
2015

profil  časopisu



profil časopisu:
Časopis LUXUSNÍ BYDLENÍ je inspirací pro zařizování bytů 
a rodinných domů. Ročenka Vás provede několika vkusně 
a moderně upravenými interiéry a ukáže Vám možnosti, 
jak  bytové prostory zařídit. Nechte se inspirovat bytovými 
architekty a nabídkou luxusních kuchyní, nábytku, světel 
a doplňků.

periodicita:  
• ročenka – vychází v únoru

distriBuce: 
• prodej v síti Relay
• stánkový prodej v Praze a celé ČR (Mediaprint-Kapa)
• veletrhy, semináře, konference - vlastní stánek
• direct mail (realit. kanceláře, developeři, významné 
   podniky, banky, pojišťovny
• objednávkový prodej (Inzerce v časopisech, internet)

tecHNicKÉ podMÍNKY: 
• obálka 200g/m2 lesklá křída, lesklé lamino jednostranné,  
• vnitřek 115g/m2 lesklá křída
• plnobarevný tisk, 

počet straN: 
• cca 180+4

preZeNtace Na VÝstaVÁcH:
• Střechy Praha (leden)
• For Pasiv (leden)
• Dřevostavby (únor)
• For Habitat (březen)
• Pragointeriér (březen)
• Bydlení (březen)
• IBF – Mezinárodní stavební veletrh (duben)
• Tendence (září)
• For Arch, For Interior, For Wood (říjen)
• Architectureweek (říjen)

KoNtaKtY
NEXUS GROUP s.r.o., V Křovinách 22, 147 00 Praha 4
tel. +420 731 154 407, mail: group@nexus.cz
www.novebydleni.cz, www.nexus.cz



na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 307 mm
210 × 297 mm
180 × 260 mm

1/1 
69 000 Kč

2. a 3. strana obálky, 1. vnitřní strana

88 000 Kč
4. – zadní strana obálky

99 000 Kč

ceNÍK iNZerce:

77,5 × 307 mm
72,5 × 297 mm
57,5 × 260 mm

220 × 104 mm
210 × 99 mm
180 × 75 mm

1/3
25 000 Kč

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

110 × 307 mm
105 × 297 mm
 90 × 264,5 mm

220 × 152 mm
210 × 147 mm
180 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/2
35 000 Kč

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 77 mm
210 × 72 mm
180 × 48,5 mm

110 × 152 mm
105 × 147 mm
 90 × 123,5 mm

1/4
19 000 Kč

TECHNiCKÉ poDMÍNKY
Barevnost: čtyřbarevný ofsetový tisk, obálka (laminovaná)
Druh papíru: křída 115 g/m2

Vydavatel přijímá podklady pro inzerci:
a) kompozitní PDF (CMYK, 300 dpi, vložená kompletní písma nebo v křivkách)
b) inzerát vytvořený v programu Adobe InDesign pro PC (CMYK, 300 dpi,  
     kompletní balíček – zdrojové soubory, písma – případně písma v křivkách)
c) podklady k dalšímu zpracování:
• podklady v elektronické podobě: v kvalitě pro tisk (300 dpi, rozměr v dostatečné velikosti)
• logotypy: vektory (písma v křivkách), rastry (300 dpi, rozměr v dostatečné velikosti)
• text: v elektronické podobě (.txt, .doc, .rtf, případně další po dohodě)
d) přijímané datové formáty:
• rastrové – .psd, .tif, .eps, .jpg (bez komprese), .pdf (bez přímých barev – převést na CMYK)
• vektorové – .ai, .eps, .cdr, .pdf (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)
• vše pro programy: Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Acrobat)
• ostatní formáty po dohodě (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)

oBcHodNÍ podMÍNKY
Termíny uzávěrek
• Uzávěrka dodání hotových podkladů je nejpozději 15 dnů před uveřejněním.
• Uzávěrka dodání podkladů pro další zpracování je 20 dnů před uveřejněním.
Za včasné dodání správných podkladů podle Technických podmínek je zodpovědný 
objednavatel. Pokud objednavatel nedodá podklady v termínu dle harmonogramu 
vydavatele, je povinen uhradit 100 % ceny objednaného inzerátu, a to i v případě, že inzerát 
z časových důvodů nebude otištěn. Vydavatel dostane k dispozici všechny potřebné podklady 
k uveřejnění inzerátu, a pokud o to objednatel písemně nepožádá, není povinen podklady 
uchovávat, případně objednavateli vracet.
Stornovací podmínky
Stornovací poplatky je objednavatel povinen zaplatit v případě zrušení objednávky. Výše 
poplatku je určena termínem písemného oznámení storna (100 % sjednané ceny v případě 
storna ve lhůtě kratší než 20 dnů před uveřejněním, 50 % sjednané ceny v případě storna ve 
lhůtě kratší než 30 dnů před uveřejněním).
Platební podmínky
Vydavatel vystavuje fakturu nejdéle do 5 pracovních dnů od otištění inzerátu. Faktura má 
splatnost 14 dní, není-li smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je 
objednavatel povinen uhradit vydavateli úrok za každý den prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky a dále náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. 
Platby jsou výlučně převodem na bankovní konto vydavatele NEXUS GROUP, s. r. o., GE Bank, 
číslo účtu  150227112/0600, jinak pouze po dohodě s jednatelem vydavatele.
V případě prodlení objednavatele větším než 90 dnů bude nárokována plná cena inzerátu 
podle platného ceníku bez jakýchkoli slev či smluvních provizí.
Grafické práce
U inzerátů a PR článků graficky zpracovávaných vydavatelem je vydavatel oprávněn účtovat 
objednavateli grafické práce přesahující 60 minut u PR článků a inzerátů o velikosti 1/2 
strany nebo větších, respektive 30 minut u inzerátů menších než 1/2 strany. Vydavatel je 
oprávněn účtovat objednavateli náklady na scanování fotografií, jestliže počet scanů překročí 
3 scany u inzerátů menších než 1/2 strany nebo 6 scanů u PR článků a inzerátů o velikosti 
1/2 strany a větších.
Reklamační podmínky
Jakoukoli reklamaci je možné uplatnit nejdéle do 14 dnů od uveřejnění inzerátu písemnou 
formou. Objednavatel má nárok na snížení ceny, případně náhradní otisk, bude-li prokázáno 
zavinění vadného otisku vydavatelem. Další nároky objednavatele a způsob vypořádání bude 
vždy sjednán zvláštní písemnou dohodou obou stran.
Všeobecné podmínky
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout k otisku inzerát, který:
a) podle jeho názoru neodpovídá charakteru časopisu, nebo odporuje  
     zásadám, které si vydavatel stanoví.
b) má nekvalitní podklady.
Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za formální i obsahové chyby uvedené v inzerátu. 
V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít 
závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly 
s uveřejněním opravy chybného či právně nepřípustného inzerátu. Pokud vzniknou důvodné 
pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatele 
žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odstoupit od smlouvy.
Uvedené Obchodní podmínky a Technické podmínky jsou nedílnou součástí Ceníku 
a Závazné objednávky a jsou pro objednavatele i vydavatele závazné.



profil časopisu

PERIODICITA:  
• ročenka

VYCHÁZÍ: 
• únor

PROfIl čAsOPIsu luXusNÍ BYDlENÍ:
Časopis LUXUSNÍ BYDLENÍ je inspirací pro zařizování bytů 
a  rodinných domů. Ročenka Vás provede několika vkusně 
a  moderně upravenými interiéry a ukáže Vám možnosti, 
jak  bytové prostory zařídit. Nechte se inspirovat bytovými 
architekty a nabídkou luxusních kuchyní, nábytku, světel a doplňků.

DIsTRIBuCE: 
• prodej v síti Relay
• stánkový prodej v Praze a celé ČR (Mediaprint-Kapa)
• veletrhy, semináře, konference - vlastní stánek
• direct mail (realit. kanceláře, developeři, významné 
   podniky, banky, pojišťovny
• objednávkový prodej (Inzerce v časopisech, internet)

POčET sTRAN: 
• cca 180+4

TECHNICKÉ PODMÍNKY: 
• plnobarevný tisk,  
• obálka 200g/m2 lesklá křída, lesklé lamino jednostranné,  
• vnitřek 115g/m2 lesklá křída

PREZENTACE NA VÝsTAVÁCH:
• Střechy Praha (leden)
• For Pasiv (leden)
• Dřevostavby (únor)
• For Habitat (březen)
• Pragointeriér (březen)
• Bydlení (březen)
• IBF – Mezinárodní stavební veletrh (duben)
• Tendence (září)
• For Arch, For Interior, For Wood (říjen)
• Architectureweek (říjen)

KONTAKTY
NEXUS GROUP s.r.o., V Křovinách 22, 147 00 Praha 4
tel. +420 731 154 407, mail: group@nexus.cz
www.novebydleni.cz, www.nexus.cz
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VZOROVÝ BYT REZIDENCE FLORA
Text: Ivan Hrabec, Foto: Pražská správa nemovitostí  
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VZOROVÝ BYT REZIDENCE FLORA

i nově upravenou sklepní kóji nebo zděný sklep v suterénu budovy, jak se mohu 
přesvědčit při celkové prohlídce domu. všechno vypadá tak, jak jsem očekával 
u bytů této luxusní kategorie. a to je dobře. jinak by to ani nemělo být. o to víc 
jsem zvědavý, jak to bude vypadat ve vzorovém bytě, protože ten je už zařízený 
a může ukázat, jak konkrétně lze jedinečné prostory zútulnit a názorně předvést 
všechny vychvalované přednosti vinohradských dispozic. 
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JAkmILE VEJDETE Z uLICE DO VsTupNí hALY TOhOTO 
nárožníHo domu, jsTe rázem v jIném svěTě. můžeTe 
sTokráT čísT, že TenTo FunkcIonalIsTIcký dům je Perlou 
dobové arcHITekTury, ale Ten PocIT aTmosFéry TřIcáTýcH 
leT, jak jej věTšIna z nás zná už jen ze salonnícH FIlmů 
První rePublIky, vznIká Právě Tady. nádHerná Hala se 
scHodIšTěm obloženým mramorem, lesklý kov zábradlí 
odrážející zářící PaPrsky, všude Plno svěTla a ProsToru. 
jsTe-lI mIlovníkem TěcH skvělýcH sTarýcH zašlýcH časů 
mezIválečnéHo období a HledáTe-lI Takové bydlení, 
Pak vás Takový PoHled PřI vsTuPu do rezIdence Flora 
zaručeně dosTane.

Pořídit si byt na královských vinohradech patřilo k bontonu majetných vrstev 
počátečních desetiletí dvacátého století a totéž platí i dnes. zvláště, když můžete 
bydlet v historicky ceněném domě postaveném v roce 1936 významným architektem 
jaroslavem vančurou. velkoryse řešené, vzdušné a slunné prostory luxusních apartmánů 
jsou svými dispozicemi stálým lákadlem, protože při zachování všech dobových reálií je 
v nich možné vybudovat velmi pohodlné, moderní a reprezentativní bydlení. jak se 
to v rezidenci Flora podařilo? Posuďte spolu se mnou podle mé návštěvy projektu 
a vzorového bytu.

TrICÁTÝCH 
LET

Na vlnách nostalgie
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VZOROVÝ BYT REZIDENCE FLORA

vstupu je velmi fascinující. a tady je potřeba se ještě zastavit, protože právě tento 
reprezentativní vstup spoluvytváří atmosféru jedinečného bydlení s nostalgickým 
závanem idylických dob první republiky.  
můj pocit potvrzuje i josef dobiáš, makléř Pražské správy nemovitostí, který říká: 
„Když sem vedu klienty, tak ten pohled ohromí každého, kdo sem vstoupí. Je to jako by 
se okamžitě vrátil do třicátých let minulého století. Hned vpravo je recepce obložená 
mramorem, jak to tehdy bylo zvykem u luxusních činžáků. Ty dveře za ní, se třemi 
kulatými otvory, to bývala místnost pro telefon. Pak je tu výtah, ten pochopitelně 
nemůže být původní. A zaujme i dlažba a schodiště se zábradlím, které jsme renovovali 
do původního stavu. Sedací souprava, kde čekají návštěvy, je také nová, ale svým 
charakterem vystihuje duch doby. Totéž lze říci i o stylizovaném osvětlení zavěšeném od 
stropu v ose schodiště. Ne všechno může být samozřejmě tak, jak to tu bývalo, ale snažili 
jsme se zachovat i v interiéru domu tu podobu, kterou míval.“
a jedna důležitá věc je ještě úžasná. denní osvětlení. celý roh dvorního traktu je 
prosklený. To stačí na to, aby byla celá velkoryse řešená hala působivě osvětlena. vůbec 
si nedovedu představit, že by to v dnešních moderně stavěných rezidenčních objektech, 
kde se počítá s každým čtverečním metrem, který je třeba prodat, bylo vůbec možné.
k celému zázemí bych měl jen jednu výtku, dá-li se tak vůbec nazvat. výtah je velmi 
malý. v té době to, zdá se, stačilo, protože šlo hlavně jen o přepravu osob. dnes 
neustále něco dopravujeme, protože víc nakupujeme nebo cestujeme, ale také víc 
stěhujeme a potřebujeme výtahy větší. ale je to objekt, do kterého z architektonického 
hlediska nelze zasahovat, takže výtah zůstal prostorově takový, jaký byl. na druhou 
stranu schodiště je dostatečně široké a prostorné, takže stěhovat velké kusy nábytku, 
jako například klavír, dlouhý koberec nebo celé skříně, je naopak jednodušší, i když se 
musíte dostat třeba až do sedmého podlaží. Tenhle problém odpadá pouze v přízemí, 
tam jsou ale umístěny výlučně komerční plochy.
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celý dům prošel kompletní rekonstrukcí a do určité míry i citlivou modernizací, tedy 
tam, kde to bylo možné. u fasády by to ani jinak nešlo. špaletová okna jsou repasovaná, 
vnější křídla jsou repliky s izolačním dvousklem, protože nároky tepelné a zvukové 
izolace jsou v dnešní době přece jen jiné. 
v interiérech spíš převládají moderní prvky. nemluvím teď o všech rozvodech 
a přípojkách, které jsou úplně vyměněny, ale hlavně o keramické dlažbě a sanitě 
v koupelnách, nebo o takových detailech, jako jsou například původní parketové podlahy, 
které jen přece vzaly za své a jsou ve standardu nahrazeny třívrstvými dubovými 
podlahami. výrazným prvkem dřívějšího vybavení, který zůstal perfektně zachován, jsou 
vlastně jen litinové radiátory. 
To vše je jistě důležité a celkem se předpokládá, že tak kvalitní bydlení bude mít i toto 
nezbytné zázemí. mnohem více jsou ale všichni návštěvníci, stejně jako já, zvědavi na to, 
jak vypadají bytové dispozice, protože je všeobecně známo, že právě ty vinodradské se 
v pražských poměrech už staly měřítkem komfortního bydlení.
Tak tedy. v rezidenci Flora je umístěno stejně, jako tam bylo kdysi navrženo, 
17 bytů řešených v dispozicích 3 + kk nebo 4 + kk. bez ohledu na dispozice je ale lze 
podle výměry dělit do dvou skupin. jedna část bytů se rozprostírá povětšinou na 
ploše mezi 70 až 80 m2, ta druhá zaujímá plochu zhruba od 100 do 110 m2. vnitřní 
řešení je tu více, tu méně odlišné. základní přednosti, kterými se vinohradské 
byty vyznačují, však zůstávají. a je to vidět už na první pohled, když si prohlížím 
některé prázdné volné byty. všude plno světla, hodně prostoru, ať už co se týče 
plochy hlavních místností, tak vzdušnosti díky vyšším stropům. k bytům náleží 
typické funkcionalistické balkony a nahoře i terasy. a všechny mají k dispozici 

Moderní 
bydlení 
v historickém 
hávu



TECHNICKÉ PODMÍNKY
Barevnost: čtyřbarevný ofsetový tisk, obálka (laminovaná)
Druh papíru: křída 115 g/m2

Vydavatel přijímá podklady pro inzerci:
a) kompozitní PDF (CMYK, 300 dpi, vložená kompletní písma nebo v křivkách)
b) inzerát vytvořený v programu Adobe InDesign pro PC (CMYK, 300 dpi,  
     kompletní balíček – zdrojové soubory, písma – případně písma v křivkách)
c) podklady k dalšímu zpracování:

• podklady v elektronické podobě: v kvalitě pro tisk (300 dpi, rozměr   
v dostatečné velikosti)
• logotypy: vektory (písma v křivkách), rastry (300 dpi, rozměr 
   v dostatečné velikosti)
• text: v elektronické podobě (.txt, .doc, .rtf, případně další po dohodě)

d) přijímané datové formáty:
• rastrové – .psd, .tif, .eps, .jpg (bez komprese), .pdf (bez přímých barev   
   – převést na CMYK)
• vektorové – .ai, .eps, .cdr, .pdf (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)
• vše pro programy: Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Acrobat)
• ostatní formáty po dohodě (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Termíny uzávěrek
• Uzávěrka dodání hotových podkladů je nejpozději 15 dnů před uveřejněním.
• Uzávěrka dodání podkladů pro další zpracování je 20 dnů před uveřejněním.
Za včasné dodání správných podkladů podle Technických podmínek je zodpovědný 
objednavatel. Pokud objednavatel nedodá podklady v termínu dle harmonogramu 
vydavatele, je povinen uhradit 100 % ceny objednaného inzerátu, a to i v případě, že 
inzerát z časových důvodů nebude otištěn. Vydavatel dostane k dispozici všechny 
potřebné podklady k uveřejnění inzerátu, a pokud o to objednatel písemně nepožádá, 
není povinen podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.
Stornovací podmínky
Stornovací poplatky je objednavatel povinen zaplatit v případě zrušení objednávky. 
Výše poplatku je určena termínem písemného oznámení storna (100 % sjednané ceny 
v případě storna ve lhůtě kratší než 20 dnů před uveřejněním, 50 % sjednané ceny 
v případě storna ve lhůtě kratší než 30 dnů před uveřejněním).

Platební podmínky
Vydavatel vystavuje fakturu nejdéle do 5 pracovních dnů od otištění inzerátu. Faktura má 
splatnost 14 dní, není-li smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je 
objednavatel povinen uhradit vydavateli úrok za každý den prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky a dále náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. 
Platby jsou výlučně převodem na bankovní konto vydavatele NEXUS GROUP, s. r. o., 
GE Bank, číslo účtu  150227112/0600, jinak pouze po dohodě s jednatelem vydavatele.
V případě prodlení objednavatele větším než 90 dnů bude nárokována plná cena inzerátu 
podle platného ceníku bez jakýchkoli slev či smluvních provizí.
Grafické práce
U inzerátů a PR článků graficky zpracovávaných vydavatelem je vydavatel oprávněn 
účtovat objednavateli grafické práce přesahující 60 minut u PR článků a inzerátů 
o velikosti 1/2 strany nebo větších, respektive 30 minut u inzerátů menších než 1/2 
strany. Vydavatel je oprávněn účtovat objednavateli náklady na scanování fotografií, 
jestliže počet scanů překročí 3 scany u inzerátů menších než 1/2 strany nebo 6 scanů 
u PR článků a inzerátů o velikosti 1/2 strany a větších.
Reklamační podmínky
Jakoukoli reklamaci je možné uplatnit nejdéle do 14 dnů od uveřejnění inzerátu 
písemnou formou. Objednavatel má nárok na snížení ceny, případně náhradní otisk, 
bude-li prokázáno zavinění vadného otisku vydavatelem. Další nároky objednavatele a 
způsob vypořádání bude vždy sjednán zvláštní písemnou dohodou obou stran.
Všeobecné podmínky
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout k otisku inzerát, který:
a)  podle jeho názoru neodpovídá charakteru časopisu, nebo odporuje  
     zásadám, které si vydavatel stanoví.
b) má nekvalitní podklady.
Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za formální i obsahové chyby uvedené 
v inzerátu. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe 
převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, 
které vznikly s uveřejněním opravy chybného či právně nepřípustného inzerátu. Pokud 
vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není 
zajištěna na žádost vydavatele žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si 
vydavatel právo odstoupit od smlouvy.
Uvedené Obchodní podmínky a Technické podmínky jsou nedílnou součástí Ceníku 
a Závazné objednávky a jsou pro objednavatele i vydavatele závazné.

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 307 mm
210 × 297 mm
180 × 260 mm

110 × 307 mm
105 × 297 mm
 90 × 264,5 mm

220 × 152 mm
210 × 147 mm
180 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/1
69 000 Kč

2. a 3. strana obálky, 1. vnitřní strana
88 000 Kč

4. – zadní strana obálky
99 000 Kč

1/2
35 000 Kč

77,5 × 307 mm
72,5 × 297 mm
57,5 × 260 mm

220 × 104 mm
210 × 99 mm
180 × 75 mm

220 × 77 mm
210 × 72 mm
180 × 48,5 mm

110 × 152 mm
105 × 147 mm
 90 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/3
25 000 Kč

1/4
19 000 Kč

CENÍK INZERCE:
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text: ivan hrabec, Foto: torino-praga invest  
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Když navštívíte luxusní penthouse nina altomonte 
v projeKtu rezidence proKopova, máte podobný pocit, 
jaKo byste se ocitli v ideálním světě bydlení, ve Kterém 
lze jen těžKo hledat nějaKou chybu nebo nedostateK. 
svým způsobem to není v Kruzích, Které altomonta znají, 
ani žádné velKé přeKvapení. jeho možná až zarputilá 
umíněnost dotáhnout Každý svůj originální projeKt 
od celKu až po nejmenší detail K pomyslné hranici 
doKonalosti mu již vynesla něKoliK ocenění v prestižní 
developersKé soutěži best of realty. a na bytě, Který si 
zařídil K obrazu svému je to taKé znát. 

bylo by to jako v pohádce, kdyby se dalo napsat, že jakmile nino altomonte spatřil prahu, 
natolik mu učarovala, že se v ní natrvalo usadil. ale tak to nebylo. sám říká, že to byla 
vlastně náhoda, protože na počátku své developerské kariéry v devadesátých letech 
se věnoval podnikání především v rodném turíně a na azurovém pobřeží. „Jednoho 
dne v roce 1993 jsem ale na Azurovém pobřeží navštívil veletrh nemovitostí v Nice, kde 
jsem hledal další možnosti rozvoje svého podnikání, a tam jsem spatřil nenápadný stánek 
s propagačními materiály Prahy. Když jsem si je prohlédl, probudily ve mně zvědavost 
poznat tak zajímavé velkoměsto. Poté jsem se vydal do Prahy a byl jsem hluboce zasažen 
krásou města, a to nejen jako turista, ale také jako podnikatel, protože jsem tu viděl velkou 
spoustu příležitostí. Množství nádherných domů čekalo na rekonstrukci a to mne zaujalo 
tak, že jsem se rozhodl založit tu developerskou společnost. Zpočátku jsem si myslel, že tu 
budu občas pobývat tak pár dnů v měsíci, pak z toho byl týden, posléze měsíc a nakonec mě 
tu práce tak pohltila, že jsem zanechal podnikání v Turíně i na Azurovém pobřeží a v Praze 
jsem se natrvalo usadil i s rodinou.“

NiNo 
AltomoNte
Dokonalý svet bydlení 
na lince torino-Praga

50

Luxusní penthouse Rezidence pRokopova 

sluší se přitom poznamenat, že vnitřní prostor k bydlení zaujímá úctyhodných 
více než 450 m², ke kterým musíte ještě připočítat na 250 m² teras. to vše je 
rozděleno do tří pater nejvyšších podlaží jednoho ze tří vzájemně propojených 
objektů, které tvoří projekt rezidence prokopova oceněný v roce 2009 třetím 
místem v kategorii rezidenčních projektů soutěže best of realty. nejnižší patro 
triplexu tvoří soukromá zóna určená pro vlastní bydlení členů rodiny, která má 
samostatný vstup. další dvě horní podlaží jsou společenskou zónou s už zmíněným 
obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní a pracovnou, v nejvyšším patře pak celou 
plochu zaujímají terasy a místnost s vířivkou. společenská zóna je přístupná 
výhradně soukromým čipem chráněným výtahem přímo z druhého suterénu 
rezidenční novostavby. jsou tam umístěny tři sklepy, prádelna, a je tu hlavně dost 
místa pro garážování 6 aut, protože nino altomonte luxusní auta miluje a je jejich 
vášnivým sběratelem. vše pod uzavřením a spolehlivě zabezpečeno speciálními 
bezpečnostními vraty. připočteme-li k tomu ještě třízónový security systém a fakt, 
že přístup do rezidence je možný pouze přes recepci s 24hodinovou nepřetržitou 
službou, pak musí mít každý obyvatel domu stoprocentní pocit bezpečného 
bydlení a jistotu zaručeného soukromí. 
to je také to, co nino altomonte na malé straně velmi silně postrádal. sám k tomu 
říká: „Udivuje mě česká mentalita, kdy si bohatí lidé snaží opatřit velkou luxusní 
vilu na venkově, za hranicemi hlavního města, a platí neuvěřitelné sumy za údržbu, 
bezpečnostní systémy, ochranku a podobně. U nás v Itálii, v Římě, ale také v jiných 
světových velkoměstech, v Paříži, Londýně, je to jinak. Movití lidé si chtějí vybudovat 
luxusní bydlení v nejvyšších patrech podobných budov, jako je Rezidence Prokopova, 
bydlet vlastně v takové vile na střeše domu s krásným výhledem, kde platí výrazně méně 
za služby i svou bezpečnost. A tak to je i tady s mým bytem v Rezidenci Prokopova.“
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současný byt nina altomonta není prvním, který v praze obývá. s pražským bydlením začal 
ve svém prvním rekonstruovaném objektu v chodské ulici na vinohradech. je příznačné 
a logické, že si své bydlení jako developer budoval v domech, které rekonstruoval nebo 
stavěl. mohl si tedy vybrat z toho nejlepšího, co ten který projekt nabízí. není tedy divu, že 
po čase opustil vinohradský penthouse, protože si mohl vybrat bydlení v nejatraktivnější 
části historické prahy na malé straně v projektu tržiště 22. mimochodem za kompletní 
rekonstrukci této renezanční budovy obdržela v roce 2002 jeho firma torino-praga invest 
první z řady významných ocenění v soutěži best of realty. 
představte si přitom, že můžete bydlet v domě, kde zůstala zachována nádherná 
atmosféra historického jádra malé strany, jsou tu malované trámy, barokní stropy, 
nabízejí se skvostné výhledy na okolní paláce, kostely a zahrady, máte přitom zajištěn 
veškerý komfort moderního bydlení od satelitních rozvodů až po klimatizaci, a vy to 
všechno opustíte, abyste mohli bydlet na žižkově! cože? na žižkově? nepochopitelné!  
divím se také. Když se ale blíže seznámím s bytem v rezidenci prokopova u prokopského 
náměstí, pak chápu, proč se tak nino altomonte rozhodl. 
„Samozřejmě že je Malá Strana magické a půvabné místo s kouzelným a přitažlivým 
koloritem, a mně se tam velice líbilo,“ říká Nino Altomonte a vysvětluje: „V historickém centru 
nemůžete, a ani nechcete původní architekturu příliš narušovat. A já jsem potřeboval pro 
sebe a svou rodinu víc prostoru, světla, bezpečnosti a dalších prvků moderního bydlení, které 
v původních stísněných dispozicích starobylých domů Malé Strany můžete jen stěží vytvořit.“ 

Z Vinohrad 
na malou 

Stranu 
a Žižkov
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na pohled si toho nevšimnete a možná o tom ani neuvažujete, protože samozřejmě nic není 
vidět. ani mě to nenapadlo. až do chvíle, než mi nino altomonte předvedl v šatně svého bytu 
elektronickou řídicí jednotku, „mozkové“ ovládací centrum, kam ústí většina elektrických 
kabelů, a poznamenal, že v celém obytném prostoru je instalováno na 40 km kabelů! inženýr, 
který ten celý systém zapojoval, měl z toho prý velmi zamotanou hlavu. ani se nedivím. 
uvědomil jsem si totiž, že kdyby se hypoteticky dalo natáhnout veškeré bytové elektrické 
vedení do jedné přímky, mohl by se podél něj běžet skoro celý maraton.
že to není možné? ale ano. stačí jen uvést, že v bytě je rozmístěno na 200 světel! a co 
například elektrické zatahovací rolety? senzory reagují na hladinu slunečního svitu 
a zastiňují nebo odstiňují plochy teras. K ruce máte ale ovladač a podle svého pocitu můžete 
totéž udělat ručně. to člověk zvlášť ocení třeba v kuchyni s prosklenou střechou. Každý, kdo 
rád vaří, ví, jak je důležité denní světlo při přípravě pokrmů, protože na své si musí přijít 
nejen čich či chuť, ale i zrak. a co sluch? nino altomonte mi názorně ukazuje dvouzónový 
důmyslný hudební systém, kterým lze podle potřeby ovládat hlasitost produkce v jídelně 
a obývacím pokoji. totéž platí pro vnitřní i vnější prostor vířivky. elektronický systém 
řídí klimatizaci zabudovanou ve stropech všech místností, v každé koupelně je podlahové 
topení. přístup k internetu je zajištěn ve všech prostorách triplexu. a nakonec k tomu ještě 
neúplnému výčtu schopností inteligentního řízení funkcí bytu jen taková prkotina. jakmile 
ve spa spustíte sprchu s částečným výhledem na noční pražské panoráma, senzor rozsvítí 
tlumené světlo dotvářející atmosféru této intimní chvíle. 

témer 
maraton 
kabelu
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o každém projektu se dnes v propagačních materiálech píše, že jde o něco 
jedinečného, unikátního, originálního, ale u rezidence prokopova to skutečně platí. 
moderní dům architektky báry škorpilové z architektonické kanceláře mimolimit 
organicky zapadá do původní starší zástavby, nápaditě se ale odlišuje od okolních 
objektů především originálně členěnou fasádou moderně kombinovanou s prvky 
keramické mozaiky a nerezovými balkony. tak můžete vidět rezidenci prokopova 
zvenčí. to však nevypovídá nic o tom, proč by v ní bylo bydlení lepší než na malé 
straně.  
už zběžný pohled při mém vstupu do obývacího pokoje je ale jasnou odpovědí na 
otázku, proč dal nino altomonte přednost žižkovu před malou stranou. enormně 
prosklené plochy stěn zajišťují nejen maximálně přirozené denní osvětlení, ale 
také nádherný výhled nad střechami domů k pražskému hradu, památníku jana 
žižky na vítkově a k žižkovské televizní věži. je to opravdu mimořádné místo, 
které si z jiného úhlu pohledu v ničem nezadá s malou stranou. a vystoupíte-
li po schodech ještě o patro výš, kde většinu plochy podlaží zaujímají obytné 
terasy jakoby stvořené pro pořádání večírků a společenských party, je ten pohled 
doslova fascinující. máte-li pocit, že tu k dokonalosti prožitku ještě chybí vířivka, 
pak uvažujete správně. jenže ta je tu také. lze si tak snadno představit, jak v noci 
relaxujete se svými blízkými v příjemné lázni s masážními vodními tryskami 
při sklence vynikajícího vína, posloucháte náladovou hudbu ze zabudovaného 
audiosystému a shlížíte na romanticky osvětlené pražské panoráma.

Vila na streše
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jedna z hlavních postav známého filmu románu pro muže v podání herce miroslava 
donutila několikrát opakuje oblíbenou repliku: „Mám jednoduchý vkus. Spokojím se 
s tím nejlepším.“ to ale pro nina altomonta neplatí. on se s tím nejlepším nespokojí. 
chce mít vše vždy ještě lepší než je to nejlepší. názorně to poznám, když chci 
položit brašnu s fotoaparátem na desku jídelního stolu a ozve se úzkostné néé. 
mohl bych totiž porušit dokonalý povrch a lesk. pak mě vede nino altomonte na 
terasu a ukazuje mi černý keramický obklad fasády složený z malých destiček. říká 
mi přitom něco na české poměry neuvěřitelného: „Tu fasádu obkládali dvakrát. Měl 
jsem představu, že obložení je živoucí organismus a musí barevně reagovat na změnu 
počasí, na intenzitu denního světla. Při slunečném počasí měla černá keramika nabírat 
zlatavý odstín, když bylo zamračeno nebo by pršelo, měl mít světelný odraz namodralý 
nádech. Jakmile ale sundali lešení, viděl jsem, že to kvůli špatnému lícování keramické 
mozaiky není ono a nechal jsem všech šest pater fasády strhnout a znovu obložit. Teď 
to teprve vypadá tak, jak jsem chtěl.“
dovedu si představit, že tahle touha po dokonalém vyznění projektovaného díla musí 
lézt jeho okolí pořádně na nervy a nino altomonte to ani nepopírá: „Musím říct, že 
mí spolupracovníci jsou ze mě mnohdy velmi nervózní. Jsem věčně nespokojený, když 
hledám ideální výraz určitého stavebního prvku. Ale za ta léta se to naučili nejen snášet, 
ale sdílejí i mé nadšení pro věc, jsou stejně jako já šťastni z podařeného výsledku. Možná 
byste to neřekl, ale stavební inženýr, kterého jsem donutil shodit tu celou hotovou fasádu, 

Ješte lepší 
než to 

nejlepší
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profil časopisu:
Časopis LUXUSNÍ BYDLENÍ je inspirací pro zařizování bytů 
a rodinných domů. Ročenka Vás provede několika vkusně 
a moderně upravenými interiéry a ukáže Vám možnosti, 
jak  bytové prostory zařídit. Nechte se inspirovat bytovými 
architekty a nabídkou luxusních kuchyní, nábytku, světel 
a doplňků.

periodicita:  
• únor
• říjen

distriBuce: 
• prodej v síti Relay
• stánkový prodej v Praze a celé ČR (Mediaprint-Kapa)
• veletrhy, semináře, konference - vlastní stánek
• direct mail (realit. kanceláře, developeři, významné 
   podniky, banky, pojišťovny
• objednávkový prodej (Inzerce v časopisech, internet)

tecHNicKÉ podMÍNKY: 
• obálka 200g/m2 lesklá křída, lesklé lamino jednostranné,  
• vnitřek 115g/m2 lesklá křída
• plnobarevný tisk, 

počet straN: 
• cca 180+4

preZeNtace Na VÝstaVÁcH:
• Střechy Praha (leden)
• For Pasiv (leden)
• Dřevostavby (únor)
• For Habitat (březen)
• Pragointeriér (březen)
• Bydlení (březen)
• IBF – Mezinárodní stavební veletrh (duben)
• Tendence (září)
• For Arch, For Interior, For Wood (říjen)
• Architectureweek (říjen)

KoNtaKtY
NEXUS GROUP s.r.o., V Křovinách 22, 147 00 Praha 4
tel. +420 731 154 407, mail: group@nexus.cz
www.novebydleni.cz, www.nexus.cz



na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 307 mm
210 × 297 mm
180 × 260 mm

1/1 
69 000 Kč

2. a 3. strana obálky, 1. vnitřní strana

88 000 Kč
4. – zadní strana obálky

99 000 Kč

ceNÍK iNZerce:

77,5 × 307 mm
72,5 × 297 mm
57,5 × 260 mm

220 × 104 mm
210 × 99 mm
180 × 75 mm

1/3
25 000 Kč

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

110 × 307 mm
105 × 297 mm
 90 × 264,5 mm

220 × 152 mm
210 × 147 mm
180 × 123,5 mm

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

1/2
35 000 Kč

na spad (před ořezem)
čistý formát (po ořezu)

do zrcadla

220 × 77 mm
210 × 72 mm
180 × 48,5 mm

110 × 152 mm
105 × 147 mm
 90 × 123,5 mm

1/4
19 000 Kč

TECHNiCKÉ poDMÍNKY
Barevnost: čtyřbarevný ofsetový tisk, obálka (laminovaná)
Druh papíru: křída 115 g/m2

Vydavatel přijímá podklady pro inzerci:
a) kompozitní PDF (CMYK, 300 dpi, vložená kompletní písma nebo v křivkách)
b) inzerát vytvořený v programu Adobe InDesign pro PC (CMYK, 300 dpi,  
     kompletní balíček – zdrojové soubory, písma – případně písma v křivkách)
c) podklady k dalšímu zpracování:
• podklady v elektronické podobě: v kvalitě pro tisk (300 dpi, rozměr v dostatečné velikosti)
• logotypy: vektory (písma v křivkách), rastry (300 dpi, rozměr v dostatečné velikosti)
• text: v elektronické podobě (.txt, .doc, .rtf, případně další po dohodě)
d) přijímané datové formáty:
• rastrové – .psd, .tif, .eps, .jpg (bez komprese), .pdf (bez přímých barev – převést na CMYK)
• vektorové – .ai, .eps, .cdr, .pdf (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)
• vše pro programy: Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Acrobat)
• ostatní formáty po dohodě (bez přímých barev – nutné převést na CMYK)

oBcHodNÍ podMÍNKY
Termíny uzávěrek
• Uzávěrka dodání hotových podkladů je nejpozději 15 dnů před uveřejněním.
• Uzávěrka dodání podkladů pro další zpracování je 20 dnů před uveřejněním.
Za včasné dodání správných podkladů podle Technických podmínek je zodpovědný 
objednavatel. Pokud objednavatel nedodá podklady v termínu dle harmonogramu 
vydavatele, je povinen uhradit 100 % ceny objednaného inzerátu, a to i v případě, že inzerát 
z časových důvodů nebude otištěn. Vydavatel dostane k dispozici všechny potřebné podklady 
k uveřejnění inzerátu, a pokud o to objednatel písemně nepožádá, není povinen podklady 
uchovávat, případně objednavateli vracet.
Stornovací podmínky
Stornovací poplatky je objednavatel povinen zaplatit v případě zrušení objednávky. Výše 
poplatku je určena termínem písemného oznámení storna (100 % sjednané ceny v případě 
storna ve lhůtě kratší než 20 dnů před uveřejněním, 50 % sjednané ceny v případě storna ve 
lhůtě kratší než 30 dnů před uveřejněním).
Platební podmínky
Vydavatel vystavuje fakturu nejdéle do 5 pracovních dnů od otištění inzerátu. Faktura má 
splatnost 14 dní, není-li smluvně sjednáno jinak. V případě prodlení s úhradou faktury je 
objednavatel povinen uhradit vydavateli úrok za každý den prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky a dále náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. 
Platby jsou výlučně převodem na bankovní konto vydavatele NEXUS GROUP, s. r. o., GE Bank, 
číslo účtu  150227112/0600, jinak pouze po dohodě s jednatelem vydavatele.
V případě prodlení objednavatele větším než 90 dnů bude nárokována plná cena inzerátu 
podle platného ceníku bez jakýchkoli slev či smluvních provizí.
Grafické práce
U inzerátů a PR článků graficky zpracovávaných vydavatelem je vydavatel oprávněn účtovat 
objednavateli grafické práce přesahující 60 minut u PR článků a inzerátů o velikosti 1/2 
strany nebo větších, respektive 30 minut u inzerátů menších než 1/2 strany. Vydavatel je 
oprávněn účtovat objednavateli náklady na scanování fotografií, jestliže počet scanů překročí 
3 scany u inzerátů menších než 1/2 strany nebo 6 scanů u PR článků a inzerátů o velikosti 
1/2 strany a větších.
Reklamační podmínky
Jakoukoli reklamaci je možné uplatnit nejdéle do 14 dnů od uveřejnění inzerátu písemnou 
formou. Objednavatel má nárok na snížení ceny, případně náhradní otisk, bude-li prokázáno 
zavinění vadného otisku vydavatelem. Další nároky objednavatele a způsob vypořádání bude 
vždy sjednán zvláštní písemnou dohodou obou stran.
Všeobecné podmínky
Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout k otisku inzerát, který:
a) podle jeho názoru neodpovídá charakteru časopisu, nebo odporuje  
     zásadám, které si vydavatel stanoví.
b) má nekvalitní podklady.
Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za formální i obsahové chyby uvedené v inzerátu. 
V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít 
závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly 
s uveřejněním opravy chybného či právně nepřípustného inzerátu. Pokud vzniknou důvodné 
pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatele 
žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odstoupit od smlouvy.
Uvedené Obchodní podmínky a Technické podmínky jsou nedílnou součástí Ceníku 
a Závazné objednávky a jsou pro objednavatele i vydavatele závazné.


