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Ceník inzerce

platný od 1. června 2019
Náklad
145 000

Čtenost

1 240 000 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 145 000 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.

38

Cestopis

Cestopis

CES

TOPIS

TEXT A FOTO: BRONISLAV JAROŠ

RUMUNSKO
RUMUNSKO
BUKUREŠŤ

S DRÁKULOU

a heverem do Banátu
Vydat se po stopách nejznámějšího upíra všech dob samozřejmě
není nic originálního, řada cestovatelů podobnou cestu už
podnikla. To, co z toho činí unikátní zážitek, je samotná země,
kde má tato hororová postava své kořeny. Rumunsko není
jen krajinou Drákuly a Karpat, ale také přeslazených zákusků
či autentických pozůstatků socialismu. A také neuvěřitelně
děravých silnic, které prověřily naši trpělivost, aby nás nakonec
zavedly až do zapadlých a malebných českých krajanských
vesniček v banátském regionu.

Železniční
téma

ŽELEZ

Že l ez n i c e

47

NICE
TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: AUTOR, ARCHIV ČD, WIKIPEDIA

ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY

ROMANTICKÉ DRÁŽKY
i páteře
dopravních
systémů
Čechy, Morava a naše Slezsko
nikdy nepatřily k úzkokolejným
královstvím. Ty veřejné, které
se dochovaly do současnosti, se
dají spočítat na prstech jedné
ruky, a na ty původně neveřejné
– průmyslové a zemědělské –
by nám stačily obě ruce. Jinde
ve světě tomu bylo jinak.
I v současnosti je stále množství
států, kde tvoří úzkorozchodné
dráhy základ dopravního
systému a slouží k přepravě
milionů cestujících a velkého
množství zboží.

16

Cestování po ČR

Cestování po ČR

R OZ H L É D N I S E P O K R AJ I

VÝŠKOVÝ PROFIL

Na městské věži si seřiďte hodinky

480 m n. m.

kostel sv. Jana Křtitele

sídliště Vajgar

autobusová
zastávka

pojetím vzdáleně připomíná starou telefonní
budku. Druhou pak o něco starší a vzdálenější rozhledna U Jakuba, zhruba na půli cesty
mezi Jindřichovým Hradcem a Dačicemi.
Přímo v samotném srdci Jindřichova
Hradce však existuje ještě jedno místo, které po zdolání 153 schodů nabízí
vyhlídku hodnou této rubriky. Je jím jedna
z dominant města, věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z ochozu ve výšce 35 metrů
máte celý Hradec jako na dlani, lemovaný
na jižním obzoru mírnou pahorkatinou.

476 m n. m.
město Jindřichův Hradec
kostelní věž
Jindřichův Hradec
snadný

náměstí Míru

Z Prahy
rychlíkem s přestupem
ve Veselí nad Lužnicí

Z Brna

jen mírně zvlněný kraj skoupý, byť první dvě
vlaštovky se zde před několika lety přece jen
objevily. Tou první je rozhledna na Rýdlově
kopci u nedalekého Děbolína, která svým

Výška:
Výhled:
Vrchol:
Nejbližší žst.:
Výstup:

476 m n. m.
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Cestování po ČR

přímým rychlíkem

železniční stanice
Jindřichův Hradec

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

indřichův Hradec nabízí vše, co se na pořádné jihočeské město sluší a patří – tedy
městkou památkovou rezervaci (s třetím
největším zámeckým komplexem v ČR),
rozlehlý rybník Vajgar či okolní lesnatou krajinu vhodnou pro cyklovýlety i pěší turistiku.
Navíc se může pochlubit největším lidovým
mechanickým betlémem a milovníkům
železného oře jistě velmi dobře známými
jindřichohradeckými úzkokolejnými drahami
propojujícími Vysočinu s Českou Kanadou.
Důvodů, proč Jindřichův Hradec navštívit, je tedy víc než dost – pokud ovšem
neprahnete po rozhlednách či přirozených
vyvýšených místech. Na ty je bohužel zdejší

478 m n. m.

467 m n. m.

Jižní Čechy jsou obecně pro většinu české populace především
synonymem pro letní dovolenou a cestování. Malebná krajina,
ve které se pojí přírodní krásy s původní městskou zástavbou,
každoročně láká tisíce turistů. Nejinak je tomu i v Jindřichově
Hradci, dvacetitisícovém městě ležícím na řece Nežárce.

J

SPOJENÍ DO
JINDŘICHOVA HRADCE

rybník Vajgar

nemocnice

městský
úřad

Masarykovo
náměstí

kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Východním směrem je za dobré viditelnosti
možné zahlédnout i nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny Javořici.
Historie samotného kostela sahá
do druhé poloviny 14. století, kdy jej nechal
vybudovat řád německých rytířů. Za dobu
své existence dvakrát vyhořel. Poprvé během husitských válek, podruhé začátkem
19. století. Interiér kostela tak z valné části
pochází z období oprav po druhém požáru.
Kromě vyhlídkového ochozu nabízí tento
svatostánek ještě jednu zajímavost. Nad

hrad a zámek

Z Plzně
přímým rychlíkem

nárožím kostela Nanebevzetí Panny Marie
je v dláždění vyznačen 15. poledník východní délky. Radost z magického překročení
pomyslné kružnice kolem zemského glóbu
trochu kalí pozdější zjištění, že poledník
městem sice prochází, ale zhruba o 100
metrů dál a v poněkud jiném směru. Jisté
naopak je, že 15. poledník slouží k určení
přesného středoevropského času. Pokud
si tedy chcete před odjezdem vlaku seřídit
hodinky, je pro takový úkon Jindřichův
Hradec ideálním místem. ▪

Muzeum Jindřichohradecka

Každý měsíc až

25 000
Rozhovory,
soutěže

6

Rozhovor

ROZ

HOVOR

TEXT: VÍT CHALUPA
FOTO: RED BULL CONTENT POOL, ARCHIV MARTINA ŠONKY,
JAN CHALOUPKA

MARTIN ŠONKA

PODÍVAT SE NA ZEMI

z kosmu je můj
velký sen
V sedmnácti letech se tajně
proletěl v motorizovaném
větroni. Jakmile přistál,
zapsal se do pilotního kurzu
a vzápětí si šel skočit padákem.
Sám… Byl to prý natolik silný
zážitek, že ihned věděl, že nic
jiného v životě dělat nechce.
Nejen jako hobby, ale že se tím
bude živit. Později vystudoval
obor pilot bojového letounu
na Vojenské akademii v Brně
a jako voják z povolání létal
v Gripenu. Dnes, už v civilu,
závodí v letecké akrobacii.
Úspěšně, v minulém roce
totiž vyhrál mistrovství světa
prestižní série Red Bull Air Race.

odpovědí do
našich soutěží

Mediální průzkum
Na podzim 2016 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 2019
Uzávěrka podkladů

Data do tisku

Distribuce

pátek

středa

středa

1

30. 11. 2018

19. 12. 2018

4. 1. 2019

2

11. 1.

23. 1.

30. 1.

3

1. 2.

20. 2.

27. 2.

4

8. 3.

27. 3.

3. 4.

5

5. 4.

24. 4.

1. 5.

6

3. 5.

22. 5.

29. 5.

7

7. 6.

26. 6.

3. 7.

8

8. 7.

24. 7.

31. 7.

9

9. 8.

28. 8.

4. 9.

10

6. 9.

25. 9.

2. 10.

11

4. 10.

23. 10.

31. 10.

12

1. 11.

20. 11.

27. 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

