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www.esb-magazin.cz

Magazín Energeticky soběstačné budovy se zaměřuje na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou
náročností. Je názorným průvodcem inženýrům a technikům, architektům, investorům, dodavatelům i
uživatelům těchto staveb.
PERIODICITA
Čtvrtletník, první a aktualizované vydání každého čísla
NÁKLAD 
• rozesílka na více než 33 000 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 (28 000 adres)
• dalším zájemcům z řad architektů, studentů oborných vysokých škol atd. (5 000 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
• stavebníci zajímající se o budoucí náklady na provoz stavby
• účastníci vybraných odborných akcí (veletrhy, konference)
NÁVŠTĚVNOST STRÁNEK WWW.ESB-MAGAZIN.CZ
v období leden-červenec 2018
75 546
Délka návštěv více než 15 min:
Délka návštěv do 15 min:
Délka návštěv do 5 min:

42,6 %
18,7 %
38,7 %

www.esb-magazin.cz
TECHNICKÉ SPECIFIKACE INZERÁTŮ

CENÍK INZERCE

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

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

40 000 Kč

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.

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

Z technických důvodů neakceptujeme animace ve formátu Adobe Flash
(SWF). Do inzerátů je možné vkládat videosoubory – nejlépe ve formátu
MP4. Pro animace vytvářené našimi grafiky požadujeme nejlépe 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.

Celoroční partner časopisu
2 x 1/1 PR, 4 x 1/2 inzerce
Partner tématu
1 x 2/1 PR, v následujících číslech 3 x 1/4 inzerce

Ceny bez DPH

100 000 Kč
60 000 Kč

Příplatek za bonusové umístění: 5 000 Kč, za zpracování PR článku
v rozsahu 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.

TERMÍNY VYDÁNÍ

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ V ROCE 2019
• 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

REDAKČNÍ RADA
• Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA –
předseda redakční rady
• prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
• Ing. Karel Vaverka
• Ing. Roman Šubrt
• Marie Báčová
• Ing. arch. Josef Smola

ESB 1/2019
ESB 2/2019
ESB 3/2019
ESB 4/2019

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

1. vydání
2. vydání
1. vydání
2. vydání
1. vydání
2. vydání
1. vydání
2. vydání

Termín vydání
12. 3. 2019
16. 4. 2019
11. 6. 2019
28. 6. 2019
17. 9. 2019
15. 10. 2019
10. 12. 2019
14. 1. 2020

Dodání podkladů
12. 2. 2019
1. 4. 2019
13. 5. 2019
13. 6. 2019
19. 8. 2019
30. 9. 2019
12. 11. 2019
2. 1. 2020

www.esb-magazin.cz
VYDAVATEL
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 225
E-mail: info@ic-ckait.cz
IČ: 25930028, DIČ: CZ25930028
Ing. Šárka Janoušková
jednatelka a výkonná ředitelka IC ČKAIT
www.ice-ckait.cz

