
Ediční plán 2017
www.esb-magazin.cz



Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na nové trendy 
ve výstavbě a provozu budov s nízkou energetickou náročností. 
Je praktickým průvodcem inženýrům a technikům, architektům, 
investorům, dodavatelům i uživatelům těchto staveb.

NáKLAD  
• rozesílka na více než 40 000 e-mailových adres
• volně také ke stažení na www.esb-magazin.cz

DISTRIBUCE MAGAZÍNU ESB
•  členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě (30 100 adres)
• členům České komory architektů (3400 adres)
• členům Centra pasivního domu (9600 adres)
• členům České rady pro šetrné budovy (1200 adres)

CÍLOVá SKUPINA čTENáŘŮ
• projektanti, stavební inženýři a technici, architekti
• ředitelé projektových, developerských a stavebních firem
• výrobci stavebních materiálů a technologií
• zaměstnanci stavebních úřadů měst a obcí, krajské úřady, ministerstva
• studenti odborných středních a vysokých škol v oboru stavebnictví
• uživatelé nízkoenergetických staveb
• účastníci vybraných odborných akcí (veletrhy, konference)

PRŮMĚRNá čTENOST JEDNOhO VyDáNÍ 2015/2016
Počet návštěvníků z IP adres  2962
Počet opakovaných otevření z IP adres  4255
Počet zhlédnutých stránek  83 491

MAGAZÍN ESB JE V RáMCI MEDIáLNÍhO PARTNERSTVÍ 
PREZENTOVáN NA NáSLEDUJÍCÍCh ODBORNýCh AKCÍCh
• Konference Dřevostavby Volyně 2017, celostátní soutěž Dřevěná stavba 

2017, veletrh CONECO Bratislava, konference České komory lehkých ob-
vodových plášťů 2017, Stavební veletrhy Brno 2017, Setkání lídrů českého 
stavebnictví 2017, konference Vápno, cement, ekologie 2017, konference 
ČKLOP 2017

• Konference Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2017, konference BIM 
ve stavebnictví, veletrh FOR ARCH 2017, nominační večer celostátní soutěže 
STAVBA ROKU 2017, celostátní soutěž Nejlepší výrobce stavebnin, konference 
SMART HOME 2017, celostátní studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2017, 
soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO 2017, konference CADfórum 2017

• Vyhlášení celostátní soutěže STAVBA ROKU 2017 v Betlémské kapli, kon-
ference Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2017, konference Dřevo-
stavby v praxi 2017, mezinárodní konference Centra pasivního domu 2017, 
konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017, konference Regenerace 
bytového fondu 2017, mezinárodní konference Bezpečná stavba 2017

• Veletrh INFOTHERMA Ostrava 2018, veletrh Dřevostavby Praha 2018, vele-
trh FOR PASIV a CESTY DŘEVA 2018, veletrh Střechy Praha 2018, veletrh 
Aqua-Therm 2018, konference Fórum českého stavebnictví 2018
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TERMÍNy VyDáNÍ

Termín vydání
Dodání 

podkladů
Objednávka

inzerce
ESB 1/21017 1. vydání 14. 3. 28. 2. 24. 2.

2. vydání 11. 4. 31. 3. 28. 3.
ESB 2/2017 1. vydání 23. 5. 9. 5.  4. 5.

2. vydání 13. 6. 2. 6. 31. 5.
ESB 3/2017 1. vydání 12. 9. 28. 8. 25. 8.

2. vydání 10. 10. 27. 9. 25. 9.
ESB 4/2017 1. vydání 12. 12. 30. 11. 27. 11.

2. vydání 16. 1. 2018 8. 1. 2018 4. 1. 2018

TEChNICKÉ SPECIfIKACE INZERáTŮ

Rozměry inzerátů pro interaktivní elektronický titul jsou v pixelech 72 dpi.
Akceptujeme formáty rastrové (JPG, GIF, PNG...) i vektorové  
(PDF, AI, EPS...).

Rozlišení, ve kterém se inzerát vyrábí, není reálné rozlišení, ve kterém se 
inzerát zobrazuje. (Přizpůsobuje se rozměrům okna prohlížeče.) Pro zajištění 
dobré čitelnosti textu doporučujeme minimální velikost fontu cca 29 px 
nebo cca 22 pt.

Z technických důvodů neakceptujeme animace ve formátu Adobe Flash (SWF).
Do inzerátů je možné vkládat videosoubory – ideálně ve formátu MP4.
Pro animace vytvářené našimi grafiky požadujeme ideálně zdrojový soubor 
rozdělený do vrstev (např. PSD) nebo již vyexportované jednotlivé vrstvy 
(např. PNG). Pokud je inzerát vytvořen v programu Corel Draw (CDR), prosíme 
o uložení do formátu EPS. 

CENÍK INZERCE

PR článek
2/1 (2 strany 2048 x 1536 px) 40 000 Kč

1/1 (1 strana 2048 x 1536 px) 30 000 Kč

Inzerce
1/1 (1 strana 2048 x 1536 px)  30 000 Kč 

1/2 (2 sloupce 1000 x 1536 px) 25 000 Kč

1/4 (1 sloupec 505 x 1536 px) 20 000 Kč

vizitka (1/4 sloupce 505 x 384 px) 10 000 Kč

Celoroční partner časopisu 
2 x 1/1 PR, 4 x 1/2 inzerce 100 000 Kč

Partner tématu
1 x 2/1 PR, v následujících číslech 3 x 1/4 inzerce 60 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zahrnují uveřejnění hotových dodaných 
podkladů v obou vydáních daného čísla.

Příplatek za bonusové umístění: 5000 Kč, za zpracování PR článku v roz-
sahu do 2/1: 10 000 Kč, za grafický návrh inzerce: +10 % z ceny inzerce.

Celoroční partner a partner tématu získají jako bonus nižší ceny oproti 
 jednorázovým objednávkám a bezplatné redakční i grafické zpracování PR článku. 



TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ V ROCE 2017
• Alternativní zdroje energie a jejich využití ve stavebnictví
• Smart city a energetická náročnost budov
• Dopad klimatických změn na výstavbu
• Kvalita vnitřního prostředí budov
•  Zateplování rodinných i bytových domů – příklady dobrých řešení, 

 problémy a zkušenosti
•  Navrhování metodou BIM a Facility management energeticky soběstačné 

budovy
• Materiály a technologie pro energeticky efektivní výstavbu
• Panelové domy, které by mohly být energeticky soběstačné
•   Technicko-ekonomické studie investičních a provozních nákladů energeticky 

nenáročných staveb ve srovnání s běžnou výstavbou
•  Veřejný zadavatel versus výstavba energeticky efektivních budov – školky, 

školy, nemocnice, domovy pro seniory
• Efektivita investice – realizace energeticky soběstačné stavby
• Řízení hospodaření s energiemi v budovách v majetku obcí, měst
• Právní rámec, nové předpisy a činnost veřejné správy
• Příkladné realizace a projekty energeticky efektivních budov v ČR
• Zahraniční inspirace – energeticky efektivní návrhy a stavby
• Naplňování směrnice EPBD II
• Rozhovor s osobností, jejíž činnost je spojena s tématem titulu
• Zkušenosti z provozu energeticky efektivních budov
• Certifikace budov

ODBORNOU ÚROVEŇ TITULU GARANTUJÍ  
•  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

(ČKAIT) www.ckait.cz
• Centrum pasivního domu (CPD) www.pasivnidomy.cz
• Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) www.czgbc.org

ODBORNá REDAKčNÍ RADA
• Ing. arch. Josef Smola, předseda CPD a redakční rady
• Marie Báčová, poradkyně předsedy, ČKAIT
• Dr. Ruben Paul Borg, Maltská univerzita
• Simona Kalvoda, výkonná ředitelka, Česká rada pro šetrné budovy
• Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT
• Ing. Karel Vaverka, ČKAIT

ŠÉfREDAKTORKA
Ing. Markéta Kohoutová
Tel.: +420 773 222 338
E-mail: kohoutova@esb-magazin.cz

INZERTNÍ MANAŽER
Pavel Šváb
Tel.: +420 737 085 800
E-mail: svab@ice-ckait.cz

VyDAVATEL 
Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
Sokolská 1498/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 211
IČ: 25930028
DIČ: CZ25930028
Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT
Tel.: +420 227 090 216
E-mail: sjanouskova@ckait.cz
www.ice-ckait.cz


