
PERIODIKA K ZAPŮJČENÍ 
Název periodika Druh Periodicita          Jazyk                                               Web 

A2 časopis 14deník CZE http://www.advojka.cz/informace/o-nas 

Acta VŠFS časopis 2x ročně CZE http://www.vsfs.cz/?id=1042-vedecky-casopis-acta-vsfs  

Bankovnictví časopis měsíčník CZE http://www.bankovnictvionline.cz/  

Buildinfo: časopis podnikatelů ve stavebnictví časopis 5x ročně CZE http://www.buildinfo.cz/o-nas2/  

Business Spotlight: angličtina pro mezinárodní 
komunikaci: The Czech  edition of Business Spotlight 

časopis dvouměsíčník CZE http://business-spotlight.ihned.cz/  

Computer živě časopis měsíčník CZE http://www.zive.cz/Casopis-Computer/sc-89/  

COT business: communication on-line travel: časopis 
pro profesionály v cestovním ruchu 

časopis měsíčník CZE http://www.cotmedia.cz/cot-business/  

Českobudějovický deník noviny deník CZE http://ceskobudejovicky.denik.cz/  

D Test časopis měsíčník CZE https://www.dtest.cz/casopisy  

Dopravní noviny časopis týdeník CZE http://www.dnoviny.cz/  

Dům a zahrada časopis měsíčník CZE http://www.dumazahrada.cz/casopis/  

Ekonom  časopis týdeník CZE http://ekonom.ihned.cz/  

Epocha  časopis 14deník CZE http://rf-hobby.cz/?profil=epocha&tab=profil  

Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB) časopis čtvrtletník CZE http://www.fdub.cz/  

Forenzní vědy, právo, kriminalistika: vědecký 
časopis/VŠFS 

časopis čtvrtletník CZE http://wayback.webarchiv.cz/ 
wayback/http://www.vsfs.cz/pravo 

HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských 
zdrojů 

časopis 11x ročně CZE http://www.hrforum.cz/  

Chip: počítačový magazín časopis měsíčník CZE http://www.chip.cz/  

International journal of entrepreneurial knowledge časopis 1x ročně CZE http://www.ijek.org /  

Komunální technika časopis měsíčník CZE http://komunalweb.cz/  

Lidové noviny noviny deník CZE http://www.lidovky.cz/  

Logistika časopis měsíčník CZE http://logistika.ihned.cz/  

Marketing a komunikace: časopis České marketingové 
společnosti a České společnosti pro propagaci a public 
relations - MOSPRA  

časopis čtvrtletník CZE  
http://www.cms-cma.cz/  

Marketing & Media časopis týdeník CZE http://mam.ihned.cz/  

Měsíčník EU aktualit  časopis měsíčník CZE http://www.csas.cz/eu/  
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Moderní řízení  časopis měsíčník CZE http://modernirizeni.ihned.cz/  

Moje země časopis dvouměsíčník CZE http://www.mojezeme.cz/  

Návštěvník časopis 2x ročně CZE http://www.vstecb.cz/Casopis-NAVSTEVNIK-768.htm  

Politická ekonomie časopis 8x ročně CZE, SK https://www.vse.cz/polek/  

Praktik: 36 stran nápadů pro dům, byt a zahradu časopis měsíčník CZE http://www.casopispraktik.cz/novinky.aspx 

Právní rádce časopis měsíčník CZE http://pravniradce.ihned.cz/  

Psychologie dnes časopis měsíčník CZE http://www.portal.cz/casopisy/pd/profil-casopisu-
psychologiednes/4562/ 

Silnice a železnice časopis 5x ročně CZE http://www.silnice-zeleznice.cz/  

Slévárenství časopis 6x ročně CZE http://www.slevarenstvi.svazslevaren.cz/index.php?show=zam
erenicasopisu 

Statistika & My  časopis měsíčník CZE https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_-_my  

Stavebnictví a interiér časopis měsíčník CZE http://www.vega.cz/cz/magazines/si  

Střechy, fasády – izolace časopis měsíčník CZE http://www.strecharska-mapa.cz/strecharska-mapa/casopis-
strechyfasady-izolace/  

Techmagazín: měsíčník pro technické obory, vědu, 
výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilový 
průmysl, IT a technické školství  

časopis měsíčník CZE  
http://www.techmagazin.cz/  

Tunel časopis čtvrtletník CZE, SK http://www.ita-aites.cz/cz/casopis/zakladni_informace/  

Učitelské noviny časopis týdeník CZE http://www.ucitelskenoviny.cz/  

Účetnictví časopis měsíčník CZE http://www.mbm.cz/15-ucetnictvi  
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ARCHIVNÍ ČÍSLA PERIODIK 

 Název periodika                                                  Druh          Periodicita      Jazyk                                      Web 

ASB (Architektura, stavebnictví, obchod) časopis 5x ročně CZE http://www.casopisasb.cz/web/cz/o-casopise/  

Bydlení, stavby, reality časopis měsíčník CZE http://www.mf.cz/produkty/bydleni-stavby-reality/  

Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi: Časopis pro učitele 
VŠ 

časopis 5x ročně CZE http://cizijazyky.eu/  

Časopis Stavebnictví: časopis stavebních inženýrů, 
techniků 

časopis měsíčník CZE http://www.casopisstavebnictvi.cz/online/  

Deutsch perfekt časopis měsíčník GER http://www.deutsch-perfekt.com/  

21. století časopis měsíčník CZE http://21stoleti.cz/profil-casopisu/  

ERA 21 ekologie, realizace, architektura časopis dvouměsíčník CZE http://www.era21.cz/index.asp  

Euro: ekonomický týdeník časopis týdeník CZE http://www.mf.cz/produkty/euro/  

Forbes časopis měsíčník CZE http://www.forbes.cz/  

Hospodářské noviny noviny deník CZE http://ihned.cz/  

Konstrukce časopis dvouměsíčník CZE http://www.konstrukce.cz/  

Materiály pro stavbu 
časopis měsíčník CZE 

http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/casopis-materialy-pro-
stavbu/ 

Manufacturing technology časopis dvouměsíčník ENG http://journal.strojirenskatechnologie.cz/  

Marketing Sales Media časopis  CZE http://marketingsales.tyden.cz/  

MF Dnes noviny deník CZE http://www.mfdnes.cz/  

Můj dům: stavba - exteriér - interiér - byt - zahrada časopis měsíčník CZE http://mujdum.dumabyt.cz/  

Panel plus časopis dvouměsíčník CZE http://www.panelplus.cz/cz/zakladni-informace  

Právo noviny deník CZE http://pravniradce.ihned.cz/  

Realizace staveb časopis 5x ročně CZE http://www.jagamedia.cz/cz/casopisy/realizace-staveb/  

Respekt časopis týdeník CZE http://www.respekt.cz/o-respektu  

SaB: stavebníctvo a bývanie časopis dvouměsíčník SK http://www.stavebnictvoabyvanie.sk/casopis/stavebnictvo-a-
byvanie  

Slovak Journal of civil engineering časopis čtvrtletník SK  

Stavitel časopis měsíčník CZE http://www.businessmedia.cz/tituly_0/stavebnictvi/stavitel_31  

100 + 1 zahraniční zajímavost časopis 14deník CZE http://www.stoplusjednicka.cz/   

Spektra: nátěrové hmoty - zateplovací a fasádní systémy časopis dvouměsíčník CZE http://www.profimag.cz/2016/03/04/spektra-2-2016/  

Tepelná ochrana budov časopis dvouměsíčník CZE http://www.czb.cz/casopis-tob/  
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Topenářství + instalace časopis 8x ročně CZE http://www.topin.cz/index.php?art=82506  

Týden časopis týdeník CZE http://www.tyden.cz/  

TZB Haustechnik (Technická zařízení budov) časopis čtvrtletník CZE http://www.jagamedia.cz/cz/casopisy/tzb-haustechnik/  

Vytápění, větrání, instalace časopis 5x ročně CZE http://www.stpcr.cz/cz/casopis-vvi  

Zboží & prodej časopis měsíčník CZE http://www.zboziaprodej.cz/  

Zváranie = Svařování: odborný časopis so zameraním na 
zváranie a príbuzné technologie 

časopis měsíčník SK https://www.vuz.sk/casopis-zvaranie 
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