
Název periodika Periodicita Vydavatel www.stránky 

ASB ČR 8x ročně Jaga Media, s. r. o. jagamedia.cz  

Beton 6x ročně Beton TKS, s. r. o. betontks.cz  

Bezpečnost a hygiena práce měsíčník ASPI, a.s. aspi.cz  

Bulletin Česká komora 
architektů 

4x ročně Česká komora architektů 
cka.cz 

Časopis Stavebnictví 10x ročně Expo Data spol. s r.o. 

casopisstavebnictvi.cz  

DEKTIME 10x ročně DEKTRADE, a.s. dektrade.cz  

Domov měsíčník Časopisy pro volný čas s. r. o. casopisdomov.cz  

ERA 21 6x ročně ERA 21, s.r.o. era21.cz  

Energie 21 6x ročně Profi Press s.r.o. profipress.cz 

Geotechnika  nepravidelně  Čeněk a Ježek s. r. o. stránky vydavatele  

Chatař a chalupář měsíčník Časopisy pro volný čas s. r. o. chatar-chalupar.cz  

CHIP měsíčník 
vydavatelství Vogel Burda 
Communications, s. r. o.  

chip.cz  

IS–INŽINIERSKE STAVBY/ 
INŽENÝRSKÉ STAVBY 

6x ročně JAGA GROUP, s.r.o. casopisis.sk  

Klimatizace 4x ročně 
JANKA RADOTÍN, a. s.  
Lennox 

janka.cz  

Konstrukce 6x ročně Konstrukce Media, s.r.o. konstrukce.cz 

Materiály pro stavbu 9x ročně Springer Media CZ, s.r.o. materialyprostavbu.cz  

Silnice mosty  4x ročně Silmos s. r. o. silnice-mosty.cz  

Silnice železnice 5x ročně Konstrukce Media, s.r.o. silnice-zeleznice.cz  

https://www.jagamedia.cz/
https://betontks.cz/
https://www.aspi.cz/casopis/bezpecnost-a-hygiena-prace/
https://www.cka.cz/cs
https://www.casopisstavebnictvi.cz/
https://www.dek.cz/
https://www.peknebydleni.cz/
https://www.era21.cz/cs/
https://www.profipress.cz/
http://www.issmge.cz/
https://www.chatar-chalupar.cz/
https://www.chip.cz/
https://www.jaga.sk/casopisy/inzinierske-stavby/
https://janka.cz/
https://konstrukce.cz/
https://www.imaterialy.cz/rubriky/casopis-materialy-pro-stavbu/
https://www.silnice-mosty.cz/
https://silnice-zeleznice.cz/


Silniční obzor měsíčník Česká silniční společnost silnicnispolecnost.cz  

Statistika a my  6x ročně Český statistický úřad czso.cz 

Stavba ČR 6x ročně Springer Media CZ, s.r.o. casopis-stavba.cz  

Stavební právo – BULLETIN 4x ročně 
ABF, a.s., Nakladatelství 
ARCH  

estav.cz  

Stavitel měsíčník ECONOMIA, a.s. stavitel.cz  

Střechy + fasády + izolace měsíčník Nakladatelství MISE, s. r. o. strechy.mise.cz  

Tunel 4x ročně 

Český tunelářský komitét a 
Slovenská tunelárska 
asociácia https://www.tzb-
info.cz/ a 

ita-aites.cz  

Vodní cesty a plavba 4x ročně Plavba a vodní cesty o.p.s. d-o-l.cz  

Veřejné zakázky        

Vodní hospodářství měsíčník 
Vodní hospodářství spol. s. r. 
o. 

vodnihospodarstvi.cz  

Vytápění, větrání, instalace 4 - 5x ročně 
Společnost pro techniku 
prostředí 

casopis-vvi 

Zpravodaj Svazu chladicí a 
klimatizační techniky 

měsíčník Svaz CHKT, s.r.o. 
Svaz chladicí a 
klimatizační techniky  

Zpravodaj WTA CZ -  2 až 4x ročně 
Vědeckotechnická společnost 
pro sanace a péči o památky 
(WTA CZ) 

wta.cz  

    

 

http://silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/
czso.cz
https://www.stavbaweb.cz/casopis-stavba.html
https://spolstavprav.cz/bulletin/
https://www.stavitel.cz/?s=Stavitel
https://www.mise.cz/
https://www.ita-aites.cz/cz/casopis/zakladni_informace/
http://d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/section/3-
https://vodnihospodarstvi.cz/
https://www.stpcr.cz/cz/casopis-vvi
https://www.chlazeni.cz/
https://www.chlazeni.cz/
https://wta.cz/

