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Ceník inzerce

platný od 1. ledna 2020

Náklad
100 000

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 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.
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CESTOPIS

CESTOPIS

41

KANÁRSKÉ
OSTROVY

NA OSTROVĚ TENERIFE

TEXT A FOTO: VÁCLAV RUBEŠ

PŘEŽIJETE I RODINNOU DOVOLENOU
Dokud jsme neměli děti, bylo úplně jedno, kdy a kam pojedeme. Nikdy nás nelákaly žádné extrémy, které rádi
přenecháváme globalizovaným mileniálům. Prostě se stačilo sbalit a vyrazit. Kamkoli. Když se počet členů naší rodiny
rozrostl na čtyři, změnil se i význam slova dovolená, a především kritérium výběru destinace. Hlavně muži mi jistě dají
za pravdu, že mezi výrazy chtít jet a muset jet na dovolenou existuje zásadní rozdíl.

Cestopis

TENERIFE
SANTA
CRUZ
DE TENERIFE

GÜÍMAR
LOS GIGANTES

COSTA ADEJE
EL MÉDANO

Železniční
téma
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TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: DB, TECHNICKÉ MUZEUM TATRA, SHUTTERSTOCK

632 m n. m.

SPOJENÍ
619 m n. m.

592 m n. m.

576 m n. m.

Z Pardubic a Hradce Králové
přímým spěšným vlakem

449 m n. m.

Pár vyhlídkových míst spojených s prvorepublikovým opevněním našich hranic jsme
už v této rubrice navštívili. Pro pravidelné čtenáře tak není třeba historii vojenských
pevnůstek ve východních Čechách nijak obšírně rozebírat. A ti, kdo snad trochu tápou,
mají o to lepší důvod rozsáhlý pevnostní areál z roku 1938 navštívit.

V

olba na výstavbu stachelberské dělostřelecké tvrze nad obcí Babí padla během průzkumu nejvhodnější lokality v roce
1935. Jejím úkolem bylo chránit Libavské
sedlo, rozkládající se mezi pohořím Krkonoš
a Vraními horami. Plány se Stachelbergem
počítaly jako s největší dělostřeleckou tvrzí
v oblasti, nakonec ji však postihl obdobný
osud jako jiné stavby tohoto druhu – její
dokončení přerušila všeobecná mobilizace.
Trutnovský 7. hraničářský pluk následně
nedostavěnou budovu obsadil a svedl zde

Kraglak (PL)

několik ozbrojených střetnutí s příslušníky
sudetoněmeckého Freikorpsu. Tím však
veškeré zapojení tvrze ve válečném konfliktu
končí. S podpisem mnichovské dohody se
veškeré vybavení stáhlo do českého vnitrozemí a vše, co nebylo možné odvézt, bylo
zničeno. Rozsah poškození a blízkost mnoha
obydlí měly za následek, že Němci nejevili
o tvrz zájem, a tak až do konce války zůstala
opuštěná.
Nejinak tomu však bylo i po válce. První
snahy o její oživení a zřízení muzejní expozice začaly až na začátku 90. let minulého
století. V rámci všeobecného zatraktivnění

dělostřelecká tvrz Stachelberg

Z Prahy a Hradce Králové

410 m n. m.

přímým rychlíkem
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Cestování po ČR

Z Liberce
spěšným vlakem s přestupem
ve Staré Pace

rozhledna Eliška
TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

VÍTEJTE V KLUBU

Železniční rekordy jsou pěkná věc, ale ve standardním provozu si jich moc neužijeme. Maximální rychlosti se dosahuje
jen za speciálních podmínek, v upravených soupravách napěchovaných měřicí technikou a za přítomnosti mnoha
odborníků. Běžné vlaky jezdí samozřejmě o poznání pomaleji. Přesto každého z nás asi napadne, jaké to je vychutnat si
šálek kávy nebo čaje ve třísetkilometrové rychlosti na kolejích. Ale do kterých zemí se za takovým zážitkem vydat?

VÝŠKOVÝ PROFIL

NA STRÁŽI BDÍCÍ ELIŠKA

49

NEJRYCHLEJŠÍCH ŽELEZNIC SVĚTA

CESTOVÁNÍ PO ČR

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

ŽELEZNICE

V ZAJETÍ
RYCHLOSTI 3

CESTOVÁNÍ PO ČR

Žacléř

ŽELEZNICE

ŽELEZNICE

48

Výška:
Výhled:

632 m n. m.
Rýchory, Vraní hory,
Orlické hory
areál vojenské tvrze
s dřevěnou rozhlednou
Nejbližší žst.: Trutnov
Výstup:
středně obtížný

Za Zámeckým vrchem Vébrovka

vojenského areálu pro širokou veřejnost,
kdy se řešily veskrze praktické otázky jako
například nové parkoviště, vznikl i nápad
na vybudování rozhledny. Dřevěná stavba,
která svým vzhledem odkazuje na vojenské
pozorovatelny, vznikla během roku 2014.
Rozhledna vysoká 24,5 m nabízí krásný
výhled na zmiňované Vraní hory a Libavské
sedlo, Rýchory i Orlické hory. Své jméno dostala podle královny Elišky, manželky krále

Vrchol:

Pustelnia (PL)

Babí

Mravenčí vrch

Královecký Špičák

Střední Předměstí Trutnov žst.

Václava II., mezi jejíž věnná města patřil
i nedaleký Trutnov.
Určitě by však byla škoda zůstat jen u návštěvy rozhledny. I ryzí pacifista musí ocenit
nadšení správců z vojenské historie, se kterou
o areál pečují. Pravidelný provoz muzejního
areálu, stejně jako oficiální vstup na jinak
volně přístupnou rozhlednu, začíná v dubnu.
Svou pouť na Ježovou horu, jak se též česky
Stachelberg nazývá, můžete zahájit buď pří-

Jánský vrch

mo z trutnovského hlavního nádraží po červeně značené turistické trase bratří Čapků,
nebo se dá využít víkendový spěšný vlak
z Pardubic do Svobody nad Úpou a vystoupit
na zastávce Mladé Buky. Tato varianta je coby
značená cyklotrasa dobře sjízdná i na kole,
pokud si tedy libujete ve šlapání do kopce
nebo v případě slabší kondice vlastníte dnes
tolik populární elektrokolo. V obou případech
počítejte se vzdáleností kolem 10 km. ▪

tvrz Dobrošov

elektrárna Trutnov Poříčí

Každý měsíc až

25 000
Rozhovory,
soutěže

6

ROZHOVOR

ROZHOVOR
JANEK
RUBEŠ

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: IVAN KAHÚN, PROFIMEDIA,
WIKIMEDIA.CZ, ARCHIV JANKA RUBEŠE

BAVÍ MĚ DĚLAT

Z PODVODNÍKŮ
CELEBRITY
Chtěl být jako Steven Spielberg a točit dojemné
filmové trháky. Místo toho se ale postavil před kameru
a s ním, většinou nedobrovolně, i pražští pouliční
podvodníci. V seriálu Praha vs. prachy vznikajícím
pro TV Seznam odhaluje praktiky nepoctivců, kteří
se živí okrádáním především turistů. Díky tomu
získal obrovskou popularitu nejen u nás, ale zejména
v zahraničí, protože upozorňuje nejen na nástrahy, ale
také na krásy naší země. Přesto nemůže jít centrem
Prahy, aniž by ho nedoprovázela nervozita, na jakého
lapku zase narazí. Jak se žije Janku Rubešovi
s pověstí ochránce důvěřivých cizinců?

7

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

Harmonogram pro rok 2020
Uzávěrka podkladů

Data do tisku

Distribuce

pátek

středa

středa

1

29.11.19

18.12.19

3.1.2020

2

3. 1.

22. 1.

29. 1.

3

7. 2.

26. 2.

4. 3.

4

6. 3.

25. 3.

1. 4.

5

3. 4.

22. 4.

29. 4.

6

11. 5.

27. 5.

3. 6.

7

5. 6.

24. 6.

1. 7.

8

3. 7.

22. 7.

29. 7.

9

7. 8.

26. 8.

2. 9.

10

4. 9.

23. 9.

1. 10.

11

2. 10.

21. 10.

29. 10.

12

30. 10.

19. 11.

26. 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

