
Bydlení, životní styl, 

design a architektura

Časopis s dlouhou tradicí a moderními názory se věnuje všemu, 
co souvisí s pořízením bydlení i  jeho zařízením, dává praktické 
rady a nápady, neopomíjí ani design a umění v interiéru. Domov 
představuje stálici na trhu časopisů o bydlení. K jeho přednostem 
patřila vždy především stabilita a věrnost jeho čtenářů, serióznost 
informací a dobrá odborná úroveň. 

Časopis vychází kromě tištěné podoby i  v  elektronické verzi 
na www.digiport.cz, všechny články se uveřejňují také na webo-
vých stránkách www.peknebydleni.cz.

Pravidelné rubriky: 

Byty a rodinné domy – reportáže a návštěvy ∙ Novinky v zařizování 
interiéru ∙ Kuchyně ∙ Koupelny ∙ Elektrospotřebiče ∙ Trendy z vele-
trhů ∙ Vytápění ∙ Stavba a zahrada

Profi l našeho čtenáře:

74 % ženy / 26 % muži
53 % čtenářů dosáhlo VŠ vzdělání (vč. Bc.)
76 % čtenářů je ve věku 30 až 55 let
72 %  čtenářů disponuje čistým příjmem domácnosti 

nad 50 000 Kč
85 %  čtenářů vlastní nemovitost (byt, rodinný dům, chatu, 

chalupu)

Odhad čtenosti: 

Odhad čtenosti v periodě vydání: 37 000 čtenářů
Počet kontaktů čtenářů s časopisem v periodě 
vydání: 156 000



TÉMATA

1– 2/23 uzávěrka 21.12.2022 vychází 03.01.2023

Pozvánka na veletrhy FOR PASIV, FOR WOOD, FOR THERM, 
STŘECHY PRAHA, SOLAR PRAHA (09.–11.02.2023)

Interiér: Předsíňové vybavení
 Dekorativní úpravy stěn v interiéru – obklady, tapety, 

stěrky, štuky, omítky 
 Kuchyňské dřezy a baterie, drtiče odpadu
 Domácí wellness – masážní sprchy, sauny a vířivky 

včetně zastřešení
Elektro: Drobné kuchyňské spotřebiče
Stavba: Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy
 Dřevostavby, sruby, roubenky – sendvičové 

konstrukce, systémy suché výstavby, vzduchotěsnost, 
stavební desky, dřevěná okna a parapety 

 Plánujeme střechu, okapové systémy, střešní vpusti
Vytápění: Elektrické vytápění, velkoplošné systémy 
 Fotovoltaika, bateriová úložiště
Finance: Výběr dodavatele energií + hypotéky a úvěry 

na bydlení

3/23 uzávěrka 25.01.2023 vychází 14.02.2023

Pozvánka na Stavební veletrh Brno, Dřevo a stavby Brno (DSB) 
a veletrh interiéru a bydlení MOBITEX Brno (02.–04.03.2023)

Příloha: Dům a úspory energie
Interiér: Domácí pracovny – židle, stoly, notebooky, sluchátka
 Eko+bio domácnost – třídění odpadu, recyklované 

materiály, eko+bio produkty, udržitelnost

Elektro: Vestavné spotřebiče
Stavba:  Rekonstrukce bytových a panelových domů – 

zasklívání lodžií a balkonů, výměna oken, závěsné 
balkony, izolace, zateplení

 Rekonstrukce bytového jádra, zařízení koupelen
Vytápění: Teplovodní vytápění
Zahrada: Domácí studny, vodárny, jímky
Finance: Stavební spoření

4/23 uzávěrka 22.02.2023 vychází 14.03.2023

Interiér: Kuchyně v různých stylech
 Zdravé spaní v ložnici
 Obklady a dlažby – trendy z veletrhu Cevisama
 Jarní úklid, vysavače a roboti
Elektro: Myčky nádobí
Stavba: Rekonstrukce rodinného domu – okna, střechy (těžké 

a lehké krytiny)
 Výtahy do rodinného domu
 Garážová vrata, ploty a brány
Vytápění: Elektrické vytápění a ohřev vody
 Využití solární energie
Zahrada: Zahradní bazény, ohřev vody
 Terasy, schody, cesty v zahradě
 Příprava na jaro – sekačky, křovinořezy, pily
Finance: Pojištění domácnosti

5/23 uzávěrka 29.03.2023 vychází 18.04.2023

Interiér: Sprchové kouty, boxy, vaničky, podlahové vpusti
 Nápojové a dekorativní sklo 
 Interiérové dveře a kování
 Chytrá domácnost
Elektro: Klimatizace, větrání domu
Stavba: Cihlový dům
 Fasádní obklady, odvětrávané fasády
 Sanace vlhkého zdiva, hydroizolace
Vytápění: Plynové vytápění, dotační programy

 Domácí fotovoltaické elektrárny, dotace
Zahrada: Zimní zahrady 
 Nátěry na dřevo a kov
Finance: Koupě pozemku

6/23 uzávěrka 03.05.2023 vychází 23.05.2023

Interiér: Nábytkový veletrh „Salone del mobile.Milano“ 2023
 Vnitřní a venkovní zastínění oken a teras – žaluzie, 

rolety, plachty, 
 Bioklimatické pergoly
 Mechanické zabezpečení bytu a domu
 Nábytek a doplňky z betonu
Elektro: Chladničky a mrazničky
Stavba: Nová fasáda – vnější zateplení, omítky, nátěry, 

nástřiky fasád
 Stavíme dům z betonu, betonové podlahy, betonové 

skály
Vytápění: Tepelná čerpadla, dotace
Zahrada: Letní kuchyně – grily, krby, udírny
 Zahradní nábytek a osvětlení
Finance: Pojištění bytu, domu před vykradením



TÉMATA

Speciál: uzávěrka 23.05.2023 vychází 13.06.2023

12 splněných snů – 12 návštěv nejkrásnějších bytů a domů

7– 8/23 uzávěrka 21.06.2023 vychází 11.07.2023

Interiér: Pokoje pro děti, čističky vzduchu
 Nábytkový veletrh „Salone del mobile.Milano“ 2023
 Měníme podlahu v interiéru
 Zavařování
Elektro: Odšťavňovače a sušičky ovoce
Stavba: Podkroví – stavební desky, zateplení, střešní okna, 

rekonstrukce střech, střešní světlíky a světlovody, 
schodiště

 Posuvné dveře do exteriéru, podlahy na terase, terče 
a podložky 

Vytápění: Kotle na tuhá paliva, pelety, topidla na biomasu
 Komínové systémy
Zahrada: Ploty a brány s pojezdy
 Malé zahradní stavby
 Nátěry venkovních prvků
 Koupací jezírka, zelené střechy
 Čištění odpadních vod, šedá voda

9/23 uzávěrka 02.08.2023 vychází 22.08.2023

Pozvánka na veletrhy FOR ARCH a FOR INTERIOR

Interiér: Vany, umyvadla, koupelnové baterie
 Kuchyňské trendy
 Inteligentní dům
Elektro: Pračky a sušičky
Stavba: Stavíme rodinný dům – stavební technologie, 

materiály, okna, dotace
 Zimní zahrady
Vytápění: Systémy větrání, rekuperace
Zahrada: Zastřešení, vytápění a zazimování bazénu, navazující 

plochy 
Finance: Prodej nemovitosti

10/23 uzávěrka 30.08.2023 vychází 19.09.2023

Příloha: Teplo domova
Interiér: Centrální osvětlení, vypínače
 Moderní ložnice – postele, matrace, ložní prádlo 
 Obrazy, zrcadla, rámy
Elektro: Varné desky a digestoře, nádobí na indukci
Stavba: Zdravé a soběstačné bydlení – světlo, teplo, vzduch, 

fotovoltaika, eliminace hluku
Vytápění: Krby bez dřeva
Zahrada: Servis zahradní techniky po sezoně 
Finance: Platební karty

Speciál uzávěrka 19.09.2023 vychází 10.10.2023

12 splněných snů – 12 návštěv nejkrásnějších bytů a domů

11/23 uzávěrka 04.10.2023 vychází 24.10.2023

Interiér: Sedací nábytek – pohovky a křesla
 Koberce

 Toalety a předstěnové instalační systémy
Elektro: Péče o prádlo – žehličky žehlicí prkna a parní stanice
Stavba: Rekonstrukce bytu – podlahy, dveře, elektroinstalace, 

přestavba kuchyně, koupelny 
 Montované stavby a mobilní domy
Vytápění: Radiátory a designové otopné žebříky
Finance: Investice do nemovitosti

12/23 uzávěrka 01.11.2023 vychází 21.11.2023

Interiér: Vánoční stolování a dekorace, bytové vůně
 Jídelní stoly a židle
 Vánoční pečení, trouby
 Úklid, vysavače
 Trendy z veletrhu Christmassworld ve Frankfurtu
 Tipy na vánoční dárky
Elektro: Kávovary
Stavba: Stavební sklo v interiéru a exteriéru
 Schodiště typová i na zakázku
 Přehlídka Designblok
Vytápění: Krby a krbová kamna, teplovzdušné vytápění
Finance: Spotřebitelské úvěry



1/1

1/4 šířka

1/2 šířka

1/4
1/8

1/
2 

vý
šk

a

1/3 šířka

Formát na spad 
210 × 275 mm

Formát na zrcadlo 
184 × 247 mm

Formát na spad 
420 × 275 mm

Dodat jako dvě celostrany!

Formát na spad 
210 × 68 mm

Formát na zrcadlo 
184 × 58 mm

Formát na spad 
210 × 135 mm

Formát na zrcadlo 
184 × 121 mm

Formát na spad 
102 × 275 mm

Formát na zrcadlo 
89 × 247 mm

Formát na spad 
102 × 135 mm

Formát na zrcadlo 
89 × 121 mm

Formát na spad 
210 × 90 mm

Formát na zrcadlo 
184 × 79 mm

Formát na zrcadlo 
89 × 58 mm

Formát na spad 
68 × 275 mm

Formát na zrcadlo 
58 × 247 mm

Ceny inzerce

1/1 159 000 Kč
1/2 80 000 Kč
1/3 53 000 Kč
1/4 34 000 Kč
1/8 18 000 Kč
2. a 3. obálka 180 000 Kč
4. obálka 200 000 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny vkládané inzerce

do 10 g/ks 2,40 Kč
do 20 g/ks 3,50 Kč
do 30 g/ks 4,00 Kč
Vyšší gramáž a náročnější materiály 
dohodou. Nutno dodat do tiskárny alespoň 
8 dnů před distribucí.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Slevy, storno poplatky

sleva při platbě předem 2 %
storno poplatek po datu uzávěrky 100 % 

Harmonogram 2023 

   Číslo Objednávky       Vychází a podklady do

1– 2/23 21.12.2022 03.01.2023
 3/23 25.01.2023 14.02.2023
 4/23 22.02.2023 14.03.2023
 5/23 29.03.2023 18.04.2023
 6/23 03.05.2023 23.05.2023
7– 8/23 21.06.2023 11.07.2023
 9/23 02.08.2023 22.08.2023
10/23 30.08.2023 19.09.2023
11/23 04.10.2023 24.10.2023
12/23 01.11.2023 21.11.2023

Technické požadavky pro podklady

PDF v tiskové kvalitě: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK (Coated FOGRA39), ořezové značky (posun 
3 mm), u formátů na spad přesahy na ořez (spadávka) 5 mm
Texty: DOC, DOCX, ODT  |  Obrázky: JPEG, TIFF, PSD  |  Loga: AI, EPS, PDF

Polygrafické údaje

Čistý formát časopisu: 210 × 275 mm
Sazební obrazec strany: 184 × 247 mm 
Tisk: ofset
Barevnost: 4/4 CMYK

Obálka: 170 g/m2 křída, UV lak
Blok: 70 g/m2 LWC
Rastr: 175 lpi
Vazba: V2 lepená

Rozměry jsou uvedeny jako šířka × výška.
U formátů „na spad“ jsou uvedeny čisté rozměry po ořezu. Dodaná tisková data musí navíc 
obsahovat pětimilimetrové přesahy na ořez na všech stranách. 
Lepená vazba V2 způsobuje cca 5mm slepení/stlačení stránek u hřbetu!

Formáty inzerce

Platný od 1. 1. 2023 ceník inzerce 2/1
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Časopisy pro volný čas s. r. o.  |  Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČ: 26422964  |  DIČ: CZ26422964  |  OR: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 81066

Ředitelka inzerce: Romana Klímová  |  mobil: 777 292 566  |  e-mail: romana.klimova@provolnycas.cz
www.peknebydleni.cz  |  www.facebook.com/domov.peknebydleni


