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Ceník inzerce

platný od 1. ledna 2022

Náklad
100 000

Čtenost

až 1 000 000 obyvatel

Informace o titulu
Klientský měsíčník ČD pro vás je určen nejen pro stávající zákazníky Českých drah, ale snaží se oslovit
i potenciální klienty. Důraz klademe na pestrou skladbu zajímavých i užitečných informací a soutěží
o hodnotné ceny.

Náklad 100 000 výtisků měsíčně
Ověřený náklad auditovaný ABC ČR.
Ústí n. Lab.
Liberec
Karlovy Vary

Distribuce
Zdarma po celé ČR na více
než 300 nádražích, ve všech
vlacích dálkové dopravy
a v příměstských vlacích
pražské a ostravské aglomerace.

Hradec Králové

Plzeň

Praha

Pardubice

Ostrava
Olomouc

Jihlava
Zlín
Brno

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

České Budějovice

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

Obsah magazínu
Kromě informací o službách a aktuálních nabídkách Českých drah a partnerských projektech nabízí magazín také
nemálo autentických článků. V pravidelných rubrikách najdou čtenáři řadu zajímavých lifestylových témat, mezi
nejoblíbenější patří cestopisy, rozhovory se známými osobnostmi, rubrika Cestování po ČR a soutěže.

cestopis

cestopis

Bavorsko

Cestopis

T e x t : To m á š Vo ž e n í l e k , D e n i s a B u k va j o v á
Foto: Denisa Bukvajová

PESTRÉ BABÍ LÉTO
U BODAMSKÉHO JEZERA
aneb ráj na německý způsob

Určitě se musíš přijet podívat, je to tu jako v ráji. V tomto duchu mi před rokem
telefonovala kamarádka Denisa z Lindau na jihu Bavorska, kde si zlepšovala němčinu
na místní jazykové škole. Město leží u krásného Bodamského jezera a částečně vlastně
i na něm, protože historické centrum se nachází přímo na ostrově. Sebral jsem odvahu,
zabalil všechny potřebné věci včetně kamery se stativem, abych mohl natáčet pro Českou
televizi, a vydal se na cestu.
40

41

Železniční
téma

železnice

železnice

Výletní vlaky

Text: Rostislav Šmída
Foto: archiv autora, archiv Romana Jeschkeho, ÚTKD, ROPID

ÚTĚKY ZA ODPOČINKEM,
POZNÁNÍM I POHYBEM

aneb sláva nazdar výletům po kolejích

Každý občas potřebuje únik ze všední reality. Naši předci v 19. století to měli o dost
horší. Ve městech tehdy tovární komíny chrlily černý uhelný dým, pracovní doba byla
nekonečná, zuřily nemoci, na které ještě nebyly účinné léky, neexistovala kanalizace,
v úzkých uličkách byla samá špína. Není divu, že si kdekdo chtěl vyjet v neděli
do přírody. Ale i člověk moderní, technikou zhýčkaný, utíká pryč z města, aby si
„vyčistil hlavu“. A železnice mu v tom stále vydatně pomáhá.
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

cestování po ČR l poznej Česko pěšky

žst. Kolín

POLEPSKÝM
ÚDOLÍM

Vlakem do Ratboře
Z Prahy a z Pardubic

Polepský vodopád

kolem vodopádu

dálkovým vlakem do Kolína a dále
regionálním vlakem směr Ledečko

pohřebiště (archeologické naleziště)

Text a foto: Roman Šulc

Čekali byste
u Kolína
vodopád?

tvrz Pašinka

Dnes vás zavedeme do kolínského
středního Polabí. Většina lidí
má o něm představu, že je fádní
a rovinaté, jak se o tom zpívá
i ve známém pochodu Františka
Kmocha. Ale sami se přesvědčíte
o opaku, a to během cesty
údolím, které vyhloubil jeden
z labských přítoků.

skála/vyhlídka
u Kohoutova mlýna
žst. Ratboř

železniční
viadukt
Hranice

Skokanovský rybník

DÉLKA
TRASY
11 KM

Skála u Kohoutova mlýna je vyhlášeným místem
horolezců

V aplikaci
Vlakem na výlet

zámek Ratboř

N

áš výlet zahájíme na nádraží v Ratboři. Na cestu se vydáme po modré
turistické značce, která nás bude provázet skoro až do cíle. Po výstupu z vlaku
si možná všimnete rychle mizejících
budov kdysi vyhlášeného cukrovaru,
založeného již v roce 1857. Pro obec
bylo důležité, že ho v roce 1890 koupil
kolínský velkoobchodník Bernard Mandelík. Pro přestavbu staršího barokního
zámku v centru obce a výstavbu zcela
nového domu v jeho sousedství získali
Mandelíkovi již tehdy uznávaného
ražského architekta Jana Kotěru.

Ten v Ratboři vytvořil opravdové architektonické skvosty. Prohlédnout si je
můžete nedaleko kostela sv. Václava
z konce 17. století. Na konci Ratboře
roste u hřbitovní zdi vzácný cedr atlaský.
Dorostl do výšky přes 22 metry.

Kolínské granáty
Od hřbitova se začne cesta prudce
svažovat. Za chvíli přijdeme ke Skokanovskému rybníku na říčce Polepce, na které
kdysi klapalo na jedenáct mlýnů. Většina
jich již zanikla, některé ale mineme
cestou. Oblast po pravé straně od hráze

V barokním křídle pašinské tvrze maloval
proslulý impresionista Václav Radimský

domu č. p. 25. Z mostku
vysoké skály u Kohoutova
získáte za tuto
přes trať se nám vzápětí
mlýna, která je oblíbeným
trasu
otevřou výhledy na kamenhorolezeckým terénem s více
20 ČD Bodů
ný železniční viadukt, ponež čtyřicetiletou tradicí. Skástavený během pouhých pěti
lu dnes spravuje horolezecký
měsíců v roce 1900. Je zajímavě
oddíl Potkali se u Kolína a milovesovitě zakřivený, měří na délku
níci adrenalinu si tady mohou vybrat
109 metrů a nejvyšší výška nad dnem
ze čtyřiceti cest pro výstup. Pokračovat
Polepského údolí činí 31 metrů. Není
budeme chvílemi lesem, chvílemi po loutedy divu, že byl v roce 2009 zapsán
kách a okolní scenerie budou připomínat
mezi naše chráněné technické památky.
spíše podhůří než Polabí.
Po kraji lesa, ze kterého jsou za jasného
počasí vidět Krkonoše, Bezděz a Ještěd,
Věžová tvrz
dojdeme k vyhlídce na vrcholu 35 metrů
V Pašince se dochovala jedna z několika
gotických věžových tvrzí v okolí. Postavena byla kolem roku 1384 zbohatlým
kolínským měšťanem Václavem Hamrem
a v roce 1693 k ní bylo přistavěno barokní
křídlo, čímž celý areál získal dnešní podobu.
Hledání kolínských granátů může být zábavné
Od roku 1885 zde bydlela původně kolínská
mlynářská rodina Radimských, ze které pochází třeba významný diplomat a esejista
Václav Radimský (publikující pod pseudonymem Petr Den) nebo náš nejvýznamnější
impresionistický malíř Václav Radimský,
žák Clauda Moneta. Ten si v podkroví
barokního křídla zřídil ateliér a vytvořil zde
většinu svých slavných obrazů.

se nazývá Granátnice a v nízkém lesíku jsou
dodnes patrné stopy po dolování českých
granátů v 18. století. Ty se těžily i na jiných
místech v širším okolí. Jsou ale relativně malé
a pro jakékoli průmyslové využití nevhodné,
jako zábava s trochou dobrodružství je ale
jejich hledání příjemným rozptýlením.

Hranický viadukt
Dvůr Hranice na hraně údolí je posledním
pozůstatkem středověké vesnice, ve které
dokonce stávala tvrz. Její pozůstatky (vlevo
od silnice) a zbytky sklepů (ve svahu vpravo
od silnice) jsou dodnes patrné v blízkosti

Železniční viadukt u Hranic je chráněnou technickou památkou

Starý zámek v Ratboři po Kotěrově přestavbě

Rodiště Jakuba Krčína?
Na levé straně údolí před Polepy mineme
u nás dosud největší objevené pohře-

Z Hradce Králové
dálkovým vlakem s přestupem
v Pardubicích do Kolína a dále
regionálním vlakem směr Ledečko

Cestování po ČR

biště ze starší doby bronzové, na kterém
byly odkryty ostatky 157 lidí pohřbených
ve skrčené poloze. V obci stával ve středověku dvůr, který od roku 1536 vlastnila bohatá
kolínská rodina Krčínů z Jelčan. Právě zde se
pod vedením svého otce naučil základům
hospodaření pozdější rožmberský regent
Jakub Krčín. Mimochodem, Kolín a Polepy se
přetahují o to, kde se vlastně tento stavitel
jihočeských rybníků narodil. Asi 150 metrů
od kapličky sv. Cyrila a Metoděje se můžete
příjemně rozptýlit (po předchozí objednávce
na www.pivovarek.cz) v rodinném minipivovaru Svatý Ján.

Pět metrů padající vody
Před námi je poslední část cesty. Na konci
Polep mineme Dolní nebo také Holečkův
mlýn, který je připomínán již v roce 1595.
U něj se cesta prudce zlomí a také potok tento skalní práh překonává pět metrů vysokým
vodopádem. Není to sice žádná Niagara, ale
na okraji Kolína byste zřejmě čekali ledacos, jen vodopád ne. Po troše odpočinku se
na další trase můžeme seznámit s místními
přírodními zajímavostmi, na které upozorňují informační cedule krátké naučné stezky.
Berkova skála je posledním zajímavým
útvarem, za kterým již vstoupíme do předměstské zahrádkářské kolonie a dojdeme
buď do centra Kolína (po modré značce),
nebo od rozcestí u tiskáren k nádraží (po žluté značce).
Celá trasa údolím je dlouhá asi 11 kilometrů, je dobře schůdná pro pěší i sjízdná
pro cyklisty. A protože vede po upravených
cestách, vydat se na ní dá i s úplně malými
dětmi včetně těch v kočárku. ▪

A DOMA TO ZNÁTE?

Každý měsíc až

www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu.
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25 000
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Rozhovory,
soutěže

rozhovor

rozhovor

Petr Kolečko

Text: Eva Fraňková
F o t o : A b e l s o n a g e n c y, P r o f i m e d i a . c z , W i k i m e d i a a a r c h i v P e t r a K o l e č k a

TVORBA
SCÉNÁŘE
JE PUDOVÁ
ZÁLEŽITOST

Píšu, když to na mě přijde
Řadu let patří mezi naše nejvyhledávanější
filmové, seriálové a divadelní scenáristy.
Dříve tvořil sotva jednu stránku denně, dnes
už má vypilovanou vůli sednout si ke stolu
a psát, aby se dokázal uživit. Své soukromí
otevřeně označuje za docela složité, ale
na svět se snaží dívat s humorem. Legraci
si dělá nejen ze svých postav, ale i sám
ze sebe. Už si zvykl, že o výsledku jeho
práce rozhoduje výkon herců, ale že kritici
nadávají hlavně na autora scénáře.

6

7

odpovědí do
našich soutěží

Mediální průzkum
Na podzim 2020 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 2022
Uzávěrka podkladů

Data do tisku

Distribuce

pátek

středa

středa

1

26. 11. 2021

20. 12. 2021 (pondělí)

5. 1. 2022

2

7. 1.

26. 1.

2. 2.

3

4. 2.

23. 2.

2. 3.

4

4. 3.

23. 3.

30. 3.

5

1. 4.

20. 4.

27. 4.

6

6. 5.

25. 5.

1. 6.

7

3. 6.

22. 6.

29. 6.

8

1. 7.

20. 7.

27. 7.

9

5. 8.

24. 8.

31. 8.

10

2. 9.

21. 9.

29. 9. (čtvrtek)

11

30. 9.

19. 10.

26. 10.

12

28. 10.

16. 11.

23. 11.

Rozměry, podmínky a ceny inzerce
Velkoplošná inzerce
Čtyřbarevná nebo jednobarevná ve zvolené barvě. Zpracování a 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

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.

PR Článek
1/1 nebo 1/2 strany (rozsah 3 500 znaků včetně mezer
(1/1 strany) nebo 1 750 znaků včetně mezer (1/2 strany).
Požadován je doprovodný obrazový materiál s tematikou
článku (alespoň 5 fotografií). Případný nákup z fotobanky
není součástí ceny. Obsah a tonalita PR článku musí korespondovat se strukturou titulu a mít návaznost na cestování, turistiku, kulturu či aktivní způsob života.
Termíny pro předání podkladů
Viz harmonogram vydávání.

1/3

1/1

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

1/3

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
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.

1/2 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

Kontakt
České dráhy, a.s., redakce ČD pro vás
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Inzerci přijímá: Václav Rubeš,
tel.: 725 451 328, e-mail: rubes@gr.cd.cz
www.cd.cz/cdprovas
Redakce si vymezuje právo inzerci nebo PR článek 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 % aktivní senioři
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.

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 je oceňován také z profesionálního hlediska. Vedle několika umístění
v první desítce žebříčku Czech Top 100 získal v posledních letech hned několik odborných titulů – 1. místo v soutěži Firemní médium (2012 a 2014) a opakovaně Certifikát profesionální úrovně v profesní soutěži Zlatý středník. Nejnověším úspěchem je stříbrná příčka v soutěži Fenix Content Marketing 2019 v kategorii Nejlepší B2C časopis a zároveň 2. místo ve stejné soutěži v kategorii Nejlepší distribuce firemního obsahu.

2014

2. místo v kategorii
firemní časopis

