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Ceník inzerce

platný od 1. července 2017
Náklad
145 000

Čtenost

1 240 000 obyvatel
i díky unikátnímu systému distribuce

Informace o titulu
Reklamní lifestylový magazín ČD pro vás s měsíční periodicitou je určen nejen pro zákazníky Českých drah
se spoustou zajímavých i užitečných informací a soutěží o hodnotné ceny.

Náklad 145 000 výtisků
Ověřený náklad auditovaný ABC ČR.

Ústí n. Lab.
Liberec

Distribuce

Karlovy Vary

Zdarma po celé ČR
na vybraných nádražích,
ve vlacích vyšší kvality
a v příměstských vlacích pražské
a ostravské agomerace

Hradec Králové

Plzeň

Praha

Pardubice

Ostrava
Olomouc

Jihlava
Zlín
Brno

České Budějovice

●  speciální stojany (celkem 313)
▪  vlakové spoje (více než 500 denně)

Odkud nás čtenáři znají*
73 % nádraží ČD
43 % vlaky ČD
7  % příbuzní, přátelé
2 % ostatní

* Výsledky interního průzkumu oblíbenosti jednotlivých rubrik z roku 2013.

Obsah magazínu
Kromě informací o službách a aktuálních nabídkách Českých drah nabízí magazín také spoustu zábavného
i poučného čtení.  V pravidelných rubrikách najdou čtenáři řadu zajímavých lifestylových témat, mezi
nejoblíbenější patří cestopisy, kulturní tipy a rozhovory se známými osobnostmi, rubrika Retro a soutěže.
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cestopis

Cestopis

cestopis 39

Amsterdam
Amsterdam

Naarden
Naarden

Lucemburk
Lucemburk

Blatná
Blatná

Linec
Linec

Bregenz
Bregenz
Curych
Curych Innsbruck
Innsbruck

Průběh cesty.

Švýcarsko určitě velmi zajímavé, pro pouliční
umělce asi nikoli. Jeho severní část a největší
město rozhodně ne. A to jsme naopak doufali,
že Curych bude k hraní naprosto ideální.

ránu z místní železniční zastávky popojíždíme
jednu stanici přímo do centra hlavního města
nejmenší země Beneluxu.
Lucemburk je úchvatný. Byl postaven jako
téměř dokonalá pevnost na vysoké skále a dodnes zde můžete obdivovat části opevnění,
strážní věže a podzemní chodby. Zároveň však
patří mezi jedny z nejbohatších (a nejdražších)
měst Evropy, což je vidět na každém kroku –
architekturou počínaje a nabídkou kaváren
a restaurací konče. Sídlí zde ústředí mnoha
velkých korporací a bank a také některé orgány Evropské unie.

…a taky si trochu užíváme
Projíždíme skrz Francii a kolem druhé hodiny
ranní vystupujeme na obří benzince kousek
od Lucemburku. Díky velmi nízkým daním je
zde nejlevnější palivo i tabák v celé EU, a tak
tady zastavuje v podstatě úplně každý – jde
asi o největší benzinku, kterou jsem kdy v životě viděl. Přespáváme v klidném hájíčku kousek
za vysokými protihlukovými stěnami (hurá,
nejsme jediní, kdo staví několikametrové protihlukové stěny hned vedle lesa!) a v pozdním

Užíváme si krásného teplého dne, procházíme historické uličky, chvílemi sedíme v parku
s výhledem na řeku, která teče hluboko pod
námi, a sotva si uvědomujeme, že se zde
nachází hrobka Jana Lucemburského. Místo ní
však objevujeme náměstí Jana Palacha a naše
vlastenecké srdce plesá. Na jedné z užších
a ne moc rušných ulic hrajeme dva hodinové
sety a lidé jsou zde více než štědří. Na závěr
ještě potkáváme skupinku Čechů, od kterých
dostáváme přinejmenším dalších deset eur
navíc. Jsme na tom dokonce tak dobře, že si
večer můžeme dát večeři v jedné z restaurací.
A to i přesto, že si kolega v jednom z antikvariátů koupil gramofonové desky za 40 eur.

po stopách Jana Amose
Mám stopování a neustálého plahočení s těžkými batohy plné zuby a potřebuji si chvíli
odpočinout. Jedeme tedy celou cestu z belgického Liege až do Amsterdamu vlakem.
Přes hranice mezi Liege a Maastrichtem nás
veze ošuntělá belgická příměstská jednotka, z Maastrichtu už si ale užíváme pohodlí
patrové soupravy na vlaku kategorie IC. Jen
mě mrzí, že většina trasy probíhá za tmy
a nemůžeme si tak vychutnat pro nás velmi
neobvyklou a zajímavou holandskou krajinu.
Po dvou nepříliš vydařených dnech v Amsterdamu (nepodařilo se nám najít vhodné
místo ke spaní a kvůli neustálému vláčení
Amsterdam
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Železniční
téma
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V

znik myšlenky na železniční spojení tibetské Lhasy s Čínou se datuje od padesátých
let minulého století, kdy vojáci čínské armády
pod záminkou záchrany místních obyvatel
před imperialistickým útlakem obsadili v té
době nezávislý Tibet. Zásadní komplikací, díky
které se realizace stavby protáhla na více než
padesát let, byla zmrzlá a nestabilní půda Tibetské náhorní plošiny, přes kterou trať měla
vést. Ne náhodou se zdejšímu kraji o velikosti
trojnásobku Francie říká třetí pól. V nestálém
počasí tu během zimy teploty běžně klesají
k –40 stupňům a díky nadmořské výšce kolem
4 000 m je zde pro netrénované jedince nebezpečně málo kyslíku. Podmínky samy o sobě
extrémní, které by daly zabrat i vysokohorské
expedici, natož pak obyčejným stavebním
dělníkům. Po dlouhou dobu proto odborníci
považovali stavbu železnice za technicky neproveditelnou a projekt byl ukončen na úpatí
náhorní plošiny v Golmudu.

Jako v ponorce
S neméně intenzivní pečlivostí, s jakou
byla postavena trať, byly vyrobeny
i vagony řazené do souprav vlaků.
Hermeticky uzavřené vozové skříně
mají zdvojenou izolaci dveří a oken. Ty
navíc chrání před UV zářením, jehož
intenzita je v nejvyšších bodech tratě
až trojnásobná. Zajištěna je i spolehlivá
distribuce kyslíkem. Venkovní kompresor vhání vzduch stlačený na 0,8–1 MPa
do výrobníku kyslíku, odkud je distribuován do jednotlivých kupé i zvláštních
výduchů, ke kterým se v případě nevolnosti dá připojit maska.

Zázraky se dějí
Navzdory všemu výše uvedenému rozhodlo
vedení Čínské lidové republiky 29. června
2001 o prodloužení tratě až do Lhasy. Mělo
se postavit celkem 1 142 kilometrů kolejnic
během pouhých šesti let. V kontextu toho, jak
rychle probíhá modernizace naší železniční
sítě či výstavba dálnic, hotové sci-fi...
Kromě extrémních teplot bylo třeba vyřešit
i další nepříjemná místní specifika, například
častá zemětřesení. V místech, kudy trať vede,
se potkávají Indická a Euroasijská deska,
jejichž dávný střet má na svědomí vznik
himálajského pohoří. O tom, že o sobě umějí
desky dát vědět i dnes, se mohli stavbaři
přesvědčit během dokončování celého díla,
kdy zemětřesení o síle 8,1 stupně Richterovy
škály poničilo jeden z tunelů. Trať se proto
v několika místech aktivním seismickým
zlomům vyhýbá a tam, kde nebylo zbytí,
použili stavitelé násep. Ten je oproti mostům
v případě zemětřesení bezpečnější a hlavně
levnější na případné opravy.

Železniční most ve Lhase přetínající stejnojmennou řeku byl inspirován místní architekturou.

and Northwestern Railway na Aljašce či Stalinova Mrtvá trať na Sibiři.
Čínští vědci v čele s profesorem Zhang
Luxinem bádali několik desetiletí, než dospěli
k jednoduchému řešení v podobě ochlazování
podloží pod tělesem tratě. To je řešeno hned
několika způsoby v závislosti na hloubce
permafrostu. První a nejjednodušší spočívá

neochvějná stabilita

Beton v peřinkách

Hlavním kamenem úrazu při budování tratě
se stalo nestabilní podloží. V délce 550 km,
což je polovina celkové vzdálenosti, trať vede
po zmrzlé půdě. V zimním období je pevná
jako skála, během léta, kdy zde teploty „šplhají“ k 10 stupňům nad nulou, se vrchní část
mění v bahno – tzv. permafrost. Ten dosahuje
hloubky i několika stovek metrů, přičemž se
může průběžně měnit v závislosti na teplotě.
Běžná trať se na takovém povrchu prohýbá
a praská. Typickými příklady jsou Copper River

Existují však místa, kde jsou všechna tato řešení nedostatečná. Místa se zmrzlou půdou
a spodní vodou vykazují extrémní nestabilitu. Zde se inženýři rozhodli pro vedení tratě
po mostech (pokud se nejednalo o seismicky
aktivní oblasti). Celkem jich bylo k tomuto
účelu vybudováno 675, přičemž nejdelší
z nich měří úctyhodných 12 km. Na první
pohled to nevypadá složitě, bylo však třeba
umíchat speciální beton schopný tuhnout při
teplotách hluboko pod bodem mrazu. Dále

Kolejová pole byla během stavby montována přímo
na trase budované železnice. I jejich materiál byl
uzpůsoben extrémním klimatickým podmínkám.

Za dvě kačky
Červenka – koupaliště v Boskovicích, kam se chodilo za vstupné 2 Kčs,
patřilo k prázdninám. Na snímku z roku 1987 jsem se syny a jejich kamarádkami.
Líba Badurová

bylo nutné co nejméně zahřívat hloubené otvory. Proto se vrtaly
v zimním období a nasucho. Normálně se používá voda coby
mazivo, zde by však mohla rozpouštět led pod zemí. Armatura se
proto vkládala okamžitě po vyhloubení díry a stejně tak se ihned
lil beton. Sloupy sahají 20 m pod povrch země, a tak i v letních
měsících, kdy horní vrstva půdy roztává, je most stabilní
a udržuje si svou projektovanou nosnost.
Naopak u sloupů nad povrchem země
bylo třeba zabránit promrznutí
betonu. Písek a štěrk se
proto uchovávaly

násep
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Výškový proﬁl tratě

Schéma tří variant chlazení podloží
železničního tělesa vedeného
po permafrostu (zleva: trať vedená
na štěrku, trať s ventilačními
trubkami, trať chlazená
žebrovanými tyčemi).
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Přetavena dobou
Tato podkapitolka si zaslouží lehkou katarzi. Loni zjara jsem v rámci nedělního výletu
k onomu koupališti zavítal. Věděl jsem, že
díky tomu, že hned v sousedství vyrostl
moderní krytý plavečák, je už mé „koupálko“ dávno mimo provoz, ale věru nešlo
zrovna o povzbudivý pohled na zarostlé
zbytky vypuštěného bazénu, z jehož jedné
strany aktivní obyvatelé začali se zavážkou
komunálním odpadem. Z bývalého brouzdaliště se stalo výborné protirevmatické
brouzdání kopřivami. Jen omšelý skokanský
můstek a zbytky konstrukce skluzavky se
dramaticky rýsovaly do prostoru. Inu, moje
koupaliště nemělo takové štěstí jako třeba
to ve Volyni pocházející z roku 1941, které
zanedlouho oslaví tři čtvrtě století, a to prý
v plném provozu. Že by splňovalo všechna
ta ne/smyslná hygienicko-stavebně-bezpečnostní kritéria? Nebo si ho jen přísní normotvůrci naočkovaní Bruselem nevšimli?

v uložení tělesa tratě na izolační panely a vrstvu štěrku. Tím dochází k cirkulaci vzduchu
a odvádění tepla zpod náspu. Půda pod tratí
tak zůstává i v létě pevná, zatímco pár metrů
od kolejí se již boříte do bláta.
V druhém případě se inženýři inspirovali
u místních obyvatel, kteří svá obydlí budují
na náspech proložených trubkami. Princip je
stejný jako v prvním případě, jen s vyšší účinností. Kde ani toto řešení nebylo dostačující, byly
použity žebrované trubice. Ty jsou zapuštěny
pod násep. V jejich dutých útrobách se nachází
čpavek, který se oteplováním mění na plyn a ten
stoupá vzhůru nad povrch země. Zde jsou trubice opatřeny žebry, přes která se teplo odvádí
díky proudění okolního vzduchu. Ochlazený
plyn následně zkapalní, stéká zpět dolů a vše se
znovu opakuje. Prostý princip známý ze starších
ledniček byl využit na celkem 38 km tratě.

Jak šel čas, množství látky u dámských plavek postupně ubývalo. Díky vyšší úrovni ultrafialového záření však jednodílné plavky a nohavičky zažívají jistou renesanci.

Řeky, jezera, rybníky

U rybníčku vyhládlo
V roce 1956 jsme trávili s kamarády prázdniny pod stanem u vesničky Vlaské u malého rybníčku. Po koupeli
nám chutnalo.
Jaroslav Kosek

Lipno 1984
Já a moje setra na dovolené s rodiči na Lipně v roce
1984.
Ivana Bartušková

Tobogan byl nejlepší
V létě roku 1995 jsme trávili dovolenou v autokempu Rozkoš a užívali
si zde různé vodní radovánky. Nejvíc nás však bavilo jezdit na novém
toboganu.
Martin Kosek

Synonymy pro druhou „venkovní“ kategorii, jež by se dala označit jako koupání
v přírodě, jsou volno, prázdniny, dovolená.
To se při vhodné volbě lokality nezměnilo,
naopak (díky menšímu znečištění životního
prostředí a přísnějším kontrolám) často
zlepšilo. Lužnice, střední tok Vltavy, Orlice,
potoky, venkovské rybníky i v lese schovaná
průzračná jezírka nabízejí jistě i dnes, jako
v letech našeho dětství, vodu tak křišťálově
čistou, že ani křišťálovější být nemůže, budu-li citovat legendárního mladého politika.
Před rokem 1989 jsme se jednou s kamarády
vsadili, zda na chvíli vlezeme do Labe pod
Hradcem Králové, jehož tmavou vodu při
břehu zdobil viditelný pomalu se táhnoucí pás hnědých, někdy dost konkrétních
nečistot. No... nerozpustil jsem se. Dnes
tamtéž do Labe vstupuji jak já, tak i další
plavci, a málokomu se zdá řeka špinavá.
Zato písníky – v mém bydlišti tak rozšířené
– kvalitou vody poznamenanou masivními
nájezdy vodomilů spíše utrpěly. Přibyly četné
kiosky s langoši, někde půjčovny slunečníků,
plavidel, šlapadel a sportovního náčiní. Více
než dnes už legální a všední nuda pláže spíše
ohrazení hlásící, že tenhle kus zarostlého
břehu vlastním já, XY! Zato při pohledu z výšky na zástavbu rodinných domů je možné
spatřit celou škálu modrých fleků. Nic proti
pohodlí, ale neokrádají se vlastníci bazénů
tak trochu o zážitek z kolektivního povalování se u břehů? Pravda – utopit si v přehradě
brýle, rozříznout nohu o plechovku, případ-

ně ulovit ve vodě nějaký přítulný ekzém šlo
tenkrát a jde to snadno i dnes.

netroufl ani dnes, nicméně předpokládám,
že vaše snímky ledacos napoví. Ale stojí
za ohlédnutí, co z věcí s sebou k vodě bereme.
Bachraté tranzistoráky už šplouchání vlnek
neruší, každý druhý si natlačí do mokrých uší
pecky od přehrávače v mobilu či iPodu nebo si
dokonce na hlavu nasadí obrovská retro sluchátka. Literatura, nejlépe oddechová, patrně
zůstává a u potravin a nápojů vedle zásadní
změny vzhledu i struktury asi přibyly hlavně
různé přenosné chladničky a plastové dózy.
Kategorie číslo tři je víceméně jasná: kryté
bazény. V tom našem se už léta konají různé
společenské akce, jako třeba výstavy a prodejní trhy, neboť voda tu už dávno nešplouchá. To proto, že vedle vyrostl krytý bazén
větší, modernější, vybavenější a normám
odpovídající, se všemi tobogany, můstky,
vířivkami a venkovním ležením. Možná že
za určitou neoblíbeností starších bazénů
stály povinné školní návštěvy, zpravidla
v nějakou brzkou ranní hodinu. Nevím, proč
mi utkvěly v paměti nepříjemné pocity spojené s dotykem chodidel po věčně slizkém
a studeném povrchu béžových dlaždiček,
a hlavně velmi silný zápach chloru, který se
i po dvojím umytí držel zažraný do oblečení.
Ale i chlor z Chloraminu a Sava dávno
vyvanul. Odplula i řada příjemných dojmů
a zážitků, těch, které ostatně k létu u vody
patří. Závěrečná citace je sice jen frází vypůjčenou od Vladislava Vančury, ale v kterékoli
době prostě platí a bude platit: Léto budiž
pochváleno. ▪

Lázně a kryťáky
Coby malý plavecký elév jsem pochopitelně
byl ošizen o jednu, pro dospělé a dospívající muže myslím, z příjemných radovánek
plováren a pláží, totiž očumování, případně
kontaktování poloobnažených návštěvnic.
Hodnotit design a módu plavek bych si

Nezapomenutelné dovolené
Jezdilo se stanovat k jihočeským rybníkům,
vařilo se v hliníkovém nádobí na plynovém
vařiči, pro vodu se chodilo ke studánce, večer
se dělaly táboráky, vařilo se z konzerv – přesto
to byly pro nás i naše děti nezapomenutelné
dovolené.
Jiřina Malá

Každý měsíc až

25 000**
Rozhovory,
soutěže

rozhovor

soutěž

HELENA TŘEŠTÍKOVÁ

Er, TOMÁŠ

TŘEŠTÍK

hrabica
TEXT: pavEl
Ové
hElEny TŘEŠTÍK

a archiv

ZEhETn
FOTO: Diana

Dokument

v době mobilové

Režisérka Helena Třeštíková představuje v českém dokumentárním
filmu výjimečnou a svým způsobem samostatnou kategorii. S ní přišel
do obecného povědomí termín časosběrný dokument. Její Manželské
etudy se staly součástí učebnic. Dokázala proniknout do soukromých
sfér života zcela neznámých lidí, aniž by je zesměšnila nebo ponížila.

pro chytré hlaVy

1

Jak se nazývá nejznámější soubor
dokumentů Heleny Třeštíkové?

2

Kolik metrů měří alej vedoucí
z Libosadu do Jičína?

3

Kde se narodil
František Kupka?

4

Jak je pojmenován noční vlak EN 404/405, který
je přímým spojením mezi Prahou a Moskvou?

5

Které z evropských nádraží
je, co do počtu projíždějících
vlaků, nejfrekventovanější?

A
B
C

A
B
C

A
B
C

6

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své odpovědi
zasílejte poštou do 20. března 2014.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

Manželské etudy
Manželská poradna
Manželské karamboly

Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s., Odbor marketingu
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

170
1 700
2 500

Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou
bankou ČD – poukazem na volné cestování
vlaky ČD v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás
obdrží poukázky do obchodní sítě PONT v celkové
hodnotě 1 000 Kč.
Výherce z minulého čísla najdete na stránkách
www.cdprovas.cz.

v Dobrušce
v Jaroměři
v Opočně

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – hokej, 2 – 1634,
3 – v Olomouci, 4 – 7, 5 – 1929
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

A
B
C

A
B
C

Vltava
Labe
Volha

Hrajte o Kilometrické
banky ČD za 2 200 Kč
a o poukázky v hodnotě
1 000 Kč do obchodní sítě PONT.

Curych
Berlín
Drážďany

Který článek v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *
* Na tuto otázku je nutné odpovědět, její
správnost se však neposuzuje.

PONT-2013_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

12.11.2013 16:18:50

PONT-2013_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

* Výsledky interního průzkumu oblíbenosti jednotlivých rubrik z roku 2013.    ** Září 2014.

odpovědí do
našich soutěží

12.11.2013 16:18:50

Mediální průzkum
Na podzim 2015 zadala redakce ČD pro vás agentuře GFK vypracovat nový obsáhlý mediální průzkum.
Respondenti, rozdělení do dvou skupin dělících se na cestující ČD a obecnou populaci, byli osloveni jak formou
osobního dotazování (F2F), tak on-line formuláři (CAWI). Výsledky tohoto nezávislého průzkumu potvrdily
zvyšující se zájem čtenářů a mohou být zajímavým vodítkem i pro naše inzerenty.

51 %

Celková znalost magazínu ČD pro vás v české populaci 15–79 let

30 %

Čtenost ČD pro vás v posledních 6 měsících

Profil pravidelného čtenáře
Ženy 52 %  ●  Průměrný věk 43 let  ●  ženatý/vdaná 49 %
Pracující 60 %  ●  Průměrný čistý příjem 15 447 Kč
Vzdělání
Základní nebo vyučen 24 %  ●  SŠ 60 %  ●  VŠ 15 %
Frekvence cestování vlakem
Denně 26 %  ●  Několikrát týdně 37 %  ●  1x–4x měsíčně 32 %  ●  Méně často 5 %

14 %

Čtenost ČD pro vás v posledním měsíci

Profil příležitostného čtenáře
Ženy 50 %  ●  Průměrný věk 38 let  ●  ženatý/vdaná 48 %
Pracující 62 %  ●  Průměrný čistý příjem 13 397 Kč
Vzdělání
Základní nebo vyučen 29 %  ●  SŠ 57 %  ●  VŠ 13 %
Frekvence cestování vlakem
Denně 20 %  ●  Několikrát týdně 29 %  ●  1x–4x měsíčně 38 %  ●  Méně často 13 %

10

Průměrný počet čtenářů, kteří si přečtou jeden výtisk
magazínu ČD pro vás díky unikátnímu systému distribuce.

Harmonogram pro rok 2017
Uzávěrka podkladů

Data do tisku          

Distribuce

středa

čtvrtek

středa

1

07. 12. 16

21. 12. 16

4. 1.

2

11. 1.

25. 1.

1. 2.

3

8. 2.

22. 2.

1. 3.

4

8. 3.

22. 3.

29. 3.

5

5. 4.

19. 4.

26. 4.

6

10. 5.

24. 5.

31. 5.

7

7. 6.

21. 6.

28.6.

8

12. 7.

26. 7.

2. 8.

9

9. 8.

23. 8.

30. 8.

10

13. 9.

26. 9.

4. 10.

11

11. 10.

25. 10.

1. 11.

12

8. 11.

22. 11.

29. 11.

Rozměry, podmínky a ceny inzerce
Forma inzerce
Pouze plošná inzerce, čtyřbarevná nebo jednobarevná
ve zvolené barvě. Grafická úprava inzerátů není zahrnuta
v ceně.

Orientační cena inzerce (bez DPH 21 %)
1/1 strana                                                 120 000 Kč
1/2 strany                                                 74 000 Kč

Termíny pro předání podkladů
Nejpozději dva týdny před zveřejněním.

1/3 strany                                                 49 000 Kč
PR článek                                                  69 000 Kč
Redakční rada posuzuje obsahovou stránku reklamního sdělení
i vhodnost zaměření PR článku, poté se může rozhodnout
o nezveřejnění prezentace v titulu ČD pro Vás.

1/3

1/1

Zadání inzerátu
Redakce přijímá inzeráty na základě písemné objednávky (poštou nebo e-mailem) nebo smlouvy dle dodaných
inzertních podkladů. Objednávka musí obsahovat úplné
obchodní jméno a sídlo zadavatele, dále IČ, DIČ a bankovní spojení zadavatele, datum vystavení objednávky,
razítko a podpis. Pokud na objednávce není uveden termín
zveřejnění, umístí vydavatel inzerát v nejbližším možném
vydání. Zadavatel ručí za správnost podkladů jak po stránce technické, tak obsahové.
Technické požadavky
Obrazové předlohy (formáty):
AI, EPS, TIFF, JPG, BMP
Texty:
textové dokumenty s koncovkou DOC, RTF, TXT, XLS

1/2

1/3
1/3

1/2

Formáty inzerátů
1/1 na spad 215 x 270 mm + 5 mm ořez
1/1 do zrcadla 188 x 245 mm
1/2 na spad 215 x 132 mm + 5 mm ořez
1/2 do zrcadla 188 x 122 mm  
1/3 na spad 215 x 85 mm + 5 mm ořez
1/3 do zrcadla 188 x 80 mm
1/3 na výšku 59 x 245 mm

Hotové podklady pro tisk
dodané v elektronické podobě jako:
PDF – rozkřivkované fonty, CMYK, v tiskové kvalitě
(ideálně splňující normu PDF/X-1A)
EPS a AI – Adobe Illustrator 8.0 a nižší, s rozkřivkovanými fonty
Přijímáme soubory pouze v uvedených formátech a verzích programů. Pokud má inzerát více souborů (obrázky,
loga atd.), musí být uloženy v samostatných souborech.

1/3
Kontakt
České dráhy, a.s., redakce ČD pro vás
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15   Praha 1
Inzerci přijímá: Eva Balíková,
tel.: 720 797 020, e-mail: balikova@gr.cd.cz
www.cd.cz/cdprovas
Redakce si vymezuje právo inzerát odmítnout
bez udání důvodu.

Struktura cestujících Českých drah*
15 % aktivní rodiny
Hlavním důvodem pro cestování vlakem jsou výlety, vy
užívají osobní, příměstské vlaky a rychlíky, typický zástupce = rodina se závislými dětmi, věková kategorie 30 až 44
let, maturita + vyučení, čistý měsíční příjem domácnosti
do 30 tis. Kč, zaměstnanec, žena v domácnosti, drobný
podnikatel, žijí ve středních a menších městech (20 až 100
tis. obyv.), čtou MF Dnes, Blesk a sledují TV Nova a ČT.

5 % nezařazení

13 %  aktivní studenti
Dojíždějí vlakem nebo autobusem do školy, jako
dopravní prostředek využívají nejčastěji vlak, využívají
osobní, příměstské vlaky i rychlíky, během cesty poslouchají hudbu, učí se, komunikují, typický zástupce =
student SŠ, učeň, případně student VŠ, 15 až 19 let, žije
v obcích a menších městech do 5 tis. obyvatel, z celé
ČR mimo Prahu, využívá internet doma, čte Sport,
Metro, sleduje menší TV a TV Nova.

8 % mladodůchodci
Vlakem jezdí zejména na návštěvy
a vyřizovat si soukromé záležitosti,
využívají osobní a příměstské vlaky,
typický zástupce: penzista + invalidní
důchodce, 55 až 60 let, vyučen nebo
ZŠ, příjem domácnosti do 20 tis. Kč
čistého, střední Čechy + jižní Morava,
nemá přístup k internetu, čte regionální deníky, Právo, sleduje ČT1, Primu.

12 %  mladí bez dětí
Cestují vlakem na výlety, návštěvy, vlak preferují na delší vzdálenosti, kombinují osobní vlaky +
rychlíky, typický zástupce = věk
do 30 let, ekonomicky aktivní,
nestuduje, bez dětí, převážně vyučení, nižší rodinný příjem do 20
tis. Kč, žije ve městech, celá ČR,
využívá internet doma i v práci,
čte Blesk, Sport, sleduje TV Nova
a menší TV.

8 % ostatní studenti
Dojíždějí často vlakem nebo autobusem do školy, nejčastěji využívají
autobus, během cesty poslouchají
hudbu, komunikují, využívají osobní
a příměstské vlaky, typický zástupce:
student SŠ, učeň, případně student
VŠ, 15 až 19 let, žije ve městech nad
20 tis. obyvatel, celá ČR, využívá
internet doma, čte Sport, Metro,
sleduje menší TV a TV Nova.

9 % ostatní rodiny

12 %  rodiny po odchodu dětí

Vlakem jezdí zejména na výlety, návštěvy i vyřizování soukromých záležitostí, vlak preferují
na delší vzdálenosti, typický zástupce = rodina
se závislými dětmi, 30 až 44 let, vyučení, příjem
domácnosti okolo 30 tis. Kč čistého, zaměstnanec, žena v domácnosti, Moravskoslezský, Zlínský
a Ústecký kraj, čtou Blesk, Aha a sledují TV Nova.

Vlakem jezdí především na návštěvy rodiny,
přátel, vlak preferují na delší vzdálenosti,
typický zástupce = rodina bez závislých dětí,
ekonomicky aktivní, 50 až 60 let, vyučení,
nižší příjem domácnosti (okolo 25 tis. Kč
čistého), zaměstnanec + nezaměstnaný,
zástupce žijící v menších městech (do 20
tis. obyvatel), celá ČR, čte regionální deníky,
sleduje TV Nova a ČT1.

9 %  řídící pracovníci, podnikatelé
Cestují vlakem zejména na služební cesty, do práce a na výlety,
využívají rychlíky IC, EC a Pendolino, během cesty čtou nebo
pracují, využívají notebook, typický zástupce = podnikatel se
zaměstnanci, řídící pracovník, mladší střední věk 30 až 44 let, VŠ
nebo maturita, vyšší příjem, žije ve velkých městech nad 100 tis.
obyvatel, Praha + střední Čechy, využívá internet doma i v práci,
čte HN, LN, MF Dnes, sleduje ČT.

* Mediální průzkum 2011.

9 %   zaměstnanci pendleři
Dojíždějí vlakem za prací denně či několikrát týdně,
během cesty čtou, relaxují nebo spí, jedná se zejména
o řadového zaměstnance, vyučeného nebo s maturitou,
zástupce věkové skupiny 40 až 49 let, obyvatele obcí
a menších měst do 20 tis. obyv., střední Čechy + jihovýchod ČR, využívají internet doma i v práci, čtou bulvár
(Blesk + Aha), sledují TV stanice Nova + Prima.

Ocenění
Magazín ČD pro vás si vede dobře nejen u samotných čtenářů, ale dostává se mu ocenění
i na odborném poli. Kromě několika umístění v první desítce žebříčku Czech Top 100 (2. místo
v roce 2013) se můžeme pochlubit 1. místem  v soutěži Firemní médium roku 2012 a 2014 (B2C)
a opakovaně i Certifikátem profesionální úrovně v profesní soutěži Zlatý středník. Ačkoli hlavním kritériem pro nás zůstává zájem čtenářů a výsledky takových soutěží nepřeceňujeme, představují pro nás závazek a zároveň další výzvu do budoucna.

2. místo v kategorii
firemní časopis

