
Velikost plochy, na kterou se nanáší
lepicí malta v jednom záběru, je volena
podle povětrnostních podmínek tak,
aby malta nevysychala. Z téhož důvodu,
je-li to možné, se obkládá fasáda, která
je ve stínu. Jako první se lepí rohové
kusy podle rozměřovací latě, která se
připevní na stěnu blízko rohu, aby nepřekážela při lepení. Jednotlivé řady se
mohou po nalepení urovnat do roviny
pomocí hliníkové latě nebo vodováhy.
Ve všech detailech kolem rohů se doporučuje použít rohové kusy.

Ke spárování cihlových obkladových
pásků se používají speciální spárovací
materiály určené na dodatečné spárování lícového zdiva. Spáry se vyplňují
pomocí vhodného nářadí. Spárovací
malta musí mít takovou konzistenci,
aby se při práci zbytečně neznečistil
povrch pásků. Různé kombinace barev
pásků a spárovacích malt umožňují
vytvářet mnoho barevných variant
a odstínů vzhledu fasády. Spáry se
mohou vyplňovat dvěma způsoby, a to
pomocí spárovací pistole nebo spárovací
špachtle. Při spárování spárovací pistolí
musí být konzistence spárovací malty
taková, aby se dala z pistole bez problémů vytlačit, ale aby nevytékala ze spár.
Spárovací malta se vytlačuje z pistole
rovnoměrně tak, aby byly spáry úplně
vyplněné. Při spárování pomocí spárovací špachtle se nabere spárovací malta
na hladítko a spárovací špachtlí se
vtlačí do spáry. Konzistence spárovací
malty musí být suchá. Po vyspárování
určitého úseku se tato část přečistí nasucho – štětcem nebo kartáčkem. 

12 000 Kč

Materials: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
web contact

rubová strana pásků se musí
před lepením očistit od prachu.

28 000 Kč
07 | Spárování pistolí

08 | Spárování špachtlí

Spáry můžeme vyplňovat spárovací pistolí
nebo spárovací špachtlí. Při použití pistole
musí mít malta řidší konzistenci, aby se dala
z pistole bez problémů vytlačit, nesmí však ze
spáry vytékat. Spárovací malta se vytlačuje
z pistole rovnoměrně tak, aby byly spáry
úplně vyplněny.

Při použití špachtle má být malta téměř suchá.
Spárovací malta se nabere na hladidlo a spárovací špachtlí se vtlačuje do spár.

2/1 PR

8 400 characters, 4–8 pictures, logo

94 000 Kč

1/1 PR

4 200 characters, 4–8 pictures, logo

55 000 Kč

1/2 PR width
1/2 PR height
Editorial section**

(news and information previously
not published in the magazine)

product placement
branding columns

3 500 characters, 1–2 pictures,
logo

42 000 Kč

2 100 characters, 1–2 pictures,
logo

33 000 Kč

600 characters, 1 picture

27 000 Kč

250 characters, 1 picture
logo

12 000 Kč
22 000 Kč
minimum price

inserted advertisements***
atypical format

45 000 Kč
size and price depending on individual requirements

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

bareVná JednotnoSt

09 | Vytvarování spáry
Po dostatečném vyplnění spáry se její povrch vytvaruje do požadovaného tvaru a vzhledu. Je možné použít například kus hadice PVC, která vytváří
hladkou spáru ve tvaru obloučku. Nepravidelný
povrch spáry se dosáhne pomocí tenké dřevěné
laťky. Po vyspárování určitého úseku se tato
část přečistí nasucho štětcem nebo kartáčkem.

CO BUDETE

POTŘEBOVAT

Spárování

tiP

2/3 PR height

35

Price

1/3 of a page width

2/3 PR width

OTHERS

Non-standard formats

Dimensions in mm

Celé předpokládané množství pásků doporučujeme objednat a odebrat najednou
v jedné dodávce, aby se předešlo případným barevným rozdílům, které mohou
vzniknout při dodatečné výrobě po delší
době (jde o přírodní materiál). Pásky je
nutné odebírat podle možnosti ze všech,
nebo alespoň z několika palet nebo balení
současně, aby rozložení barevných odstínů bylo rovnoměrné na celé ploše fasády,
respektive stavby.

aPlikační PostUP

Terca Standard
215 × 65 mm, tloušťka 23 mm,
spotřeba cihel přibližně 58 ks/m2

informace o materiálu:

Cihlové obkladové
pásky

 cihlový obkladový pásek
od 16,10 Kč/ks

 lepicí malta

» obkladové pásky z pálené cihly, mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním
vlivům, s hladkými lícovými plochami
nebo rýhovaným povrchem
» průmyslově vyráběná suchá vápenocementová maltová směs na zdění a spárování obkladových pásků

 Spárovací malta

např. Terca Klinker
spotřeba 4,5 l/m2 (šířka vodorovné spáry 12 mm,
šířka svislé spáry 10 mm),
papírový pytel 25 kg
nebo Terca Standard
spotřeba 4,5 l/m2 (šířka vodorovné spáry 12 mm,
šířka svislé spáry 10 mm),
papírový pytel 25 kg

c

ihlové pásky představují
alternativu lícových cihel,
které se v poslední době
stávají jedním z oblíbených
řešení architektonického ztvárnění
fasád budov.

 nářadí

zubové hladítko
špachtle
dřevěná lať
štětec nebo kartáč
zednická šňůra
hřebíky
tužka
hliníková lať
vodováha
spárovací pistole
spárovací špachtle
novinky
kus hadice PVC nebo tenká dřevěná laťka

PozoR!

lepení obkladových pásků
na eticS
Cihlové obkladové pásky lze použít
i jako finální povrchovou úpravu
kontaktních tepelněizolačních systémů. Při návrhu a realizaci je třeba
dodržovat určité specifické zásady.
Navržené materiály musejí splňovat
požadované parametry. Jako tepelněizolační desky mohou být na bázi
minerální vlny nebo polystyrenu.
Když se použijí desky na bázi minerální vlny, musí se lepicí malta nanášet na celou plochu desky, přičemž se
musí zapracovat do povrchu vtlačováním. U polystyrenových desek se
musí lepicí malta nanést po okrajích
a uprostřed desky tak, aby pokrývala
min. 60 % plochy. V obou případech
se desky musí ukládat na vazbu.
Mezi jednotlivými deskami nesmějí
být otevřené spáry. Nevyhnutelné
spáry je nutné vyplnit ekvivalentním
izolačním materiálem. Do spár mezi
deskami se nesmí dostat lepicí malta,
v opačném případě vznikají tepelné
mosty. Podkladovou
vrstvu navlepení
Novinkou
na trhu produktů
oblaspásků
tvoříochrany
vyhlazené
stavební
lepiti
pasivní
proti
požáru
je
dlo vyztužené
sklotextilní
tkaninou.
nová
požární omítka
Knauf
VermiLepidlo se
nanáší
podklad
pomocí
plaster.
Jedná
se onastrojní
sádrovou
hřebenové stěrky s výškou zubu
omítku, která je určena pro požární
6 mm. K lepení cihlových obkladoochranu ocelových nosníků a strových pásků se používají lepidla určepů,
spřažených
z trapézovéná na
keramickéstropů
obklady
vhodné do
ho
plechu(mrazuvzdorné
a betonu, dále železobetoexteriéru
a flexibilnových
nosných
i nenosných
stěn,
ní). Z rubové
strany
pásků je třeba
před lepením
odstranit
případnou
stropů,
sloupů
a nosníků.
Omítka
vrstvu
prachu,
která vzniká
přizajistit
jejich
má
za úkol
v případě
požáru
řezání.
Po nalepení
páskůkonstrukčse fasáda
po
určitou
dobu nosnost
vyspáruje.
ních
prvků opatřených tímto nátě-

omítka pro
případ požáru

rem. Rozsah požárních odolností
Vermiplasteru se pohybuje od 30 do
realizace staveb 02-2014 » 17
120 minut u ocelových konstrukcí
a do 180 minut u železobetonových
konstrukcí.
Požární omítka Knauf Vermiplaster
dobře přilne jak k oceli, tak k betonu. Lze ji snadno a rychle aplikovat
nástřikem pomocí PFT G4 omítačky,
a to dokonce bez penetrace. Velkou
výhodou je, že je schopna ochránit
tvarově složité konstrukce. Je velmi
lehká, takže nikterak nezatěžuje
konstrukci svou hmotností. Díky
svému složení umožňuje použití
v prostorách, kde dochází ke skladování nebo manipulaci potravin.
Aplikaci je možné provádět pouze
při teplotách nad +5 °C. Pro dokonalou funkci ochrany konstrukce
je nutné, aby aplikační firma
kontrolovala v průběhu nástřiku
předepsanou tloušťku omítky, která
je definována technickým listem
v závislosti na konstrukci, a také
její vydatnost, to znamená podíl
vody ve směsi. Omítka se vyrábí
v ČR a již se distribuuje na celý
evropský trh.

Příprava podkladu

20 let
podlahových
systémů pro
profesionály

Vhodným podkladem pro jejich aplikaci
je rovná omítka. Pásky se nedoporučuje
lepit na tepelněizolační omítku. Před lepením je potřebné odstranit lokální nerovnosti z povrchu omítky a opracovat
příliš ostré hrany rohů. Jako podklad
může sloužit i kontaktní tepelněizolační
systém.

Branding
column
Příprava pásků

Rubová strana pásků se musí před
lepením očistit od prachu, aby prach
nesnižoval soudržnost lepicí malty
s pásky. Nejlepším způsobem je očištění
pomocí suchého štětce nebo kartáčku.
Doporučuje se připravit si předem
přiměřené množství očištěných pásků.
Pásky by se měly vybírat najednou ze tří
až čtyř balení, aby se barvy rovnoměrně promíchaly.

22 000 Kč
MATERIALS:
logo

rozměření jednotlivých řad

Před začátkem lepení pásků si připravte
rozměřovací latě. Vzdálenost jednotlivých značek na lati představuje výšku

Když se dnes u našich profesionálních
podlahářů řekne Thomsit, vybaví se
značka prémiových podlahových systémů, pro které je charakteristická inovakvalita, chytré produkty, silný zájem
ce, technická kompetence a spolehlivost. o potřeby zákazníků-profesionálů spolu
Podlahové systémy Thomsit kromě vys kompetentním technickým servisem.
soké úrovně jednotlivých produktů chaVzhledem k novým technologiím, které
rakterizuje i systémovost, tedy ucelený
Thomsit na náš trh přinášel, byl ne01 | Příprava podkladu
02 | Příprava pásků
program pro kompletní řešení pokládky
zbytný
silný
školicí koncept,
Podklad musí
být rovný
a dostatečně
únosný. především
Rubová strana pásků se musí před lepením očis– od základního ošetření podkladůPřed
přes
v prvních
letech
po jak
zahájení
lepením
je potřebné
odstranit
uvolně- prodetit od prachu pomocí suchého štětce nebo kartáče,
nerovnosti
z povrchu
omítky se
aby
prach nesnižoval soudržnost lepicí malty
lepení nejrůznějších druhů krytinné
ažčásti a lokální
je. Díky
této úspěšné
strategii
stal
nebo zdiva, tak i prach. Příliš ostré hrany rohů s pásky. Před začátkem prací je nejlépe si takto
po jejich následnou údržbu. Současnou
Thomsit ve velmi krátké době lídrem
na
je třeba opracovat.
předem připravit přiměřené množství pásků.
silnou pozici si značka vybudovala od
našem trhu a tuto pozici si držíPásky
i v souby se měly vybírat najednou ze tří až čtyř
balení, aby se rovnoměrně promíchaly barvy.
roku 1994, kdy výrobky Thomsit poprvé
časné době.
vstoupily na český trh. Pomohlo jí k tomu
zázemí skupiny Henkel a navíc vysoká
Zdroj: Henkel
Soutěž je zaměřena na zpracování projektu energeticky úsporného, nízkoenergetického nebo pasivního domu (rodinný nebo bytový dům, občanská stavba)
v systému SENDWIX, včetně výpočtu
roční tepelné bilance řešené stavby
a energetického štítku budovy. Vyhodno05 | Rohové
cení provede odborná komise složená
ze pásky
Vyznačí se spodní hrana první řady. Podél
Jako první se lepí rohové pásky podle rozměSpolečnost KM Beta vyhlašuje soutěž
na zástupců
Betapomůcka
v červenci
ní se připevní
dřevěná KM
lať – jako
na 2014.
řovací latě, která se připevní na stěnu blízko
zpracování diplomových nebo semesPráce
je možné
do konce rohu
června
lepení první
řady. Následně
je zaslat
možné pomocí
tak, aby nepřekážela při lepení. Jednotlihřebenové na
stěrky
nanéstkmbeta@kmbeta.cz.
lepicí maltu. Měla by
vé řady pásků se lepí podél zednické šňůry natrálních prací a ročníkových projektů
adresu
mít spíše hustší konzistenci, aby už nalepené
tažené mezi nalepenými rohovými pásky. Po
pro studenty vysokých škol i středních
pásky nesklouzly po podkladu. Malta nesmí
nalepení jedné řady se mohou pásky dorovnat
a vyšších odborných škol.
Zdroj: pásky
KM Beta
před nalepením
vyschnout.
pomocí hliníkové latě nebo vodováhy.

Soutěž
pro studenty se
zaměřením na
úsporné stavby
04 | Vyznačení první řady

jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár
není striktně dána. Doporučovaná šířka
je 12 až 15 mm, obecně by měla být spíš
větší. Závisí na požadovaném vzhledu
obkládané fasády. Zajímavé jsou obklady se širokými spárami. Šířka spár má
vliv na spotřebu cihel a spárovací malty.

lepení
Na lepení cihlových obkladových pásků
lze použít jakoukoliv lepicí maltu určenou pro keramický obklad a vhodnou
pro použití v exteriéru. Tato malta by
měla být mrazuvzdorná, bez možnosti
tvorby výkvětů a dostatečně flexibilní. Při lepení pásků v interiéru však

03 | Rozměření řad
Před začátkem lepení pásků se připraví
rozměřovací latě na výšku jednotlivých řad
pásků. Vzdálenost jednotlivých značek na lati
představuje výšku jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár není striktně dána. Doporučovaná šířka spáry je 12 až 15 mm.

06 | Detaily
Ostatní řady se lepí podle první řady. Na všech
detailech rohů a ostění se doporučuje použít
rohové pásky. To vytvoří dojem cihlového
zdiva. Rovinnost nalepených pásků se ověřuje
pravidelně vodováhou.

na trh moderněji
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www.multibat.cz. Kromě veškeré dokuMaltovinové pojivo Multibat PLUS,
mentace o Multibatu zde uživatelé nalezkteré vyrábí společnost Lafarge Cement
nou i sekci věnovanou dotazům, seznam
v Čížkovicích u Lovosic, přichází na trh
prodejen, kde je Multibat k dostání, či
v novém balení. Pro lepší manipulaci
přehled akcí. Praktickou sekci Aplikace
a skladování ve stavebninách i na stavbě potom doplňují i fotografie z realizací.
je nyní Multibat PLUS dodáván ve 25kg
Pro další propagaci Multibatu na trhu ve
pytlích. Paleta nově váží 1,4 t a je na ní
stavebninách je k dispozici zmodernistejný počet pytlů jako u cementů. Vylep- zovaný návod k použití, tzv. „kolečko“,
novinkya úplnou novinkou je komiksový návod
šení zaznamenala také grafika potisku,
která kromě jiného prostřednictvím
k použití – názorný a srozumitelný.
QR kódu na obalu umožní spotřebitelům
navštívit samostatné webové stránky
Zdroj: Lafarge Cement

* Size without possibility of positioning – location of
the advertisement will be adapted to the magazine
layout.
** In editorial section there are published only news
and information not previously published in the
magazine Realizace staveb. The editorial board reserves the right to grammatical, stylistic and formal
correction of the delivered text materials as well as
the editing of the range. The editorial section is not
intended for publication of general information about
the producer and his range of goods.
*** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the
sample will be delivered. The price will be affected
by the number of inserted supplements, the current
postal charges and handling charges.
Zdroj: Knauf Praha

6 » realizace staveb 02-2014

EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract
partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date
of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan.

Systém, který
zabraňuje
zhoršování
kvality pitné
vody

Německý výrobce armatur Schell
představil na dubnovém veletrhu
IFH-Intherm v německém Norimberku nový systém k zachování
hygienických požadavků pitné
vody. Systém s názvem HyTwin,
který vyvinul Schell se společností
Kemper, zabraňuje stagnaci vody
v rozvodech v jednom místě, čímž
by mohlo dojít ke zhoršení její kvality, případně k tvorbě a množení
bakterií legionelly.
Systém přinese užitek především
v domácnostech či provozech, kde
se voda nepouští tak často a nedochází k její pravidelné cirkulaci.
Jde o přínosné řešení rozvodů vody
tak, aby se zabránilo usazování
vody, a tím možnosti množení
bakterií legionelly, které způsobují
infekci. Původcem onemocnění jsou
bakterie nacházející se ve vodním
prostředí, obzvlášť v sanitárních
zařízeních.
Systém HyTwin funguje tak, že
je zajištěna úplná cirkulace pitné
vody v rozvodech při jejím odběru
kteroukoli stojánkovou armaturou,
která je na rozvod napojena. Díky
„dvojitým“ obousměrným rohovým
ventilům Schell a podomítkovým
rozdělovačům Kemper prochází
voda celým systémem rozvodů až
ke všem armaturám, které jsou na
systém napojeny. Příkladem může
být umývárna v nemocnici, kdy je
na jedné větvi rozvodu napojeno
např. pět armatur, ale nejčastěji
se využívá jen jedna nebo dvě
a u ostatních může bez systému
HyTwin docházet ke stagnaci teplé
vody a k tvorbě bakterií legionelly.
Pokud budou tyto rozvody namontovány pomocí systému HyTwin,
bude voda i při spuštění jen jedné
armatury cirkulovat ke všem pěti
armaturám, a nemůže tudíž docházet k usazování vody a ke zhoršení
její kvality.

Výstavba bytového domu se realizuje
podle přísných mezinárodně uznávaných kritérií, stanovených Passivhaus
Institutem se sídlem v Darmstadtu. Bytový dům získal nyní jako vůbec první
v České republice osvědčení Certifikovaný projekt pasivního domu od Centra
pasivního domu. Jedním ze zásadních
požadavků na stavební materiál bylo,
aby stavba vyhověla normám zatížení
větrem podle Eurokódů a obstála v testu těsnosti obálky Blower Door.
Norma pro pasivní domy požaduje, aby
výsledná hodnota měření byla maximálně 0,6 h –1. To znamená, že za hodinu
se vzduch v místnosti při určitém tlaku
vymění 0,6krát. Výsledek měření byl
však mnohem nižší než norma, při podtlaku 0,33 a při přetlaku 0,38 h –1.

Editorial
page

blower door test
pasivního domu
Ytong u stavby pasivního bytového
domu KOTI Hyacint v Praze 4 dokázal,
že tvárnice z bílého pórobetonu mají
optimální izolační vlastnosti a jsou
vhodné pro pasivní domy.

27 000 Kč

Zdroj: Xella

MATERIALS: text of 600
characters including
spaces, 1 product photo,
price, web
minerální
fasádnícontact
deska

Zdroj: Schell

s nejnižší lambdou
Fasádní minerální izolace jsou nehořlavé, prodyšné, tlumí hluk a mají velmi
dobré tepelněizolační vlastnosti. Novinka FKD N posouvá hodnotu součinitele
tepelné vodivosti fasádních minerálních
izolací na novou hranici. Součinitel tepelné vodivosti fasádní desky FKD N má
hodnotu pouze 0,035 W/mK.
Minerální izolace FKD N jsou určeny
do vnějších kontaktních zateplovacích
systémů ETICS pro nové i rekonstruova-

Samočisticí
omítka a barva
s fotokatalýzou
Samočisticí omítka Baumit NanoporTop dosud chránila fasádu především svým mikroskopicky hladkým
a vysoce prodyšným povrchem, který

4 » realizace staveb 02-2014

né budovy. Třída reakce na oheň je A1,
tedy nehořlavé. Faktor difuzního odporu
je m = 1, tedy vysoce prodyšné. Součinitel
tepelné vodivosti lD = 0,035 W/mK umožňuje použít v zateplení menší tloušťku
izolace a tím snížit zatížení konstrukce
vlastní vahou materiálu.
Pro zvýšení přilnavosti a ulehčení práce
s deskami jsou dodávané i s jednostranným (FKD N C1) nebo oboustranným
(FKD N C2) silikátovým nástřikem.
Desky jsou vhodné zejména pro zateplení rodinných domů. Silikátový nástřik
minerálních desek aplikuje Knauf Insulation i na další fasádní izolace. Výrazně
zlepšuje přilnavost lepicího tmelu k izolantu a snižuje jejich spotřebu. Desky se
při práci také lépe řežou, díky nástřiku
jsou méně prašné a bílá barva nástřiku
umožňuje například značkování tužkou.
Předchází také možnému zprahnutí
stěrky při nedostatečném stínění fasády
během provádění finální vrstvy.
Zdroj: Knauf Insulation
znesnadňuje nečistotám jejich mechanické přichycení. Spolu s minimálním
elektrostatickým nábojem a vysokou
paropropustností zajišťující intenzivní výměnu vlhkosti tak vytváří proti
částicím špíny přirozenou ochrannou
bariéru. Nový efektivnější fotokatalyzátor tento samočisticí efekt ještě
posiluje a přidává aktivní ochranu
před organickým znečištěním. Fotokatalyzátor nečistoty rozloží a ty jsou
poté z povrchu fasády odstraněny
spolupůsobením větru a deště. Nový
Baumit Nanopor photokat bez biocidů
nepředstavuje žádnou zátěž pro životní
prostředí. Omítky a barvy Baumit
Nanopor jsou k dostání v odstínech
vzorníku Baumit Life.
Zdroj: Baumit
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FOR PROJECT ENGINEERS
AND SANITARY ENGINEERS

4 OOO

copies are printed of each
TZB HAUSTECHNIK issue
(source: ABC ČR)

Reader profile

The typical reader is a university or secondary-school educated man of working age
between 25 and 55. Women also belong to the group of readers, although to a lesser
extent. A prevailing number of readers operate in design and realization companies, using
the information obtained from TZB HAUSTECHNIK magazine in their professions. This is
also reflected in the growing interest in information from the practical world and in noncommercial information on current products and trends on the Czech market.

Distribution
•
•
•
•
•
•

Subscribers
Direct mailing to target groups
Exhibitions focused on construction, engineering industry, energy and living
Online sale at www.casopistzb.cz, www.periodik.cz, www.predplatne.cz
Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz
Magazine presentation at conferences on construction and engineering

What is ABC ČR?
ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku) is responsible for checking the circulation of print
in the Czech Republic. Audit Bureau of Circulations in the Czech Republic has been auditing circulations of periodic press
taking place since March 1993, when this service was ensured organizationally and methodically by the Czech Publishers
Association. Since January 1st, 1997, ABC ČR has ensured publishing and auditing circulations to the full extent. This is a
non-profit tripartite association with representation of publishers, advertising agencies and advertisers.
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Frequency:
Number of pages:
Circulation:
Price: 		
Year: 		
* Source: ABC ČR

four times per year
56 – 80 pages
4 000 copies*
69 CZK
12th

Who reads the magazine TZB HAUSTECHNIK?
Over 62 % readers are employees of design
and realization companies.
62 % of the readers are people who work
in design and realization companies.

design and
realization
companies

32 % of the readers are TZB sanitary
engineers of technical building
equipment.

TZB sanitary
students engineers

CHNIK?
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6 % of the readers are students.
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Men dominate

71 %

29 %

DON´T DECIDE

of the readers are women who
are interested in the field of
technical building equipment
within the frame of their
profession.

of the readers are men
working in different fields
from financing to building
equipment.

CO-DECIDE
DECIDE

PRACTICAL
SOLUTIONS
CURRENT
SITUATION

18 %
4%

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

NEWS
AND TRENDS

60 – 69

Source: survey conducted on a sample of 597 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.

37

35 % of the readers co-decide about
purchasing.

News and trends

29 %

14 %

48 % of the readers are the ones who decide
about purchasing.

17 % of the readers don’t decide about
purchasing.

35 %

Age

Do they decide about
purchasing?

59 % of the readers belong to the group of people
who read mostly about up-to-date products
and trends on the Czech market.
28 % of the readers are people who are
interested in practical information as well
as professional solutions from the field of
technical building equipment.
13 % of the readers search for information about
current situation in this field.
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TZB haustechnik
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

TZB HAUSTECHNIK 3/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

27. 8. 2018

1. 10. 2018

26. 3. 2019

ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

27. 5. 2019

27. 8. 2019
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Energy

• Facility management
• Heating
• Sanitation equipment and
installations
• Indoor environment

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

12. 4. 2019

The quality of the buildings´
indoor environment

• Facility management
• Energy
• Sanitation equipment and
installations
• Ventilation, air-conditioning and cooling
• Indoor environment

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

13. 6. 2019

Ventilation, air-conditioning,
and cooling

• Facility management
• Heating
• Sanitation equipment and
installations
• Indoor environment

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

16. 9. 2019

Heating

• Facility management
• Energy
• Sanitation equipment and
installations
• Ventilation, air-conditioning and cooling

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

18. 10. 2019

Energy

• Facility management
• Heating
• Sanitation equipment
   and installations
• Indoor environment

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

16. 8. 2019
27. 8. 2019
2. 9. 2019

TZB HAUSTECHNIK 4/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

18. 10. 2018

16. 5. 2019
27. 5. 2019
30. 5. 2019

TZB HAUSTECHNIK 3/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

14. 9. 2018

• Metering, regulation and
control technology
• Electrical installations and
lighting technology
• Sustainability of the environmental technology

15. 3. 2019
26. 3. 2019
29. 3. 2019

TZB HAUSTECHNIK 2/2019

1. 10. 2019
20. 9. 2019
1. 10. 2019
4. 10. 2019

OTHER TOPICS
• Facility management
• Energy
• Sanitation equipment and
installations
• Ventilation, air-conditioning and cooling

20. 9. 2018
1. 10. 2018
4. 10. 2018

TZB HAUSTECHNIK 1/2019
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

SPECIAL
Heating

16. 8. 2018
27. 8. 2018
31. 8. 2018

TZB HAUSTECHNIK 4/2018
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

TRAID FAIRS
• FOR ARCH Praha 2018
   (18.–22. 9. 2018)

• IBF, MOBITEX 2019
   (10.–13. 4. 2019)

• FOR ARCH Praha 2019
   (17.–21. 9. 2019)

Size and advertising price

větrání, klimatizace a chlazení

height

bleed

420

297

3

tryska

mikroperforace
směrovaná

perforace

mikroperforace
rovnoměrná

0–1,5 m

width

Price

2/1 of a page in page layout

–

210

297

3

1/1 of a page in page layout

180

263

–

1/2 of a page width

180

129

–

1/2 of a page height

88

1/3 of a page width
1/3 of a page height

263

–

180

84

–

57

263

–

3–12 m

Product
placement

35 000 Kč

obdobných rychlostí proudění jako tradiční
potrubí. Maximální použitelná rychlost je
omezená aerodynamickým hlukem s ohledem na místo použití. Další omezení představují turbulence proudění, které by mohly
způsobit vibraci tkaniny. Je nutné zohlednit
konkrétní podmínky proudění, statický tlak
a hmotnost použité tkaniny.

18 500 Kč

Materiál

88

129

–

10 000 Kč

105

297

3

41 000 Kč

Z-gate

400

297

3

79 000 Kč

2nd cover page

210

297

3

45 000 Kč

1st page of magazine

210

297

3

45 000 Kč

Other pages before editorial

210

297

3

41 000 Kč

12 000 Kč

membrána

210

297

3

210

297

3

41 000 Kč

8 400 characters, 4–8 pictures, logo

44 000 Kč

1/1 PR

4 200 characters, 4–8 pictures, logo

25 000 Kč

1/2 PR width
1/2 PR height
1/3 PR šírka
1/3 PR výška
Editorial section**

2 900 characters, 1–2 pictures,
logo
2 100 characters, 1–2 pictures,
logo
1 100 characters, 1 picture, logo

19 000 Kč
13 500 Kč
10 000 Kč

600 characters, 1 picture

10 000 Kč

product placement

250 characters, picture

12 000 Kč

branding columns

logo

22 000 Kč

(news and information previously
not published in the magazine)

minimum price

inserted advertisements***
atypical format

30 000 Kč
size and price depending on individual requirements

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

Obr. 6 Membránová vyústka

www.tzb-haustechnik.cz

Galerie Šantovka Olomouc
Ing. Michal Runštuk
Autor působí ve společnosti Wavin Osma.

Technické možnosti
Membránová vyústka

Touto vyústkou rozumíme vyústku pro dva
režimy výstupu vzduchu. Jedná se o kombinaci dvou typů vyústek v jedné. Membrána,
vyrobená z lehké neprodyšné tkaniny, je všita horizontálně do středu vyústky. Zakrývá
střídavě její jednu nebo druhou polovinu.
Začátek membrány je přichycen ke klapce
ovládané servomotorem. Díky tomu lze volit
mezi dvěma polohami, většinou chlazením
nebo vytápěním. V případě topení zakrývá
membrána horní polovinu vyústky a vzduch
vystupuje řadou otvorů směrem dolů. V případě chlazení membrána zakrývá spodní polovinu a vzduch vystupuje pouze vzhůru skrz
tkaninu nebo mikroperforaci.

Odsávací potrubí
Neboli tkaninové potrubí pro odvod vzduchu
může být vyrobeno pouze v čtyřhranném
nebo trojúhelníkovém průřezu. Podmínkou
funkce je dokonalé vypnutí tkaniny v podélném i příčném směru. Podélné vypnutí zajistí
napínače v profilech, příčné vypnutí závitové
tyče, případně zátěž (u trojúhelníkového průřezu). Vzduch je do vyústky nasáván perforací,
kterou lze libovolně rozmístit po délce potrubí. Požadavek na rovnoměrný odvod vzduchu
vyřešíme postupnou změnou rozteče nebo
velikosti otvorů. Předpoklad používání je tam,
kde je vyžadováno pravidelné a dokonalé
čištění potrubí. Odsávací tkaninové potrubí
lze poměrně snadno vytáhnout z nosné konstrukce, oddělit díly pomocí zipů a vše vyprat.
Potrubí lze rovněž vyrobit jako antibakteriální.

Olomoucké nákupní centrum Galerie Šantovka, jeden z největších stavebních projektů, které se v současné
době v České republice budují, bude mít unikátní řešení odvodnění střech, odhlučněnou kanalizaci a rozvody
teplé vody s využitím skelných vláken.

Branding
column

V samotném srdci Olomouce, v bezprostřed
ní blízkosti historického centra města, vzniká
na pozemcích bývalého továrního areálu
Milo nové nákupní centrum Galerie Šantovka, které nabídne 46 000 m² pronajímatelných ploch s přibližně 180 obchodními jednotkami a 1 000 parkovacími místy. V centru
Olomouce tak konečně vznikne moderní
obchodní galerie výjimečné koncepce a kvality, přinášející život do míst, kam po léta
Olomoučané neměli přístup. Návštěvníci
zde najdou desítky obchodů s módními
značkami, prodejny se sportovním zbožím,
útulné kavárny a kvalitní restaurace, velký
supermarket, služby pro veřejnost, multikino s 6 promítacími sály i bowlingovou arénu
s 18 dráhami. Jde o jeden z největších stavebních projektů v ČR, který momentálně
běží, s podobným rozsahem se v současné

době mnoho staveb nerealizuje, maximálně
dvě ročně. Investorem projektu je firma
SMC Development, dodavatelem je Metrostav. Otevření obchodní galerie je naplánováno na podzim roku 2013.
Stavební práce na projektu byly zahájeny již
v roce 2012. Část investičních nákladů přitom byla určena i na veškeré technologické
rozvody objektu, které nejsou okem běžného návštěvníka viditelné, ale jsou schované
v technologických šachtách, podhledech
a chodbách. O to důležitější mají funkci a drží
„při životě“ celé obchodní centrum. Společnost Wavin Osma jako dodavatel plastových
trubních systémů pokryla celou škálu systémů pro zdravotnětechnické instalace – PPR
a PPR Fiber systém pro rozvody teplé a studené vody, HT, odhlučněný systém SiTech
a Skolan pro různé druhy vnitřních kanaliza-

Mezi výhody navrženého řešení patří vysoká
bezpečnost z hlediska těsnosti u svařovaných systémů a snížené riziko hlučnosti u odhlučněných odpadních systémů. Významným přínosem je i fakt, že všechny plastové
systémy pro ZTI jsou od jednoho výrobce.
Projekt má mnoho zajímavých technologických aspektů, například na vnitřní rozvody
teplé vody je použit systém Fiber (PPR se
skelnými vlákny), takže se díky menší teplotní roztažnosti tohoto potrubí nemusí řešit
tolik kompenzací a sníží se i počet podpor
(závěsů). Na podtlakový systém odvodnění
střechy jsou zase použity celokovové střešní
vtoky, které jsou prakticky nezničitelné jak

Editorial
page

málním tepelným čerpadlem. Konference se
bude zabývat větráním, klimatizací, vytápěním, zdravotní technikou, akustikou, osvětle
ním, vnitřním prostředím budov, inteligentními budovami, požární bezpečností atd.

22 000 Kč
MATERIALS:
logo

cí, HDPE systém pro podtlakové odvodnění
střechy a dešťovou kanalizaci v suterénech.

Unikátní řešení

mikroperforace

Antistatické provedení
Antistatické provedení je určené pro použití v prostorách, kde je nutné zamezit vzniku
elektrického napětí mezi tkaninovou vyústkou/potrubím a uzemněním.
uzemňovací bod
vysoce vodivý
pásek

uzemňovací bod

řada otvorů

kovové druky

vodivá
tkanina

Vizualizace budoucího centra

Obr. 8 Antistatické provedení
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56 000 Kč

2/1 PR

2/3 PR height

chlazení

realizace

Obr. 7 Odsávací vyústka

Obr. 5 Rozdělení materiálů pro vzduchotechnické textilní potrubí

topení

nepodstatným prvkem v celém vybavení
místnosti.
Antistatická úpravy tkaniny umožňuje díky
zatkanému uhlíkovému vláknu v materiálech PMI/NMI odvádění elektrického náboje
z povrchu tkaniny. Speciální antibakteriální úprava zaručuje ničení bakterií, které se
v tkanině usadí. Tento účinek nemizí ani při
mnohonásobném praní.

Materials: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
web contact

Všechny základní materiály PMS/NMS/PMI/
NMI vykazují optimální pevnosti a díky tomu

13 000 Kč

1/4 of a page*

2/3 PR width

39

Obr. 4 Dosahy proudů z tkaninových vyústek

Lapel on the headline

4th cover page

PR

263

1/1 of a page

3rd cover page

OTHERS

390

62 000 Kč

10–30 m

2/1 of a page

je prakticky vyloučená možnost jejich protržení. Vzhledem k používání nekonečných
vláken jsou tkaniny bez výjimky použitelné
v tzv. čistých prostorech třídy 4. Laboratorní
zkoušky prokázaly téměř nulový úlet částeček z materiálů za provozu.
Z široké nabídky materiálů je možné si vybrat hned z několika tříd požární odolnosti.
Rozlišujeme 3 stupně požární odolnosti. Nejvyšší požární odolnost znamená zcela nehořlavý materiál. V této třídě, s ohledem na
cenu, se používají převážně pouze tkaniny ze
skelných vláken s polyuretanovým zátěrem.
Ty existují jen neprodyšné a jsou méně pevné a křehčí než polyesterové tkaniny střední
hmotnosti. Zvýšená požární odolnost znamená vynikající nehořlavost a velmi nízký
vývin dýmu. Například tkaniny PMI/NMI jsou
certifikovány podle EN 13501-1 se skvělým
výsledkem. Dosahují zařazení v třídě B-s1,d0,
což znamená nešíření ohně, minimální vývin
dýmu a žádné skapávání roztaveného materiálu. Tyto materiály se zvýšenou požární
odolností vyhovují požadavkům pro použití
v naprosté většině prostor. Základní stupeň
požární odolnosti tvoří neupravené polyestery nebo fólie. Lze je používat v prostředí,
kde není požadovaná žádná požární odolnost. Takových prostor není málo (je jich dokonce většina), protože vyústky jsou obvykle

výška instalace

repre

ADVERTISING

0–3 m

Size

Non-standard formats

Dimensions in mm

* Size without possibility of positioning – location of
the advertisement will be adapted to the magazine
layout.
** In editorial section are published only news and
information not previously published in the magazine
TZB HAUSTECHNIK. The editorial board reserves the
right to grammatical, stylistic and formal correction
of the delivered text materials as well as the editing
of the range. The editorial section is not intended for
publication of general information about the producer
and his range of goods.
*** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the
sample will be delivered. The price will be affected
by the number of inserted supplements, the current
postal charges and handling charges.
EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement

aktuality

Clima 2013
16. – 19. 6. 2013 se v pražském Kongresovém
centru uskuteční mezinárodní konference
Clima 2013 a zároveň kongres REHVA (Federation of European Heating, Ventilation
and Airconditioning Associations). Hlavním
tématem jsou energeticky efektivní, chytré
a zdravé budovy. Akce je určena zástupcům

Going Green

10 000 Kč

Více na: http://www.clima2013.org/

MATERIALS: text of 600
characters including
spaces, 1 product photo,
price, web
contact

13. 6. 2013 se ve velkém sále MHMP na
Mariánském náměstí uskuteční čtvrtý ročník
konference Going Green.
Mottem konference je: Budoucnost má řeše
ní, ale musíme na něm začít pracovat už teď!
Otevřeny budou následující tematické okruhy
– Green Growth, Green Cities, Green Industry, Green Building a Green Economy. Konference by měla vytvořit platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru
a bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální

výzvy – udržitelnost průmyslu, energetiky,
nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení
a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.
Mezi přednášejícími se představí například
Ing. Martin Švolba, vedoucí oddělení ekonomických nástrojů a analýz, Ministerstvo život
ního prostředí ČR („Zelená témata“ a plánova
né ekonomické nástroje z pohledu MŽP ČR),
Nicola Brandt, senior economist, OECD (OECD
Green Growth Strategy), Ing. Ondřej Vojáček,
Ph.D., odborný asistent, Katedra ekonomie

životního prostředí, Vysoká škola ekonomická
v Praze, a pracovník Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku VŠE (Ekonomické
hodnocení dopadu regulací v ČR a EU), Zuzana
Musilová, výkonná ředitelka, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (Projekt PV GRID).

Více o programu konference Going Green 2013,
podmínkách přihlášení a online registraci na:
http://www.bids.cz/cz/konference/Going_
Green_2013/204

Konference bezpečnostního managementu
Devátý ročník mezinárodní Konference
bezpečnostního managementu se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. 2013 a bude opět v režii
české pobočky ASIS International. Představí
řadu atraktivních témat ze světa komerční
i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních
technologií. Motto tohoto ročníku se pone-

se v duchu „From Thoughts to Acts“. V prostorách Masarykovy koleje ČVUT se v červnu
sejdou mezinárodní a tuzemští odborníci.
Program bude zahrnovat nejaktuálnější bez
pečnostní témata současnosti. Patří k nim
například detekce podezřelých osob na veřejných prostranstvích, kyberšikana, stalking,

aktuální hackerské útoky a v sekci bezpečnosti proběhne mimo jiné i zajímavá diskuse
na téma Inteligentní budovy: luxus, nebo nut
nost? Program bude přístupný veřejnosti a na
místě bude zajištěno simultánní tlumočení.
Více na: http://www.kbm2013.cz/

Udržitelná výstavba budov v Praze již potřetí
Ve dnech 26. – 28. června 2013 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná již třetí
ročník mezinárodní konference Udržitelná
výstavba budov ve střední Evropě (Central
Europe towards Sustainable Building 2013 –
CESB13). Akce probíhá pod záštitou čtyř mezinárodních organizací: iiSBE, CIB, UNEPSBCI a FIDIC. Místními organizátory jsou
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu
budov a tři instituty ČVUT v Praze: Centrum

DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract
partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date
of orders for the given issue of the magazine according to the editorial plan.

vědy, průmyslu i praktikům nebo vlastníkům budov. V jejím rámci proběhne množství workshopů a půldenních kurzů, jejichž
tématy bude například HVAC v udržitelných
kancelářských budovách, technologie chladicích trámů, nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení v kombinaci s geoter-

udržitelné výstavby při Fakultě stavební,
Kloknerův ústav a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB).
Hlavním tématem konference je výstavba
budov, které jsou šetrné k životnímu prostředí, poskytují vysoce kvalitní prostředí
pro své uživatele a vyznačují se trvalou hodnotou v čase.
Na konferenci je přihlášeno 256 příspěvků
z 42 zemí v těchto tematických skupinách:

šetrné rekonstrukce stávajících budov, regenerace průmyslového dědictví, lowtech
a hightech materiály pro udržitelné budovy, integrované navrhování budov, metody
a nástroje pro hodnocení, udržitelná výstavba budov ve výuce.
Účastníci se mimo jiné mohou těšit na klíčové
řečníky, kteří jsou špičkou ve svých oborech,
jako je Tatsuo Oka, Ray Cole, Ronald Rovers,
Serge Salat, Peter Walker a Rasmus Radach.
V rámci doprovodného programu jsou naplá
novány exkurze se zaměřením na průmyslové
dědictví a lowtech/natural stavební materiá
ly a technologie. Společenský večer se bude
konat v unikátní národní kulturní památce –
ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči.
Konference je určena především pro odborníky z oboru, projektanty, architekty, specialisty, výrobce stavebních materiálů a výrobků, environmentalisty a v neposlední řadě
i zástupce státní správy. Akce je také akreditovaná ČKAIT do programu celoživotního
vzdělávání za 3 body.
Zdroj: www.cesb.cz

www.tzb-haustechnik.cz
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inžEnýrské stavby

67 YEARS ON
THE MARKET
3 5OO

print circulation of the magazine
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby
source: Jaga Media publishers

Reader profile

The typical reader is an academic or secondary-school educated man, but university
educated women are also between the readers. A great majority of readers are employees
of engineering design and realization companies. The readers of the magazine Inžinierske
stavby/Inženýrské stavby are of working age, and the information obtained from the
magazine’s content is applied in their professions. Due to its long tradition, many readers
consider keeping up with the magazine a matter of course in their professional lives.

Distribution
•
•
•
•
•
•
•
40

Subscribers
Direct mailing to target groups
Distribution at specialised stores
Sale at exhibitions focused on construction, transport and engineering industry
Online sale at www.casopistzb.cz, www.periodik.cz, www.predplatne.cz
Online sale of the magazine via the websites www.floowie.com, www.publero.cz
Presentation of the magazine at conferences on construction and transportation

requency: 		
Number of pages:
Circulation:
Price: 		
Year: 		

six times per year
56 – 112 pages
3 500 copies
69 CZK
67th

Who reads the magazine Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby?
Almost 39 % of the readers are people who work in
engineering design and realization companies.
39 % of the readers are people from the field of
engineering design and realization.

public
institutions
reserarch and
faculties
consulting
of civil
companies
engineering

29 % of the readers work for research and
consulting companies.
18 % of the readers are people employed in public
institutions in the field of building industry.

engineering
desing and
realization

Men dominate

ide or help in decision making

the readers dec
material and
1 83con%cernof ing
the purchase and design of the

2
3
4

site.
technologies for a construction
the advertisements and
38 % of the readers make use of
e Inžinierske stavby while
azin
advertising articles in the mag
survey).
selecting suppliers (source: GFK
professional magazine in the
d
It is the only and highly respecte
has 65 years old tradition.
field of building engineering and
ed brand and a trustworthy
It is a combination of a advertis
magazine.

14 % of the readers are teachers, students and
graduates of faculties of civil engineering.

Do they decide about
purchasing?

DON´T DECIDE

79 %

21 %

DECIDE

of the readers are university
or secondary school educated
women.

of the readers are
university or secondary
school educated men.

CO-DECIDE

24 %

21 %
12 %

9%
20 – 29

25 000 Kč
– 40 000 Kč
LESS THAN
25 000 Kč
MORE THAN 40 000 CZK

30 – 39

40 – 49

59 % of the readers co-decide about
purchasing.
24 % of the readers are the ones who
decide about purchasing.
17 % of the readers don’t decide about
purchasing.

34 %

Age

50 – 59

60 – 69

Source: survey conducted on a sample of 809 respondents, who answered the questions in the readers´ opinion poll.
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stavby?
Why advertise in Inženýrské

How much do they earn
71 % of the readers have an income
higher than 40 000 CZK.

20 % of the readers have an income
between 25 000 and 40 000 CZK.
9 % of the readers have an income
lower than 25 000 CZK.
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inžEnýrské stavby
Issues and topics
ISSUE CLOSING DATE

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 5/2018
#399
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

42

Integrated rail transport
Integration of rail passenger transport in the urban
transport system

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Water engineering constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions

16. 11. 2018

Water engineering
constructions
Ecological and water engineering
constructions, water treatment
plants, technological equipment,
sewerage of regions, sewerage
and waterway networks
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

Maintenance of road
networks
Maintenance, repairs
and reconstruction of
road network, work on
road surfaces and bridges, safety equipment
and traffic signs

Bridge construction
Materials, structural
systems and Technologies
applied in construction of
bridges, interesting implementations of bridges
in Slovakia, the Czech
Republic and abroad

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions

8. 3. 2019

Safety in the operation of transportation constructions
Activities to increase the safety
of transportation constructions,
new knowledge and trends in
science and research, new rules
in legislation

Rail transport
The current state of railway
transportation in Slovakia
and the Czech Republic, its
development and support,
need for investments,
proposed projects and
solutions

Technological outfitting of
transportation constructions
Technological outfitting
in the individual types of
transportation constructions, relevant European
standards, contemporary
trends and development of
technologies

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Water engineering constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions
• Trade Fairs: CONECO – RACIO

29. 10. 2018
18. 10. 2018
29. 10. 2018
2. 11. 2018

19. 2. 2019
8. 2. 2019
19. 2. 2019
22. 2. 2019

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 2/2019
#402
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

TOPIC
Tunnel construction in
Slovakia and the Czech
Republic
Construction of tunnels in
Slovakia and the Czech
Republic, current state
and outlook, latest technologies in realizations
of tunnels, technological
outfitting, monitoring,
respective standards

14. 9. 2018
25. 9. 2018
28. 9. 2018

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 1/2019
#401
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

ANALYSIS
Traffic signs on motorways and
roads
Design of road traffic signs,
permanent and portable traffic
signs, new types of traffic signs
and materials, traffic safety
features
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

25. 9. 2018

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 6/2018
#400
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

DATE OF ISSUE

12. 10. 2018

24. 4. 2019
11. 4. 2019
24. 4. 2019
29. 4. 2019

PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

15. 5. 2019

Anti-flooding protection
Securing civil engineering constructions against surface water,
current stage of implementation of
proposed anti-flood measures in
Slovakia and the Czech Republic,
monitored goals and the methods
of their implementation, problems in
practice, tasks and perspectives
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

SPECIAL

OTHER TOPICS

ENERGIA 2019 (27. – 30. 3. 2019)
IBF, MOBITEX 2019 (10. – 13. 4. 2019)

Bridges
Bridge building in
Slovakia and the Czech
Republic, its current
state and prognoses,
the latest technologies
in the realisation of new
bridge constructions
and reconstructions,
diagnosing bridges,
respective standards

Remediation and waterproofing in engineering
construction
Remediation of concrete
and steel structures, waterproofing, construction
chemistry

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Water engineering constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions
• Trade Fairs: International
  Engineering Fair Nitra Nitra

   2019 (21. – 24. 5. 2019)

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 3/2019
#403
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising
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Concrete and concrete
structures
The use of concrete in a
range of civil engineering
constructions, current
trends, technology,
testing, diagnostics, protection and remediation of
concrete

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Water engineering constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions

9. 9. 2019

Regional transport
Regional transportation priorities, resolving critical traffic
situations

Geotechnics and foundation
engineering
Foundation of buildings,
reconstruction and
restoration of foundations,
geotechnical monitoring

Construction technology,
scaffolding and formwork
systems in civil engineering
Uses of construction
technology and machinery in the realization of
engineering constructions,
scaffolding and formwork
used in the construction of
bridges and other structures of civil engineering

• Transportation constructions
• Water engineering
constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Special constructions
• Trade Fairs: FOR ARCH Praha
2019 (17. – 21. 9. 2019) International Engineering Fair Brno

Integrated rail transport
Integration of rail passenger transport in the urban
transport system

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Water engineering
constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery and
auxiliary structures
• Special constructions

Bridge construction
Materials, structural
systems and Technologies
applied in construction of
bridges, interesting implementations of bridges
in Slovakia, the Czech
Republic and abroad

• Geo-technology and foundation
engineering
• Transportation constructions
• Engineering networks
• Technologies and materials
• Construction machinery
and auxiliary structures
• Special constructions

20. 8. 2019

PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

9. 8. 2019
20. 8. 2019
23. 8. 2019

14. 10. 2019

25. 9. 2019
16. 9. 2019
25. 9. 2019
30. 9. 2019

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 6/2019
#406
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

Roads – structures and
materials
Maintenance, repairs,
reconstructions of
roads, technological
procedures, asphalt and
cement concrete roads

6. 6. 2019
17. 6. 2019
20. 6. 2019

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 5/2019
#405
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

Investments in transportation in
Slovakia and the Czech Republic
Proposed investments for individual areas of transportation in
Slovakia and the Czech Republic, goals, problems, solutions,
specific projects, outlook for
the future
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

17. 6. 2019

Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby 4/2019
#404
ORDERS:
MATERIALS:
Editorial work
Advertorial
Advertising

4. 7. 2019

29. 10. 2019
18. 10. 2019
29. 10. 2019
4. 11. 2019

18. 11. 2019

Traffic signs on motorways and
roads
Design of road traffic signs,
permanent and portable traffic
signs, new types of traffic signs
and materials, traffic safety
features
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

Tunnel construction in
the Czech Republic and
Slovakia

Water engineering constructions
Ecological and water engineering
constructions, water treatment
plants, technological equipment,
sewerage of regions, sewerage
and waterway networks
PPP construction project monitoring
Motorway D4 – Expressway R7

Maintenance of road
networks
Maintenance, repairs
and reconstruction of
road network, work on
road surfaces and bridges, safety equipment
and traffic signs

Construction of tunnels
in Slovakia and the
Czech Republic, current
status and prognosis,
latest technology in tunnel
construction, technological
equipment, monitoring,
relevant standards

Brno 2019
(7. – 11. 10. 2019)

B2B

inžEnýrské stavby

Size and advertising price
Size

Dimensions in mm
width

height

bleed

2/1 of a page

420

297

3

2/1 of a page in page layout

390

263

–

1/1 of a page

210

297

3

1/1 of a page in page layout

180

263

–

1/2 of a page width

180

129

–

1/2 of a page height

88

263

–

1/3 of a page width

180

84

–

1/3 of a page height

57

263

–

Price

Non-standard formats
Pro f i l s p o l o čn o s t i

88

129

–

18 000 Kč

297

3

65 000 Kč

Z-gate

400

297

3

127 000 Kč

2nd cover page

210

297

3

72 000 Kč

1st page of magazine

210

297

3

72 000 Kč

2nd and 3rd page of magazine

210

297

3

65 000 Kč

3rd cover page

210

297

3

65 000 Kč

4th cover page

210

297

3

90 000 Kč

2/1 PR

8 400 characters, 4–8 pictures, logo

96 000 Kč

1/1 PR

4 200 characters, 4–8 pictures, logo

55 000 Kč

2 800 characters, 1–2 pictures,
logo

39 000 Kč

2 100 characters, 1–2 pictures,
logo

30 000 Kč

2/3 PR height
1/2 PR width
1/2 PR height

OTHERS

1/3 PR šírka

1 100 characters, 1 picture, logo

18 000 Kč

(news and information previously
not published in the magazine)

600 characters, 1 picture

18 000 Kč

product placement

250 characters, 1 picture

12 000 Kč

branding columns

logo

1/3 PR výška
Editorial section**
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22 000 Kč
minimum price

inserted advertisements***
atypical format

Nové nástupište pri koľaji č. 2 na zastávke Devínske Jazero

Netkané geotextílie, izolačné fólie, bentonitové rohože, výstužné geomreže a výstužné geokompozity, protierózne georohože – to
je len časť produktov, ktoré na slovenskom trhu ponúka spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s. Aplikujú sa v cestných komunikáciách,
železničných stavbách, tuneloch, ale aj priemyselných halách a vodohospodárskych stavbách. O rýchlom napredovaní spoločnosti
a o technických aj ekologických riešeniach nám porozprával riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Struhár

28 000 Kč
size and price depending on individual requirements

Prices are stated excluding VAT. The price list is valid from 1. 9. 2018 to 31. 8. 2019
General Terms and Conditions can be found on page 58.

Už vyše roka ste výhradným distribútorom
produktov spoločnosti Tensar International
na Slovensku a vo svojom portfóliu máte aj
zvárané gabiony od spoločnosti Compag
SK, s. r. o. Ako by ste zhodnotili toto obdobie
z hľadiska úspešnosti uvedených produktov?
Po získaní licencie spoločnosti Tensar International v roku 2012 sme dostali produkty spoločnosti do úplne inej roviny – neustály vývoj
a veľké množstvo laboratórnych a in situ skúšok prispeli k tomu, že sa nám vo veľkej miere darí aplikovať produkty Tensar do veľkých
pre Slovensko strategických projektov, ako sú
modernizácia železničnej trate alebo výstavba
diaľnic. Druhou strategickou oblasťou sú vystužené oporné konštrukcie. V tejto oblasti predstavuje Tensar svetového lídra, čo nám vytvára podmienky na ich úspešné aplikovanie aj
u nás. Oporné konštrukcie už dnes zohrávajú
dôležitú úlohu v rôznych oblastiach stavebníctva a po spustení pripravovaných stavieb situovaných prevažne v členitom teréne budú zohrávať stále významnejšiu úlohu pri výstavbe.
Čo sa týka zváraných gabionov a špeciálne
prevzatia 100-percentného podielu v spoločnosti Compag SK, s. r. o., s takmer 23-ročnou históriou uplatňovania gabionov nielen
na území Slovenska, môžeme uplynulé obdobie hodnotiť veľmi pozitívne. Naše pozitívne hodnotenie a správnosť nášho kroku
vydať sa smerom zváraných gabionov potvrdzuje aj stavebný trh a realizované stavby, kde stále vo väčšej miere vidieť využívanie týchto produktov.

22 000 Kč

JAGA CUP 2013

I n ž in ie r s k e s tav by / I n že ný r s k é s tav by

1/2 0 1 3

MATERIALS:
logo

Ing. Jozef Struhár

Aké boli začiatky spoločnosti CHÉMIA –
SERVIS?
Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s., vznikla v roku 1990 ako poradensko-konzultačná spoločnosť zameraná prevažne na oblasť ekologických stavieb. Začiatky boli ťažké
aj preto, že tieto materiály a technológie
boli do veľkej miery na Slovensku neznáme
a bolo potrebné presvedčiť investorov, ale aj
širokú odbornú verejnosť, že okrem ekonomických úspor prispievajú aj k ochrane životného prostredia, keďže geosyntetické materiály veľakrát nahrádzajú prírodné zdroje,
respektíve minimalizujú ich potrebu. Postupom času sa aktivity spoločnosti rozrástli aj
do ostatných oblastí stavebníctva a spoločnosť stála pri použití viacerých nových postupov a technológií v oblasti využitia geosyntetických materiálov na Slovensku.

Skolan dB – učíme vodu šepkať…
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vú úlohu štátne zákazky. Aj z tohto dôvodu
podstatnú časť našich momentálnych aktivít
predstavujú také oblasti, ako sú modernizácia železničného koridora a výstavba diaľničnej siete. Stále zohráva veľkú úlohu aj oblasť environmentálnych stavieb, ktoré stáli pri
zrode firmy. Potešujúce je, že stále viac partnerov oceňuje pri svojich projektoch prínos
geofyzikálneho prieskumu.

Branding
column

mm. Po zahumusovaní a zasiatí trávneho sených prostriedkov sa prijalo náhradné riešemena sa na povrch svahu rozprestrela a skonie bez sanačných rebier. Umožnil to stav
bami upevnila vegetačná geotextília Jutesvahov zárezu po ukončení zemných prác.
Záver
non ECJ 500. Takýto spôsob a rozsah sanácie
Značná časť svahu bola odťažená z dôvodu
Komplexnou rekonštrukciou železničného
svahu zárezu zaisťuje jeho potrebnú stabilitu.
výstavby prístupových ciest, potrebných na
spodku a zvršku koľaje č. 1 a 2 v úseku Deprísun stavebného materiálu a manipuláciu
vínska Nová Ves – Zohor v roku 2012 sa výstavebných strojov. Na základe vykonaných
razne zlepšila bezpečnosť a plynulosť žeŽelezničný zvršok
meraní, vyhodnotení geotechnických vlastlezničnej dopravy na časti IV. železničného
Napriek tomu, že stavba bola technicky aj
ností zemín zárezu a skutočného geodetickoridoru. Zvýšil sa komfort jazdy vlakov aj
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22 000 Kč
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nerov na stavbe. Vykonávali sa rôzne zásahy
do koľajového roštu, ktoré síce nepriaznivý
stav v rozchode koľaje zmiernili, ale nemajú
oporu v nijakom predpise ŽSR. Nakoniec dodávateľ vykonal presné geodetické meranie
základných rozmerov vzorky podvalov z dodávky na stavbu. Merania ukázali, že napriek
predloženým certifikátom a povoľovaciemu
listu ŽSR je príčinou porúch v rozchode koľaje prekročenie dovolených výrobných tolerancií v rozmeroch podvalov.
Vzhľadom na to, že spomínaný problém sa
môže vyskytnúť aj na iných stavbách, odporúčame:
• zo strany ŽSR sprísniť požiadavky na výrobné tolerancie rozmerov železobetónových
podvalov (prípadne ďalších komponentov
– podkladnice, upevňovadlá, koľajnice),
• v koľaji s upevnením koľajníc na železobetónových podvaloch SB8 P s rebrovými
podkladnicami prehodnotiť prísnosť stavebných odchýlok v rozchode koľaje v STN
73 6360 tak, ako to bolo v pôvodnej norme ON 73 6360 Geometrické usporiadanie
koľaje normálneho rozchodu na celoštátnych dráhach a vlečkách.

Materials: product photo,
product name, product
description, price and size
of the packaging,
web contact

30 000 Kč

1/4 of a page*

2/3 PR width

12 000 Kč

55 000 Kč

Lapel on the headline  

Na Slovensku sú ešte stále investori, ktorým záleží
na budúcich generáciách

Product
placement

Pôsobíte v mnohých oblastiach – ktorej
z nich sa v súčasnosti venujete najviac?
Vzhľadom na to, že súkromný sektor zaznamenáva výraznú stagnáciu, zohrávajú kľúčo-

Vystuženie podkladových vrstiev podvalového podložia geomrežami Tensar TriAx

Pozván
ka
a prih

láška na
www.inzinierskestavby.sk
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www.a

sb.sk

I nžinier s k e s t avby / I nžený r s k é s t avby

Zúčastnili ste sa viacerých významných
projektov, ako sú izolácia tunela Branisko či
modernizácia železničného koridora z Bratislavy cez Žilinu do Poľska. Na ktorých projektoch pracujete v súčasnosti?
V súčasnosti sa z významných projektov podieľame na dodávkach geosyntetických materiálov v rámci modernizácie železničnej
trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá
a Beluša – Púchov. Ďalším významným projektom, na ktorom sa okrem dodávok geosyntetických materiálov podieľame aj projekčne, je výstavba diaľnice D1 Fričovce
– Svinia. Okrem týchto strategických projektov sa zúčastňujeme aj na príprave a realizácii ďalších projektov.
Vaše produktové portfólio je pomerne široké. Máte ambície ho ďalej rozširovať? Je
Slovensko vhodný trh na aplikovanie týchto produktov?
Súčasné portfólio firmy viac-menej pokrýva
celý segment geosyntetických materiálov,
takže súčasné kroky vedú skôr k jeho stabilizácii a rozširovaniu ponuky poskytovaných
služieb. Ambíciou firmy je ponúkať kvalitné
produkty, ktoré budú prispievať k výstavbe
kvalitných diel s dlhou životnosťou. Z tohto dôvodu v každej oblasti geosyntetických

Gabionový obklad v blízkosti železničnej trate
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13. ročník futbalového turnaja spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva
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* Size without possibility of positioning – location of the
advertisement will be adapted to the magazine layout.
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Turnaj je otvorený všetkým mužstvám. Pozývame ďalšie firmy z brandže.
Ponúkame jedinečnú príležitosť, ako zmerať silu vášho tímu v duchu fair play.

Semináře Beton University pokračují opět v září

V uplynulých ročníkoch si merali sily aj tieto mužstvá:
BAUMIT, BRAMAC, ICOPAL, ISOVER, KM BETA, KNAUF INSULATION, MAPEI,
MEdITERRAN, PORFIX, SCHIEdEL, SEMMELROCK, úSTAV STAVEBNEj EKONOMIKy,
VELUX, WIENERBERGER, XELLA, yTONG

** In editorial section are published only news and information not previously published in the magazine Inžinierske stavby/Inženýrské stavby. The editorial board
Bližšie informácie: jagacup@jaga.sk, 0903 736 035
reserves the right to grammatical, stylistic and formal
correction of the delivered text materials as well as the
editing of the range. The editorial section is not intended
for publication of general information about the producer
and his range of goods.

Druhé pololetí edukačního projektu zahájí seminář Betony pro dopravní stavby, který se uskuteční 11. 9. v Brně. Jednotlivé
příspěvky od prezentujících objasní problematiku konstrukcí dopravních staveb
a s tím související témata, jako jsou například požadavky na betony pozemních komunikací, modul pružnosti betonu, odolnost betonu proti tlakové vodě, požární
ochrana v tunelových stavbách nebo hydrofobní impregnace. Seminář se v tomto
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roce uskuteční také 9. 10. v Plzni. Druhý seminář na téma Vodotěsné betony proběhne už jen 26. 9. v Jihlavě. Účastníci si rozšíří
znalosti o stavebních materiálech a prvcích,
které se používají pro vodonepropustné
konstrukce včetně zásad navrhování, realizace a možných poruch při provádění těchto betonových konstrukcí.
Oba semináře jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech
celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Pro podrobné informace navštivte stránky
www.betonuniversity.cz.
Zdroj: Českomoravský beton

18 000 Kč
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10-ročné jubileum spoločnosti
AMBERG ENGINEERING Slovakia,
s. r. o., nám poskytuje priestor
na pripomenutie
si tŕnistej cesty za
métami zvanými
úspech a uznanie. Na pleciach už hrdo nosíme 119 projektov, ktoré nám dláždia cestu medzi konkurenciou. Významné projekty
ako geotechnický a stavebný dozor tunela
Sitina na diaľnici D2, stavebný dozor úsekov
diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce a Jablonov – Studenec v oboch etapách, diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov, respektíve projekt rozšírenia diaľnice D1
Bratislava – Trnava na šesťpruh s kolektormi,

*** Final price of inserting and pasting-in will be determined according to the size and weight after the sample
will be delivered. The price will be affected by the number
of inserted supplements, the current postal charges and
handling charges

ako aj diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sú tým hmatateľným výsledkom nášho
úsilia.
Nielen cesty sú pýchou našej práce, ale aj železnice. Na úseku modernizovanej železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom
či na jej pokračovaní v úseku Trenčianska
Teplá – Ilava – Beluša sme vykonávali stavebný dozor. Okrem toho sme autorom projektu
nového železničného Kysackého tunela, respektíve rekonštrukcie Bujanovského tunela.
Voda spolu so zemou tvoria základné prírodné elementy a náš dozor sa snaží precízne dohliadať, aby jednotlivé regióny Slovenska boli nielen zásobované pitnou vodou, ale
aj odkanalizované. Preto sa aj vďaka nám ľuďom na Kysuciach, v Trnave, Galante, Žiline,
Trenčíne a na iných miestach a v regiónoch
žije ľahšie.

Nebojíme sa ani výzvy, ktorá nás v najbližších
rokoch čaká pri výkone stavebného dozoru
mediálne známeho projektu, akým úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov s mostom v Kurimanoch nepochybne je.
S určitosťou vieme povedať, že aj dnes, 10 rokov od vzniku spoločnosti AMBERG ENGINEERING Slovakia, s. r. o., sme verní našim princípom, z ktorých precíznosť, zodpovednosť
a spoľahlivosť sú hnacou silnou našej spoločnosti. Veríme, že história a tradície budú
zdrojom sily a vnútornej energie v ďalších rokoch. Zároveň aj touto cestou vyjadrujeme
svoju obrovskú vďaku všetkým, ktorí boli a sú
priamo či sprostredkovane súčasťou tohto
úspechu, a to našim zamestnancom, ako aj
ostatným obchodným partnerom.
Zdroj: AMBERG ENGINEERING Slovakia

Novinka v oblasti hydroizolácie mostov
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ako
aj zlepšenie cestnej infraštruktúry je na Slovensku prioritným zámerom každej vlády.
Medzi hospodársky a strategicky významné objekty dopravnej infraštruktúry patria aj
mosty. Aby mostná konštrukcia dokázala dlhodobo prenášať zaťaženie dopravy, musia
sa na jej výstavbu použiť kvalitné stavebné

EXTRA CHARGE: 10 % for requested placement
DISCOUNTS: 15 % agency commission for contract partners only
CANCELLATION FEES: 100 % after the closing date of
orders for the given issue of the magazine according to
the editorial plan.

Editorial
page

materiály. Novinkou v oblasti hydroizolácie
mostov je asfaltovaný pás SUPERMOST od
spoločnosti Icopal.
„SUPERMOST je určený na jednovrstvové
izolácie betónových mostoviek alebo iných
inžinierskych a dopravných stavieb, využívajúcich dobré priľnutie k podkladu a zároveň
dobré spojenie s ochrannou vrstvou. Nový

asfaltovaný pás zvyšuje kvalitu novopostavených mostov, predlžuje ich životnosť a ušetrí značné finančné prostriedky na ich rekonštrukciu,“ zdôrazňuje Ing. Rastislav Šmehyl,
obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal, a. s.
SUPERMOST je 5,5 mm hrubý pás vyrobený zo zmesi asfaltov modifikovaných elastomérmi s minerálnym plnivom, nosnou
vložkou z polyesterového vlákna s vysokou rozťažnosťou. Na spodnej strane povrch
chráni separačná fólia, na hornom povrchu
je hrubozrnný minerálny posyp a okraj s fóliou so šírkou asi 80 mm. Nový asfaltovaný
pás disponuje rozmerovou stabilitou, odolnosťou proti stlačeniu, ale aj výbornou priľnavosťou k betónovému povrchu a vodotesnosťou. SUPERMOST dokáže odolávať aj
vysokým či nízkym teplotám, znáša extrémne mechanické zaťaženie a pôsobenie agresívnych chemických látok používaných pri
zabezpečovaní údržby a zjazdnosti ciest.
Zdroj: Icopal
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nikateľské výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla v priebehu posledných piatich rokov. Cenu
Slovak Gold Exclusive dostalo len 13 firiem.
Oficiálne odovzdanie certifikátu sa uskutočnilo na slávnostnom ceremoniáli v Bratislave
30. apríla 2013.
Certifikát Slovak Gold Exclusive udeľuje Nadácia Slovak Gold v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave od roku 2006.
Spoločnosť EUROVIA SK je vôbec prvou spoločnosťou z oblasti dopravného staviteľstva,
ktorá túto prestížnu cenu získala. Ide o ocenenie za výborné hospodárske výsledky
a stabilitu, za zabezpečovanie ďalších hodnôt, akými sú napríklad investície do ľudských zdrojov, sociálny program, ochrana
zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné

DOPRAVNÍ
KONFERENCE

GARANTI AKCE:

1/1 of a page

Zdroj: EUROVIA SK

ODBORNÍ GARANTI
AKCE:

SILNIČNÍ
VELETRH

5. 9. 2013 - Pardubice

6. 9. 2013 - Pardubice

www.dopravnikonference.cz

www.silnicniveletrh.cz

PREZENTUJTE SVOU FIRMU NA VÝZNAMNÝCH
AKCÍCH V OBORU SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

6. 9. 2013 - Pardubice

5. 9. 2013 - Pardubice

2. ročník

5. – 6. 9. 2013
PARDUBICE

JUDr. MARTIN NETOLICKÝ
HEJTMAN
PARDUBICKÉHO KRAJE

kontakt na pořadatele:

Máša agency s.r.o.
tř. Míru 71, 530 02 Pardubice

2 800 characters,
2–4 pictures,
logo
KANCELÁRIE
NA PRENÁJOM

Budova skolaudovaná 11/2009

Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú
v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A.
Komfort budovy je okrem iného zabezpečený
možnosťou garážového státia, výťahom,
samostatnou recepciou, klimatizáciou,
centrálnym vysávačom a bezpečnostným,
prístupovým a dochádzkovým systémom.
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Juhozápadný pohľad

Hlavný vstup

Recepcia

KONTAKT » tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk
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Adaptácia závodu na spoločenský pavilón

nancov, dodávateľov a zákazníkov, napĺňaná dôverou a nadšením. Kľúčom k úspechu
firmy OBO je dôsledné a nepretržité zameranie sa na špecifické požiadavky zákazníkov.
Heslo Think connected, vo voľnom preklade
Spájame myšlienky s realizáciou, je pevne zakotvené v samých základoch firmy OBO. Len
vďaka tomu spoločnosť rýchlo a flexibilne
reaguje na meniace sa potreby a podmienky na trhu.
Predpokladom dobrej spolupráce firmy
OBO so zákazníkmi je partnerstvo, blízkosť
k zákazníkom, vierohodnosť, prívetivosť, spoľahlivosť a kompetentnosť. Zamestnanci firmy pomáhajú zákazníkom v každej fáze projektu. Spoločnosť je totiž nielen výrobcom
technicky dokonalých výrobkov, ale aj poskytovateľom služieb vo všetkých sektoroch,
kde sa tieto výrobky používajú. Ide o tech-

nické poradenstvo, servis u zákazníka, počítačovú podporu, školenia a semináre, ako aj
o premyslenú logistickú koncepciu. To je pre
zákazníkov nesmierna výhoda. Vďaka optimálne nastaveným procesom a prepracovanej logistike sa tak výrobky OBO nachádzajú v správny čas na správnom mieste, a to po
celom svete.
Hlavné motto firmy OBO zhrnul Ulrich
L. Bettermann: „Naším zámerom je viesť
prúd, prenášať dáta, riadiť energiu. Globálny
obchod potrebuje lokálnu dostupnosť, preto sú ďalšie závody firmy OBO vo Švajčiarsku,
Taliansku a Brazílii. Vízia firmy OBO – globálne
myslieť a globálne konať – sa naplnila. Firma
OBO je zastúpená na všetkých kontinentoch
a vo väčšine krajín.
Zdroj: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.

Na diaľnici D1 pribudli dve nové čerpacie stanice

Na východnej diaľnici D1 majú vodiči
k dispozícii dve nové čerpacie stanice. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovnaft,
prevádzkovateľ najväčšej maloobchodnej
8
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predajnej siete motorových palív na Slovensku, 14. júna oficiálne otvorili čerpacie stanice Malý Šariš sever a Malý Šariš juh. Obe
sa nachádzajú neďaleko Prešova na veľkom

3/2013

diaľničnom obojstrannom odpočívadle Malý
Šariš a ponúkajú kompletný sortiment motorových palív, ako aj rôzne doplnkové služby. Súčasťou čerpacích staníc je predajňa,
reštaurácia s bezplatným Wi-Fi pripojením
na internet, kapacitne dostatočné parkovisko
pre autobusy, osobné aj nákladné autá a oddychová zóna.
„Obojstranné diaľničné odpočívadlo Malý
Šariš je ďalším z radu odpočívadiel, kde prinášame motoristom kultúru oddychu a poskytujeme množstvo nových služieb aj prostredníctvom vybudovaných čerpacích
staníc,“ povedal člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Štefan Török.
Počas otvorenia bol pre motoristov pripravený zaujímavý program zameraný na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Veľké
obojstranné odpočívadlo Malý Šariš bolo vybudované v rámci výstavby úseku diaľnice
D1 Svinia – Prešov (západ).

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť
www.inzinierskestavby.sk
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Cyklus seminářů zaměřených na trendy v oblasti betonů s názvem Beton University organizuje skupina Českomoravský beton spolu
se svými dceřinými společnostmi a partnery již čtvrtým rokem. Semináře vedené předními odborníky a profesionály z oboru vždy
přiblíží zvolenou problematiku, poskytnou
o ní ucelené informace a přinesou poznatky
pro praxi na stavbách.
V září se zájemci mohou těšit na seminář
Vodotěsné betony, který byl v loňském roce
účastníky velmi pozitivně hodnocen. Seminář věnovaný problematice vodonepropustného betonu a navrhování konstruk-

Vodotěsné betony

11. 9. Brno, 9. 10. PLZEŇ

Prezídium policajného
zboru Ministerstva
vnútra SR

Slovenská
cestná spoločnosť

Slovenská cestná
spoločnosť – pobočka
pri SSC
a NDS, a.s.

Slovenská komora
stavených inžinierov
Slovenská správa ciest
Národná diaľničná
spoločnosť, a.s.

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou

BEZPEČNOSŤ DOPRAVY
NA POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÁCH
Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána POČIATKA

Zapište se i Vy na semináře ve 4. ročníku Beton University,
které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů
v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA a získejte
„titul na beton“. Pro rok 2013 jsme opět připravili dva semináře.
Na předchozí ročník navazuje seminář Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony. Nově zařazený je seminář Moderní
trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby. Úplný
program seminářů, registrační formulář a další informace naleznete na www.betonuniversity.cz • Kontakt: 724 354 459

nej premávky podieľajú na celkovej kriminalite, nevie presne nikto. Odcudzené zariadenia cestnej premávky končia zvyčajne
vo výkupniach kovov alebo na šrotoviskách.
Na konferencii, ktorá sa konala koncom roka
2012 vo Varšave, k problematike opatrení proti takémuto typu krádeží uviedol riaditeľ Poľského železničného úradu UTK
Krzystof Dyl, že počas posledných troch rokov odcudzených zariadení na železniciach
neustále pribúda. Za ostatný rok zaznamenali celkovo 4 621 krádeží, čo je o 35 % viac
ako v predchádzajúcom roku.
Jedným zo spôsobov, ako sa proti kriminalite tohto typu brániť, je použitie protihlukových stien na inej ako kovovej báze. Takým
je napríklad protihlukový systém od spoločnosti Durisol, ktorý sa v okolitých štátoch
stáva čoraz populárnejším. Protihluková stena sa vybuduje zo štiepkocementových tvaroviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek

1,63

D3 Svrčinovec – Skalité, polovičný
profil

12,80

R2 Ruskovce – Pravotice

10,76

R2 Zvolen, východ – Pstruša

7,85

R2 Pstruša – Kriváň

10,38

R3 Tvrdošín – Nižná

13,51

berka) a D3 Svrčinovec – Skalité, ďalej začaté
verejné obstarávanie na úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, na chýbajúci úsek D1 pri
Žiline Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka,
a na úseky týkajúce sa rýchlostnej cesty R2
Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad
Bebravou), Zvolen, východ – Pstruša a Pstruša – Kriváň. Zaujímavou stavbou z pohľadu
vjazdu do Bratislavy je výstavba križovatky
Triblavina na diaľnici D1.

1/1 PR
55 000 Kč
Štúdia realizovateľnosti

umožňujú zhotoviť protihlukové steny jednostranne a obojstranne pohltivé – záleží na
požadovanej úrovni zníženia hluku. Štiepkocementové protihlukové steny sú odolné
proti poveternostným vplyvom. Variabilné
možnosti farebného usporiadania umožňujú realizovať architektonicky originálne projekty. Ide o ekologický produkt z obnoviteľných surovinových zdrojov, ktorý je plne
v súlade so súčasnou filozofiou trvaloudržateľného stavebníctva. Investor má zároveň
istotu, že takýto produkt bude slúžiť na svoje účely počas celého obdobia životnosti.

V priebehu druhého polroka 2012 sme sa začali stretávať aj s tzv. štúdiou realizovateľnosti. Ide o jednoznačnú ex ante kondicionalitu
na zaradenie stavieb do financovania v období rokov 2014 až 2020. Štúdia realizovateľnosti v podstate zhodnotí všetky vstupy, ktoré prichádzajú do výstavby danej stavby:
• umiestnenie v záujmovom území,
• posúdenie z pohľadu vplyvu na životné
prostredie a územia NATURA 2000,
• realizovateľnosť s navrhovanými technic-

cí z něj mohou zájemci navštívit v Jihlavě.
Druhý seminář z cyklu Moderní trendy v betonu na téma Betony pro dopravní stavby
seznamuje posluchače s požadavky na betony dálničních staveb, modulem pružnosti,
hydrofobními impregnacemi nebo například
s požadavky na odolnost betonu. Součástí semináře jsou také konkrétní příklady realizací. Kromě načerpaných informací a podkladů od odborných a mediálních partnerů,
si ze seminářů můžete odnést také nově aktualizovanou publikaci Příručka technologa –
BETON, kterou skupina Českomoravský beton nedávno vydala.

Zhotovovateľ

Zmluvná cena
(v mil. € bez DPH)

Fakturované práce
k 31. 12. 2012 (%)

D1 Dubná Skala – Turany

Váhostav – SK

137,75

22

D1 Fričovce – Svinia

Združenie D1 Fričovce
(Doprastav – Strabag)

114,59

12

D1 Jánovce – Jablonov,
1. úsek

Združenie D1 Jánovce –
Jablonov, 1. úsek (Váhostav – SK
– Bögl a Krýsl)

59,94

37

D1 Jánovce – Jablonov,
2. úsek

Združenie EUROVIA – SMS – D1
Jánovce – Jablonov, 2. úsek

126,26

2

R2 Žiar nad Hronom –
obchvat (polovičný profil)

Strabag

26,17

0,1

R4 Košice – Milhosť

Skanska SK

77,69

72

6

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., sa v súčasnosti intenzívne zaoberá najmä problematikou posudzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA) a NATURA 2000. Výsledkom
rokovaní s Európskou komisiou, ktorá adresovala niekoľko výhrad k spôsobu pripravovania stavieb v minulom období, je príprava stavieb v súlade s európskou legislatívou,
ktorá ide nad rámec slovenskej legislatívy.
V rámci prípravy všetkých stavieb financovaných zo zdrojov Európskej únie sa budú
dodržiavať požiadavky a smernice EÚ o EIA.
Tento proces sa týka aj stavieb, ktoré sú už vo
výstavbe, teda aj úseku D1 Turany – Hubová.
15
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Produkty spoločnosti Maccaferri vyrobené zo
šesťhranej dvozákrutovej oceľovej siete, ako
sú gabiony a matrace prvýkrát použité pri
opevnení brehov rieky v roku 1894 (Casalecchio v Taliansku), sa vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam (flexibilita, permeabilita,
začlenenie do životného prostredia, jednoduchosť inštalácie) rozšírili najmä vo vodohospodárskych stavbách, keďže ponúkajú
technické, ekonomické a estetické alternatívy ku klasickým riešeniam, ako sú kamenná
nahádzka alebo betónové steny. Realizované výskumy pletených gabionov a matracov
v testoch s mierkou 1 : 1 definujú ich hydraulické vlastnosti, čo umožňuje projektantom
navrhnúť bezpečné a spoľahlivé úpravy brehov vodných tokov. V neposlednom rade si
gabiony a matrace Reno zvyčajne vyžadujú
minimálnu údržbu. Úspešné realizácie výrobkov z dvojzákrutovej oceľovej siete ako inertného materiálu v kombinácii s vegetáciou
preukazujú ich vhodnosť pri obnovení prirodzeného ekosystému. Navyše, konštrukcie
budované výrobkami z dvojzákrutovej siete sú ekologické, majú nižšiu uhlíkovú stopu ako zodpovedajúce tradičné konštrukcie
a minimalizujú škodlivé emisie vplývajúce na
životné prostredie.
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Termíny seminářů 4. ročníku Beton
University ve druhém pololetí

TEXT: Marco Vicari, Ing. Jozef Sňahničan
FOTO: Officine Maccaferri

Moderní trendy v betonu I.
– Vodotěsné betony
• 26. 9. 2013 – Jihlava, EA Business Hotel

Marco Vicari je korporátny špecialista na produkty
z dvojzákrutovej siete v spoločnosti Officine Maccaferri
v Taliansku.
Jozef Sňahničan je technický riaditeľ v spoločnosti
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o.

Moderní trendy v betonu II.
– Betony pro dopravní stavby
• 11. 9. 2013 – Brno, hotel International
• 9. 10. 2013 – Plzeň, kongresové centrum
Parkhotel
Více informací a registrační formulář naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz.
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Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste,
bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim
dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do
centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD
a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač.
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kými parametrami, najmä z hľadiska geologických pomerov,
• kapacitu existujúcej cestnej siete a ostatných pripravovaných investícií v regióne,
• rozvoj regiónu a obcí v danom území,
• napojenie na existujúcu cestnú sieť,
• socio-ekonomickú efektivitu nákladov,
• realizovateľnosť z pohľadu možných zdrojov financovania.
Výsledkom je enviro-socio-ekonomická
opodstatnenosť realizácie projektu. Na základe štúdie realizovateľnosti bude stavba obhájiteľná na financovanie zo zdrojov Európskej únie alebo Európskej investičnej banky.
Štúdie realizovateľnosti sa budú v roku
2013 realizovať pri takmer všetkých úsekoch
a ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa
ešte nezačali stavať, to znamená pri kompletnom ťahu rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7.
Týkajú sa aj dopravných uzlov, napríklad dopravného uzla Žilina, kde je spojenie diaľnic
D3 a D1, a dopravného uzla Prešov, kde je
spojenie rýchlostnej cesty R4 s diaľnicou D1.

EIA a NATURA 2000

Názov stavby

Obr. 6 Hať po dokončení stavby

Zdroj: Českomoravský beton

Obr. 7 Hať po dokončení stavby za jedno vegetačné obdobie

nom vegetačnom období, a dokončili sa na
jar 2005. Postup výstavby bol takýto:
• vyhĺbenie na požadovanú úroveň a odstránenie veľkých úlomkov, ktoré by mohli
poškodiť geomrežu alebo oceľovú sieť počas zhutňovania;
• zásyp geomreží a oceľovej siete; spoj medzi prvkami Terramesh a geomrežami je
vytvorený trením v mieste presahu s dĺžkou 3 m; separačno-filtračná geotextília
na rubovej strane zabraňuje vyplavovaniu
jemných častíc zeminy;
• prvé dva rady systému Terramesh tvorili
štandardné prvky plnené kamenivom bez
vegetácie, pretože boli umiestnené pod
nízkou hladinou vody;
• horné prvky systému Terramesh sa upravili
na lichobežníkový tvar. Živé vŕbové odrezky sa umiestňovali medzi lícové prvky vo

Budova skolaudovaná 11/2009

K dispozícii sú priestory
s plochou od 16 do 68 m2

Mediální partneři:

Tunel Čebrať na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová
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Zdroj: LEIER Baustoffe SK

Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV

OdbOrní partneři:

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Záver

KANCELÁRIE NA PRENÁJOM

Kongres STUDIO, spol. s r.o.
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk, www.kongres-studio.sk

Uzávierka záväzných prihlášok: 10. september 2013

11,32

D1 Bratislava – Trnava, križovatka
Triblavina

NDS_pr.indd 15

Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú
v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A.
Komfort budovy je okrem iného zabezpečený
možnosťou garážového státia, výťahom,
samostatnou recepciou, klimatizáciou,
centrálnym vysávačom a bezpečnostným,
prístupovým a dochádzkovým systémom.

18. – 20. september 2013, Senec, Hotel Senec
ORGANIZAČNÝ GARANT

4,25

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská
Lúčka

Trendy v betonu na seminářích Beton University

Betony pro dopravní stavby

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

15,28

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno

An a l ýz a : O ch ra n a p re d p ovo d ň a m i

Krádeže zariadení cestnej premávky nadobúdajú u našich poľských susedov čoraz väčšiu intenzitu. Zatiaľ čo v minulosti išlo skôr o doménu železníc, v ostatnom
období pribúdajú organizované krádeže aj
na poli zariadení cestnej premávky. Zlodejov zaujímajú predovšetkým pouličné lampy a stĺpy, káble a zvodidlá. Medzi najbizarnejšie prípady patrí napríklad krádež
zvodidiel v hodnote 25-tisíc eur, ktoré zlodeji odcudzili už štyri týždne po dokončení
diaľničnej tepny z poľského mesta Vroclav.
Predmetom záujmu sa však stala aj hliníková protihluková stena, ktorá sa nachádzala
pri poľskom letisku Modlin, ležiacom neďaleko od Varšavy. Páchateľovi sa podarilo na
autoprívese odviezť celú stenu, ktorá pozostávala zo 14 kusov. Nešlo však o jediný prípad. Za ostatné týždne zaznamenali takýchto krádeží v danom regióne omnoho viac.
Akým percentom sa krádeže zariadení cest-

26. 9. JIHLAVA

USPORIADATELIA

www.inzenyrske-stavby.cz

45

Získejte titul
na beton!

INZERCE

Nemecký vicekancelár Hans-Dietrich Genscher rekapituloval priebeh udalostí v Európe a osobitne v Maďarsku v závere minulého storočia.

Dňa 26. apríla 2013 obec Bugyi v Maďarsku ožila pri oslavách 20. výročia založenia
závodu OBO Bettermann. Oslavy boli nabité
programom a táto udalosť sa vyrovnala oslavám 100. výročia založenia firmy OBO v Mendene v Severnom Porýnsku-Vestfálsku v roku
2011. Budova používaná na priemyselnú výrobu sa premenila na kongresovú halu, koncertnú sieň a reštauráciu.
Ulrich L. Bettermann so synom Andreasom
vo svojich príhovoroch pripomenuli, že firma
OBO ponúka profesionálne riešenia všetkým
odborom elektroinštalácií. Dodáva komplexný program úložných a nosných káblových
systémov, požiarne odolné systémy, prepäťové ochrany, podlahové systémy, elektroinštalačné „krabice“, vývodky, svorkovnice,
nosníkové svorky, lišty, vypínače, zásuvky.
Jadro jej úspechu tvorí spolupráca zamest-

V dňoch 21. až 22. novembra 2013 sa bude v Bratislave konať XVIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou pod
názvom Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií. Seminár organizujú Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS, Stavebná
fakulta STU v Bratislave, Katedra dopravných stavieb a Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci so spoločnosťou
Kongres STUDIO. Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
V období, keď sa na výstavbu cestnej infraštruktúry vynakladá menej finančných prostriedkov, treba venovať väčšiu pozornosť údržbe, opravám a rôznym spôsobom predlžovania životnosti existujúcich cestných komunikácií vrátane vozoviek a ich
príslušenstva. Cieľom seminára je v aktuálnej situácii a podmienkach na Slovensku upriamiť pozornosť na technické riešenia týkajúce sa obnovy a rekonštrukcie a poskytnúť informácie a podklady na návrh opráv a efektívnu obnovu cestnej siete.

13,51

D1 Hubová – Ivachnová

Krádež zariadení cestnej premávky

INZERCIA
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0,76

D1 Lietavská Lúčka – Višňové –
Dubná Skala

www.inzenyrske-stavby.cz

Ak t u a l i t y

Akt uali t y

Obnova
a rekonštrukcia
cestných komunikácií

20. 6. 2013 8:36:25

Dĺžka (km)

D1 Studenec – Beharovce
(dobudovanie križovatky)

Tab. 1 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012

www.inzinierskestavby.sk
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Narodeninová oslava závodu

Investičný plán na rok 2013

Názov stavby

Na rok 2013 plánuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) úseky, ktoré sú uvedené
v tab. 2. Začiatok realizácie závisí od dostupnosti zdrojov financovania a najmä voľných
zdrojov z Operačného programu Doprava.
V pláne sú zahrnuté aj projekty, ktoré v súčasnosti nemajú plne zabezpečené financovanie. Prioritou bude najmä dokončenie
verejného obstarávania na tri stavby, a to
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, D1 Hubová – Ivachnová (obchvat Ružom-

21

3 /2 0 1 3

Tab. 2 Investičný plán 2013

V roku 2012 bolo okrem drobných stavieb, protihlukových stien a križovatiek aktívnych šesť stavieb diaľnic a rýchlostných
ciest (tab. 1). Progres na stavbách, ktoré boli
implementované podľa zmluvných podmienok žltej knihy FIDIC, jemne zaostával
za plánovaným harmonogramom prác, tieto omeškania sa však dobehnú, pričom výrazný posun nastal už v poslednom kvartáli
minulého roka. Na stavbe R4 Košice – Milhosť dochádza k posunu výstavby zhruba
o pol roka, a to z dôvodu zaujímavého archeologického prieskumu, ktorý trval dlhšie, ako sa predpokladalo. Tento úsek budú
môcť motoristi využívať do konca roka
2013. Oneskorenie z dôvodu mimoriadnej
udalosti je aj na úseku Jánovce – Jablonov,
1. úsek, kde sa zatiaľ nedá jednoznačne určiť zdržanie, predpokladá sa minimálne 6 až
8 mesiacov. Uvedenie do používania teda
nebude skôr ako v druhej polovici roka
2014.
V priebehu roka 2012 sa dokončila aj príprava úsekov rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša, Pstruša – Kriváň a Ruskovce
– Pravotice. Vo veľmi krátkom čase (11 mesiacov) sa podarilo získať majetkoprávne vysporiadanie potrebné na stavebné povolenie,
čo bolo možné vďaka intenzívnej spolupráci s dotknutými obcami, občanmi, ako aj orgánmi verejnej a štátnej správy.

Experience with the Application of Steel Reinforcement in Asphalt Pavements
In recent years, the use of reinforcing elements in asphalt pavement is routine procedure in
many buildings not only in Slovakia but also in the world. Types of reinforcements used are
different from special bituminous polypropylene geotextiles, through geogrids from glass
fiber to double twisted steel reinforcement of the network. The paper deals with positive
and negative experiences in the application of reinforcing wire mesh RoadMesh in asphalt
pavements. Brings experience and results of tests carried out major institutions and application examples from Slovakia to communicate R1 Trnava – Nitra, experience from different roads in Poland and also an interesting application in the airport in Wroclaw.

K dispozícii sú priestory
s plochou od 24 do 68 m2
Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste,
bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim
dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do
centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD
a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač.

Zhodnotenie roka 2012
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Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že útlm vo výstavbe znamená aj spomalenie investičnej prípravy projektov, opak je však pravdou. Najmä zimné obdobie bolo dôležité pri príprave nových a zabezpečení financovania už rozbehnutých projektov.
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Ad ve r to r i á l

Investičné zámery NDS

Tab. 1 Špecifikácia dvojzákrutovej siete RoadMesh
Drôt je chránený proti korózii hrubým náPriemer drôtu
Priečny výstužný prút
Ťahová pevnosť MD/CD
nosom zinku podľa EN 10244-2 Trieda A.
Typ
(mm)
(mm)
(kN/m)
Hrúbka siete varíruje od 2,4 mm (priemer
2,2
3,9
35/32
RoadMesh LB2
jedného drôtu) až do 8,3 mm v miestach,
kde priečny prút prechádza
cezna
dvojzákrut
Požiadavky
cestnú infraštruktúru2,4sú rozmanité a vyžadujú
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riešenia. Nedávno
v Rakúsku kniha Betó4,4
40/40
RoadMesh vyšla
L
siete. 3D charakter siete
rôznej
výš- do praxe, 2,4
nové (vďaka
vozovky
– Príručka
kde sú prvýkrát zhrnuté
postupy na realizáciu
a údržbu
betónových vozoviek
4,9 všetky technologické
40/50
RoadMesh
LB
ke) zaisťuje, že asfalt smôže
uzavrieť
drôty sie- uznávanej stavebnej techniky. Táto publikácia, ktorú v slovenskom preklade vydá vydavateľstvo JAGA, bude
využitím
medzinárodne
2,7
4,9
50/50
RoadMesh HS
te bez toho, aby sa vytvorili
šmykočoskorooslabené
dostupná
aj slovenským a českým odborníkom.
2,4
4,4
40/60*
RoadMesh HR
vé zóny na rozhraní siete. Iné výstužné prvky
sú vďaka svojej geometrii schopné absorbo* Používa sa vysokopevnostný drôt.
vať reflexné trhliny, ale keďže nie sú schopné
mácie o realizácii betónových vozoviek, a to
zovky sú vhodné v prvom rade do oblasintegrácie do štruktúry asfaltu, nemôžu reduod vlastností ciest cez zloženie použitých statí s očakávaným vysokým zaťažením a v príkovať vznik koľají.
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Aplikácie a skúsenosti pri
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nastreľovacích klincov, kde rastrom klincovazohľadnili aj funkčné požiadavky zo strany
Moderné betónové vozovky majú priemernú
nia bol jeden kotviaci kliniec na asi 1,5 m2.
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koľko stavieb aj na Slovensku a možno hovo-

obchodné vzťahy či verejný prospech. Hodnotiteľmi sú predovšetkým renomovaní zástupcovia z akademickej obce a členovia
jednotlivých asociácií a zväzov hospodárskeho a zamestnávateľského zamerania.
„Ocenenie nás teší o to viac, že sme ho získali práve v čase, keď slovenské stavebníctvo prechádza ťažkým obdobím. Vnímame
ho ako uznanie práce všetkých našich zamestnancov, ale zároveň aj ako istý záväzok
do budúcnosti. Možno budeme odteraz meraní kritickejším metrom, ale na druhej strane v nás toto ocenenie naštartovalo túžbu
posunúť latku ešte vyššie,“ uviedol pri slávnostnom odovzdávaní cien generálny riaditeľ EUROVIA SK Róbert Šinály.

160 mm

Nadácia Slovak Gold, ktorá zastrešuje uznávaný systém certifikácie výrobkov, služieb
a firiem nadštandardnej kvality, rozhodla
o udelení certifikátu Slovak Gold Exclusive
stavebnej spoločnosti EUROVIA SK. Certifikát
bol udelený za výborné hospodárske a pod-

55 000 Kč

Té m a : Vozov k y – ko n š t ru kc i e a m ate ri á l y

Ad ve r to ri á l

Prvá slovenská príručka Betónové vozovky

Prestížne ocenenie Slovak Gold Exclusive

Juhozápadný pohľad

Recepcia

Hlavný vstup

KONTAKT » tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk
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vzdialenosti 15 cm od seba. Koše sa vyplnili kameňom a následne ornicou. Množstvo
ornice predstavovalo maximálne 30 až
35 % objemu lichobežníkového koša. Ornica mala dve funkcie – vytvoriť vhodnú
pôdu na koreňový systém a udržiavať vyššiu vlhkosť v gabionom koši. Odrezky boli
dlhé najmenej 1,2 m. Počas prvého roka sa
konštrukcia zavlažovala.
Hate veľmi dobre spĺňajú svoju funkciu
(obr. 7). Po jednom vegetačnom období bola
vegetácia dobre vyvinutá. Všetky konštrukcie
boli od inštalácie zaťažené početnými búrkami vrátane 100-ročnej vody. Počas tohto stavu bola celá konštrukcia zaplavená. Po
ústupe búrky kontrola konštrukcií aj vegetácie ukázala, že celý systém fungoval podľa
návrhu.

2 /2 0 1 3

Literatúra
1. AIPIN: Codice deontologico Associazione Italiana
per l’Ingegneria Naturalistica, 1997.
2. Brunet, G., Shuey, R.: Stream stabilization with vegetated gabion weirs, Land and Water Volume 50,
Number 5, 2006.
3. APMC: Carbon Footprint dei Gabbioni e Materassi
Maccaferri e confronto con soluzioni tradizionali
(Unpublished), 2012.

Technics and Experiences with Using
Gabions and Reno Mattresses in
Environmental Engineering
The development of sound engineering
practices combined with aesthetically pleasing and environmentally enhancing solutions requires the designers to
understand how to design using living
and inert materials together by best combining both types of materials. The incorporation of vegetation through the use of
soil bioengineering techniques improves
the surface stability through the vegetative rooting system, however it is essential that the materials provide adequate
strength and resistance during the initial
stage of recovery of the project, as the vegetation will grow stronger over time.
www.inzinierskestavby.sk
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homebydleni.cz

www.homebydleni.cz

1

Attractive web
about housing
100,000
monthly

18,000
Facebook

visits

fans

Modern and progressive housing
portal. Almost 3,000 articles and
25,000 inspiring images. Homes,
flats, gardens, home and foreign
visits, and a wealth of examples
and inspiration.

And we are growing!

3

Source: Google Analytics 7/2017 - 6/2018, Facebook 7/2018

TOP BOX

Percentage of users by region

55 %
Age

45 %
26 %

13 %

Who are our readers?

32 %
Interested in
reconstruction

34 %

11 %

LEADERBOARD
1 040 x 200 pxl

15 %
Architects
and designer
22 %
Reareds looking
for inspiration

18 %
13 %
Future
constructors cotters

11 %

How much do they earn?
31 %
Above average
income
6%
Below average
income
63 %
Average income

5%
18–24

46

25–34

35–44

45–54

Percentage of users by age and gender
(Source: Google Analytics 07/2017 - 06/2018)

55–64

65 +

Percentage of users by region
(Source: Google Analytics 7 / 2017-6 / 2018)

Source: visitor poll at homebydleni.cz on a sample of 4,134 respondents
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Ad formats
Placement

Dimensions

Data size

Production price

Price per
week

main page,
sections, articles

1 040 × 200

30 kB

5 000 Kč

4 500 Kč

2 leaderboard mobil

main page,
sections, articles

320 × 100
320 × 50
300 × 100
300 × 50

25 kB

5 000 Kč

3 000 Kč/
týden

3 top box

main page,
sections, articles,
galleries

300 × 300
300 × 600

30 kB

5 000 Kč

6 750 Kč

4 top box scroll

main page,
sections, articles

300 × 300
300 × 600

30 kB

5 000 Kč

4 500 Kč

articles

600 × 200
300 × 300

30 kB

5 000 Kč

3 750 Kč

according to the design
manual

5 000 Kč

9 000 Kč

Format
1 Leaderboard

5 box in
6 branding

3
TOP BOX

main page,
sections, articles

Non-standard formats*
(Video banner, intersti
tial, expand, overlyx)

by agreement

* The prices of non-standard formats may vary during the year. Current price list can be found in the web footer.
Prices are stated excluding VAT. Prices and formats are approximate.
The client holds responsibility for the content and formal aspects of the ordered advertisements as well as for all damage
that could be impeded to the Publishing House or third parties based on information cited in the given advertisements
or in relation to them.
The client further declares that when using photographs and other textual material or images of third parties, they have
an unquestionable consent to their publication.
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www.homebydleni.cz

1

** Article will be marked as PR article. The price
of the article does not include translation of
the supplied text into another language. The
client has the right to 2 extensive corrections
of the source materials for the advertisement
(e.g. changes to text and graphics) as laid out.
PR articles are permanently included in portal
sections.

LEADERBOARD
1 040 x 200 pxl

11

Section partner

8
5

3
TOP BOX

PR article

BOX IN

Ad formats in the form of an article
Format
7 PR article**

In the cost of posting is included an
overlink of three words (phrases) to
client pages.
8 PR article with tagged

images***

9 NEWS ****

The cost of publishing includes
overlink of the source information to
the client‘s web pages

4
TOP BOX
SCROLL

48

*** In the News column, only news and
information previously unpublished on the
portal www.homebydleni.cz may appear. News
are published on the main page and in sections
as standard articles. The editorial board
reserves the right to grammatical, stylistic, and
formal correction of delivered text documents
and also adaptation of the scope. Presentation
through the News column is not intended for
publication of general information on the
producer and their assortment. Information in
the News column becomes a part of the portal’s
archive.

10 Publication

of corporate video
Production
of video presentation
11 Partnership
Portal Sections: Housing, House,
Garden, Style

Placement

Specifications

Price

on the main page, in the
section by topic of the
article

3 600 characters (including spaces), 5-8
pictures (minimum 1200 x 800 pxl), max
2-3 lines, logo (125 pxl landscape) may be
part of the article

22 500 CZK/
publishing

on the main page, in
sections according to theme

3 600 characters (including spaces),
5-8 images (minimum 2000 pxl landscape,
72 dpi), max 3 hyperlinks, logo (125 × 125 pxl)
may be part of the article, up to 3 tags
with overlink

27 000 CZK/
publishing

on the main page, in the
NEWS section and in sections according to theme

900 characters (including spaces), 2-3 images,
1 hyperlink, logo (125 pxl landscape) may be
part of the news

13 500 CZK/
publishing

publishing a client‘s video
presentation in the advertorial or in the News section

maximum video length: 5 min.
Format: FLV, Embedding Link (youtube,
video)

Part of PR article:
18 000 CZK
Part of News section: 9,000 CZK

According to the intensity of work, the length of recording and video usage (working procedures,
interviews, presentation of company products / technologies / reference objects ...)
Section Partner obtains:
• A space of 1,040 × 400 pxl as a static image with an overlink to the
Price: 30 000 CZK
selected section and its subsections
• PR article
/ month
• news (possibility of publishing a press release, corporate news during the year)
• banner BOX IN

12

PR article,
News

13

BaNNER
+ PR article

Prices are stated excluding VAT. Prices and formats are
approximate.
The client holds responsibility for the content and formal
aspects of the ordered advertisements as well as for all
damage that could be impeded to the Publishing House
or third parties based on information cited in the given
advertisements or in relation to them.
The client further declares that when using photographs
and other textual material or images of third parties, they
have an unquestionable consent to their publication.

Ad formats in e-newspapers
Format
12 PR article, NEWS

in e-newspapers****

13 Banner Ad links +
PR article

Placement

The banner link with overlink is
located at the beginning of the
e-newspaper. An e-newspaper
is a link to a PR article.

**** Frequency of e-newspapers: once a week

49

Specifications

A link to a PR article (or News), published on www.homebydleni.
cz, is located at the beginning of e-newspapers.
jpg, png, gif

Price
22 500 CZK
28 500 CZK

weby

CONSTRUCTION | INTERIOR | GARDEN | HEALTH | WORKROOM | HOBBY receptyprimanapadu.cz
www.receptyprimanapadu.cz

POPULAR

1

leaderboard 1 200 x 200 pxl

INTERNET HOBBY PORTAL

An attractive portal focused mainly on leisure and hobby with an
emphasis on house, apartment and garden. Besides the interesting ideas
of experts and, of course, readers, it also contains sections dedicated to
home accessories, DIY, cottage, pets, cooking and health.

Target group

The web is aimed at readers who spend their leisure
time on improving their home or apartment, gardening,
homework or cottage. Part is also intended for collector
readers, breeders, and those who like to cook.

37,000
unique
visitors
monthly

Source: Google Analytics 7 / 2017-6 / 2018

Percentage of users by region

60 %
Age

40 %
21 %

18 %
12 %

10 %

50
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a traditional and well-known

23 %

16 %

18–24

3
SQUARE
300 x 300 pxl

25–34

35–44

45–54

55–64

Percentage of users by age and gender
(Source: Google Analytics 07 / 2017-06 / 2018)

65 +

Percentage of users by region
(Source: Google Analytics 7 / 2017-6 / 2018)
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Ad formats and prices

www.receptyprimanapadu.cz

Ad formats sold for the period
Placement

Dimensions

Data size

Price

1 LEADERBOARD

Format

main page,
sections, articles

1 200 × 200

30 kB

4 500 CZK / week

2 leaderboard mobil

main page,
sections, articles

320 x 100, 320 x 50,
300 x 100, 300 x 50

25 kB

3 000 CZK / week

3 SQUARE

main page,
sections, articles

300 x 300

30 kB

3 000 CZK / week

4 DOUBLE SQUARE

main page,
sections, articles

300 x 600

30 kB

4 500 CZK / week

articles

300 x 300

30 kB

4 500 CZK / week

5 BOX IN

7

pr article

4
Double square
300 x 600
pxl

6 BRANDING

Format
7 PR article*

8 PR article with

tagged images***
9 NEWS**

The cost of publishing
includes overlink of the
source information to the
client‘s web pages
10 Publishing

of corporate video
** Article will be marked as PR article. The price of the article does not include translation of the supplied text into
another language. The client has the right to 2 extensive corrections of the source materials for the advertisement (e.g.
changes to text and graphics) as laid out. PR articles are permanently included in portal sections.
** In the News column, only news and information previously unpublished on the portal www.homebydleni.cz may
appear. News are published on the main page and in sections as standard articles. The editorial board reserves the
right to grammatical, stylistic, and formal correction of delivered text documents and also adaptation of the scope.
Presentation through the News column is not intended for publication of general information on the producer and their
assortment. Information in the News column becomes a part of the portal’s archive.
Prices are stated excluding VAT. Prices and formats are approximate.

According to specifications

10 000 CZK / week

Ad formats in the form of an article
In the cost of posting is
included an overlink of
three words (phrases) to
client pages.

51

main page,
sections, articles

Placemenet

Specifications

Price

in the section by
topic of the article

3 600 characters (including spaces),
5-8 pictures (800 x 600 pxl minimum),
max 2-3 lines, logo (125 pxl landscape)
may be included in the article

15 000 CZK/
publishing

on the main page,
in sections by
themes

3 600 characters (including spaces),
5-8 images (minimum 2000 pxl landscape,
72 dpi), max 3 hyperlinks,
logo (125 × 125 pxl) may be part of the
article, up to 3 tags with overlink

27 000 CZK/
publishing

on the main page,
in the section NEWS
and in sections according to themes

900 characters (including spaces),
2-3 images, 1 hyperlink, logo (125 pxl
landscape) can be part of the news

9 000 CZK/
publishing

publishing of client‘s
video presentation
in advertorial

maximum video length: 5 min.
Format: FLV, Embedding link (youtube,
video)

Part of PR article:
12 000 CZK
Part of News section:
6 000 CZK

Supported ad formats are GIF, JPG, and Flash.
• Link must be implemented via parameter clickthru
• I-layer, VideoBanner and other formats beyond the standard advertising area are fixed extra charge of 100 %.
• All prices are listed in CZK excluding VAT.
The client holds responsibility for the content and formal aspects of the ordered advertisements as well as for all
damage that could be impeded to the Publishing House or third parties based on information cited in the given
advertisements or in relation to them.
The client further declares that when using photographs and other textual material or images of third parties, they have
an unquestionable consent to their publication.
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UP TO DATE | ARCHITECTURE | BUILDING INDUSTRY | BUSINESS

www.asb-portal.cz

Internet
portal
ABOUT ARCHITECTURE
AND construction business
45,000
unique
visitors
monthly

35,4 %
Age

(Source: Google Analytics 07 / 2017-06 / 2018)

Percentage of users by region

64,6 %

16 %
businessmen and
developers
17 %
15 %
teachers and
Interested in
students
architecture,
construction, design

28 %

52

purchase/ investment
decision-makers
31 %
co-decides
19 %
does not decide

33 %
14 %

12 %
18–24

Who are our
readers?

25–34

35–44

45–54

9%
55–64

Percentage of users by age and gender
(Source: Google Analytics 07 / 2017-06 / 2018)

52 %
architects and
constructors

4%

50 %
decides

65 +

Percentage of users by region
(Source: Google Analytics 07 / 2017-06 / 2018)

Source: Visitor poll at asb-portal.cz on a sample of 4,301 respondents
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Ad formats and prices
BRANDING

1

leaderboard + 2x sky scraper

leaderboard

5
SQUARE

9

10

Interstitial

3

Sponsored
text link

SKY SCRAPER

7

Upper Box-in

Reklamní formáty prostřednictvím banneru
Format

Dimensions in pxl

Size

Production price

Indicative banner
display count (IMP)
/ month

Price per
1,000 views
(CPT - cost per
thousand)

Bundle price /
guaranteed views / week

25 kB

5 000 CZK

13 000 at rotation
1 out of 3

620 CZK

5 700 CZK / week
12,000 guaranteed views / week

25 kB

5 000 CZK

–

20 kB

5 000 CZK

3 300 CZK / week
7,000 guaranteed views / week
9 300 CZK / week
32,000 guaranteed views / week
5 700 CZK / week
12,000 guaranteed views / week
5 700 CZK / week
12,000 guaranteed views / week
6 250 CZK / week
12,000 guaranteed views / week
4 950 CZK / week
12,000 guaranteed views / week
11 850 CZK / week
12,000 guaranteed views / week

2 LEADERBOARD MOBIL

main page, sections, articles

3 Upper Box-in

main page, sections, articles,
galleries

4 Lower Box-in

main page, sections, articles

980 × 120, 1 000 × 100,
1 000 × 200, 1 100 × 100,
1 100 × 200
320 × 100, 320 × 50,
300 × 100, 300 × 50
300 × 250, 300 × 300,
320 × 300
300 × 250, 300 × 300,
320 × 300

20 kB

5 000 CZK

5 SQUARE

main page, sections, articles

300 × 250, 300 × 300

25 kB

5 000 CZK

6 DOUBLE SQUARE

main page, sections, articles

300 × 250, 300 × 300,
300 × 600

25 kB

5 000 CZK

7 SKY SCRAPER

main page, sections, articles

120 × 600, 160 × 600

25 kB

5 000 CZK

9 000 at rotation
1 out of 3
42 000 at rotation
1 out of 3
13 000 at rotation
1 out of 3
13 000 at rotation
1 out of 3
13 000 at rotation
1 out of 3
13 000 at rotation
1 out of 3

8 BRANDING

main page, sections, articles

1 100 × 200, 2*160 × 600

3*25 kB

10 000 CZK

–

–

–

by agreement

40 kB

–

–

by agreement

main page, sections, articles

maximum 80 characters, logo
50x50pxl

5 kB

–

58 000/month

2 700 CZK/week

1 LEADERBOARD

9 non-standard formats*

(VIDEO banner, Interstitial, Expand,
Overlay, Podbarvení)

54

Placement

10 Sponsored text link

main page, sections, articles

* Non-standard formats may change over the course of the year. You can find the current price list at www.asb-portal.cz/inzerce.

380 CZK
620 CZK
620 CZK
680 CZK
530 CZK

5
SQUARE

11

12

PR article
with tagged
images

PR article

Ad formats in the form of an article
Format
11 PR article**

In the cost of posting is included an overlink of three
words (phrases) to client pages.
12 PR article with tagged images**
13 NEWS***

Cost includes overlin to source of information to client‘s
website

Placement

Dimensions

Price

on the main page, in the sections
according to themes

3 600 characters (including spaces), 5-8 pictures (minimum 2000 pxl landscape, 72 dpi),
max 3 hyperlinks, logo (125 × 125 pxl) may be part of the article

22 500 CZK / publishing

on the main page, in the sections
according to themes

3 600 characters (including spaces), 5-8 pictures (minimum 2000 pxl landscape, 72 dpi),
max 3 hyperlinks, logo (125 × 125 pxl) may be part of the article,
maximum 3 tags with overlink

27 000 CZK / publishing

on the main page, in the News
sections and in sections according
to themes

900 characters (including spaces), 2-3 pictures (minimum 2000 pxl landscape, 72 dpi),
1 hyperlink, logo (125 × 125 pxl) may be part of the news

14 250 CZK / publishing

** The article will be marked as a PR article. The PR article price does not include translation of the supplied text into another language. The customer has the right to 2 extensive proofreading of the materials for advertising (eg changes
in text and graphics) in a break. PR articles are a permanent part of each portal section of the portal. They are not part of ASB e-newspapers.
*** As news, only information previously unpublished on www.asb-portal.cz is published. News is published on the main page and in sections as standard articles. The editors reserve the right to grammatical, stylistic and formal editing
of supplied text materials as well as to adjust the scope. The news release is not intended to publish general information about the manufacturer and its product range. The news remain part of the portal archive.
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weby

asb-portal.cz

14

PR article,
news

15

Ad text
link

16

Banner Ad link
+ PR article

Ad formats in ASB e-newspaper****
Format

Background documents

Price

A reference to the PR article (or News), published on www.asb-portal.cz, is located at the beginning of ASB e-newspapers.

–

22 500 CZK

15 Ad text link

A text link to the logo and overlink is located at the beginning of
the ASB e-newspaper, above the list of articles

logo (80 × 80 pxl) + text
(up to 200 characters
including spaces)

22 500 CZK

16 Banner ad link + PR article

The banner link (455 × 100 pxl) with an overlink is located at the
beginning of the ASB e-newspaper, above the list of articles. Part
of the e-newspaper is a link to a PR article.

jpg, png, gif

28 500 CZK

14 PR article, news

Placement

****Frequency ASB e-newspaper: once a week to 12,500 addresses. Exclusivity Warranty - Only one of the ad formats will appear in e-newspapers.
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Prices are stated excluding VAT. Prices and
formats are approximate.

17

Section partner

5
SQUARE

18E-catalogue / E-magazine

The client holds responsibility for the
content and formal aspects of the ordered
advertisements as well as for all damage
that could be impeded to the Publishing
House or third parties based on information
cited in the given advertisements or in
relation to them. The client further declares
that when using photographs and other
textual material or images of third parties,
they have an unquestionable consent to
their publication

Special Ad formats
Format

17 SECTION PARTNER

Portal Sections:
Architecture, Construction, Civil Engineering, Technical
Equipment of buildings, Business

18 E-catalogue/ e-magazine

To maximize the marketing effect we recommend publishing
catalogs, magazines, flyers and price lists as part of the advertorial
or News section. Application of interactive elements (hyperlinks,
videos, etc.) is subject to individual appraisal.

Publishing of corporate video

video presentation production
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Placement

Background documents

Section partner obtains:
• a logo overlinked to partner‘s own website in the selected section
• a logo overlinked to partner‘s own website in all subsections (eg Architecture / Projects, Realization, Constructions and
Buildings, Architects, Timeless Architecture, Interiors, Competitions)
• a logo overlinked to partner‘s own website for each editorial article included in the selected section
• a logo overlinked to partner‘s own website in all subsections (eg Architecture / Projects, Realization, constructions and
Buildings, Architects, Timeless Architecture, Interiors, Competitions)
• PR article**
• News *** (the possibility of publishing a press release, corporate news during the year)
publication of company magazine, catalogs,
pricelist, leaflet, etc. with the possibility of
electronic scrolling (fulltext search, active
advertising space)

data size:
max. 250 MB,
PDF file with 150 dpi resolution

publishing a client‘s video presentation in the
advertorial or in the News section

Format: FLV, embedding link (youtube, video)

Price
Price:
1 months 34 500 CZK
3 months 82 500 CZK
6 months 144 000 CZK
12 months 247 500 CZK
Attention! Limited format - up to
4 partners in one section!

Part of PR article:
26 250 CZK
Part of News section:
15 000 CZK
Part of PR article:
26 250 CZK
Part of News section:
15 000 CZK

According to the intensity of work, the length of recording and video usage (working procedures, interviews,
presentation of company products / technologies / reference objects ...)

GENERAL COMMERCIAL TERMS FOR ADVERTISEMENT
General commercial terms for
advertisement
1. The publisher is obliged to send to his client
2 copies of a magazine free of charge within
14 days from date of issue.
2. The publisher will issue an invoice within 3 days
of the title being published.
3. The client is obliged to pay the invoice issued
by the publisher within 14 days from the date of
issue. The bank details are given on the invoice.
4. In case of a late payment, the publisher has the
right to claim late payment interest of 0.05 % of
the invoiced price for each day of delay, or not to
publish the advertisement in the publication.
5. Bank fees and possible exchange rate
differences associated with the invoice
settlement are covered by the buyer.
6. The client may send the order form by fax, but
they are obliged to send the signed original to
the Publisher within 5 days.
7. Claims must be submitted in writing within
14 days of the date of issue.
8. The publisher has the right to reject an
advertisement if it is in contradiction of ethics or
if it harms the publisher’s interests.
9. The client takes into account that the additional
fee for the required placement is 10 % of the
price of the advertisement.
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10. The client takes into account that the cancellation
fee of an order cancellation is as follows:
a) 50 % when cancelled before the official
deadline of orders for the given copy of the
magazine (according to the editorial plan),
b) 100 % when cancelled after the official
deadline of orders for the given issue of the
magazine (according to the editorial plan).
11. If an invoice fails to be paid within the due date,
the publisher reserves the right to re-calculate
any provided discounts.
12. In case the client does not submit the due
material within the deadline of the given title, the
publisher has the right to use those materials
of the client that had been used in any previous
title.
13. The client has the right to 2 extensive
corrections of the source materials for
advertisement (e.g. changes to text and
graphics) as provided. In case ready-made
advertisement source materials are supplied
by the client, JAGA Publishing House does not
hold responsibility for the language format of the
given advertisement.
14. Publication of an advertisement for the purposes
of publishing the client’s advertisement in the
titles of JAGA Publishing House is covered by
the publisher. Thus, the advertisement becomes

property of the publisher. The advertisement can
be bought; its price is calculated as 10 % of the
basic price of the advertisement.
15. The client holds responsibility for the content
and formal aspects of the orders advertisements
as well as for all damage that could be impeded
to the Publishing House or third parties based
on information cites in the given advertisements
or in relation to them. The client further declares
that when using photographs and other textual
material or images of third parties, they have an
unquestionable consent to their publication.
16. The publisher is not responsible for the quality of
published advertisement if other than stated files
are submitted and if imprint is not submitted.
Ground materials
• PDF 300dpi, CMYK colours
• Files for PC: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG
• Medium: CD, DVD, mail, USB key, FTP server

CONTACTS
POSTAL ADDRESS,
INVOICE DETAILS

Jaga Media, s. r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
ID no.: 270 76 695
VAT ID no.: CZ 27 07 66 95

CONTACTS

phone: +420 267 219 346
fax: +420 267 219 347
jagamedia@jagamedia.cz

DIRECTOR OF THE PUBLISHING HOUSE,
EXECUTIVE DIRECTOR
Mgr. Vladimír Brutovský
+420 777 284 680
vladimir.brutovsky@jagamedia.cz

COMMERCIAL DEPARTMENT
obchod@jagamedia.cz

EXECUTIVE DIRECTOR
Ing. Peter Halász
peter.halasz@jagamedia.cz

Miroslava Valtová, +420 775 284 685,
miroslava.valtová@jagamedia.cz

MARKETING DEPARTMENT
marketing@jagamedia.cz
Chief of publishing activities
Mgr. Zuzana Koporcová
zuzana.koporcova@jagamedia.cz
DISTRIBUTION DEPARTMENT
distrib@jagamedia.cz
Hana Petržilková, +420 777 284 682
hana.petrzilkova@jagamedia.cz
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Markéta Šimoníčková, +420 775 284 686,
marketa.simonickova@jagamedia.cz

SOURCE MATERIALS FOR ADVERTISEMENTS
podklady@jagamedia.cz
Adéla Bartíková, +420 267 219 346,
adela.bartikova@jagamedia.cz
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Príjazdová cesta a vstupný priestor
ako vizitka vášho domu

Představujeme nové
možnosti pro energeticky
účinné budovy

Jeden dizajn. Mnoho riešení.

Se stanicemi Uponor Combi Port a Aqua Port

Dlažby . Platne . Múriky . Plotové systémy . Obrubníky . Schody . Doplnky . Cestný program

Vitajte doma!
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Individuálne a všestranné dizajny
dlažieb a platní pre terasy a záhradu
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Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

statne
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edaj

né

semmelrock stein + design

Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
Tel.: 031/789 05 33, 789 18 91 · Fax: 031/789 05 34
info.sk@semmelrock.com · www.semmelrock.sk
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Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Praha, Jihočeský:
+420 603 110 920
Liberecký, Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský: +420 603 849 122
Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský:
+420 733 129 074
Jihomoravský, Zlínský, Vysočina:
+420 603 156 487
Technická podpora Čechy:
+420 734 750 875
Technická podpora Morava a Slezsko:
+420 734
247 537
PRODUKTY
S PRÍSLUŠENSTVOM
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Thanks to the professional background and a high level of expertise of our team we are able to arrange for you printing, complete
graphic and editorial processing of catalogues, company magazines, informational brochures and other publications. For every
contract we provide the supervision of the print and guarantee the highest quality of printed materials at an affordable price.
contact: obchod@jagamedia.cz, call.: 777 284 680
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