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Mladá fronta / Divize Magazíny

T  ituly AUTO7, auto motor a sport a Motocykl dominují žebříčku 
motoristických časopisů s měsíční periodicitou v kategorii prodaných 

nákladů. Časopisy vycházejí v podobě speciálních vydání AUTO7 a auto motor 
a sport Classic, Autoprůvodce. Uvedené tituly doplňuje odborný měsíčník  
o silniční dopravě lastauto omnibus a časopis do-it-yourself udělej si sám. 
Portfolio rozšiřují také speciální tituly vydavatelství Mladá fronta, které jsou 
zaměřeny na životní styl a praktické tipy pro dům a zahradu.

Divize Magazíny
 Media kit 2020
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10 000
Sledujících

5000
To se mi líbí

10 000–11 000
Prodaný náklad vydání (ks)

zdroj: ABC  ČR (1. pol. 2019)

auto motor a sport
NEZÁVISLÝ / KRITICKÝ / FASCINUJÍCÍ

R edakční jádro magazínu tvoří testy osobních vozidel se zaměřením na 
vozy vyšších tříd a sportovní automobily. Auto motor a sport informuje 

o automobilových novinkách, zajímavostech ze světa sportu a přináší 
i užitečná servisní témata. 

Nabízí také rozhovory s významnými osobnostmi automobilového průmyslu 
i obrazově zajímavé rubriky, jako cestopisy či fascinační materiály. 

Součástí časopisu jsou tematické přílohy Extra, na jejichž vzniku se podílejí 
odborní partneři, například z  řad výrobců pneumatik, finančních nebo 
petrolejářských firem.

AUDITOVANÝ PRÉMIOVÝ MĚSÍČNÍK AUTO MOTOR A SPORT 
SE NA ČESKÉM TRHU PRODÁVÁ JIŽ 26 LET. 

61 % čtenářů najezdí autem více než 25 000 km ročně.

„Oceňuji, že dokážete vnímat budoucí trendy v automobilovém 
průmyslu pozitivně a nejste prvoplánově konzervativní…“

„Mám rád normální benzinem vonící auta, nejradši  
si přečtu o sportovních vozech nebo závodnících.“

„Vlastním všechny výtisky od 1. čísla!“

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání

2/2020 8. 1. 21. 1.

3/2020 5. 2. 18. 2.

4/2020 4. 3. 17. 3.

5/2020 6. 4. 21. 4.

6/2020 5. 5. 19. 5.

7/2020 3. 6. 16. 6

8/2020 29. 6. 14. 7.

9/2020 12. 8. 25. 8.

10/2020 16. 9. 30. 9.

11/2020 14. 10. 27. 10.

12/2020 6. 11. 24. 11.

1/2021 7. 12. 22. 12.

Magazíny / auto motor a sport



7 %   
ženy

93 %   
muži

55 % 
vyšší a střední 
management

55 % 
socioekonomická třída 

AB

60 % 
ve věku 

25–44 let

85 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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1.  Srovnávací testy

2.  Novinky na trhu

3.  Jízdní dojmy s novými vozy

4.  Testování vozů středních tříd

5.  Testování vozů vyšších tříd

6.  Testování vozů kategorie SUV

7.  Testování sportovních automobilů

8.  Technická témata, poradenství

A – nejvyšší
32 %

B
23 %

C1
27 %

C2
7 %

D
9 %

E1
2 %

Socioekonomický status

PROFIL ČTENÁŘE

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

Č asopis auto motor a  sport oslovuje cílovou skupinu čtenářů, 
již představují muži v  produktivním věku aktivně se zajímající 

o  všeobecné dění ve světě, mimo jiné i  v  automobilovém průmyslu 
a  s  ním souvisejícími oblastmi. Okruh čtenářů je tvořen zejména 
dynamickými lidmi s nadprůměrnými finančními příjmy, pracujícími 
v soukromém sektoru – podnikateli, manažery a vedoucími pracovníky 

– a  také spotřebiteli ve stadiu rozhodování o koupi nového vozidla. 
Typickému čtenáři je 37 let, má vysokoškolské vzdělání, je zaměstnanec, 
vlastní auto, najezdí zpravidla alespoň 25 000 km za rok, pravidelně 
navštěvuje autorizovaný servis, nejvíce ho zajímají srovnávací testy mezi 
konkurenčními vozy a také představení novinek na trhu,  jízdní dojmy 
a vozy střední třídy.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUS

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)
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 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře

10

47
43

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

215 × 280 mm 

150 000 Kč

1/1

215 × 135 mm 

90 000 Kč

1/2

2. obálka 200 000 Kč 
3. obálka 160 000 Kč 
4. obálka 230 000 Kč

Obálkové pozice

430 × 280 mm 

250 000 Kč

100 × 280 mm 

90 000 Kč

junior  
page

133 × 188 mm 

130 000 Kč

1/2

1/3

63 × 280 mm 

65 000 Kč
215 × 90 mm 

65 000 Kč

1/3

Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.
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Magazíny / auto motor a sport
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8000
Sledujících

5000
To se mi líbí

14 000–15 000
Prodaný náklad vydání (ks)

zdroj: ABC  ČR (1. pol. 2019)

AUTO7
SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT / RADY / TESTY / ZÁBAVA

S potřebitelsky orientovaný automobilový časopis, zasahující široké 
spektrum čtenářů, je dlouhodobě nejprodávanějším auditovaným 

motoristickým měsíčníkem na českém trhu.

Na českém trhu se AUTO7 profiluje jako vysoce kompetentní časopis, který 
svou vysokou informační hodnotou pomáhá čtenářům v orientaci na trhu 
automobilů, příslušenství i ostatních produktů či služeb.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MOTORISTICKÝ MĚSÍČNÍK V ČESKU

89 % čtenářů jezdí vlastním autem.

„Vaše srovnávací testy jsou nejvíc.“

„Škoda že váš časopis vychází jen jednou za měsíc.“

„Změna designu je skvělá, velmi povedená, moderní…“

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání

2/2020 15. 1. 28. 1.

3/2020 12. 2. 25. 2.

4/2020 11. 3. 24. 3.

5/2020 15. 4. 28. 4.

6/2020 13. 5. 26. 5.

7/2020 17. 6. 30. 6.

8/2020 15. 7. 28. 7.

9/2020 12. 8. 25. 8.

10/2020 9. 9. 22. 9.

11/2020 14. 10. 27. 10.

12/2020 10. 11. 26. 11.

1/2021 9. 12. 22. 12.

Magazíny / AUTO7



12 %   
ženy

88 %   
muži

49 % 
vyšší a střední 
management

42 % 
socioekonomická třída 

AB

53 % 
ve věku 

25–44 let

78 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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1.  Velký test

2.  Srovnávací test

3.  Technika

4.  Nejlepší koupě

5.  Servis

6.  Téma čísla

7.  Reportáž

8.  Ojetiny

PROFIL ČTENÁŘE

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

S vou koncepcí a cenovou dostupností AUTO7 vyhovuje mladší generaci 
i zkušeným motoristům. Typickým čtenářem je člověk do 50 let 

věku, který chce být v tomto oboru neustále v obraze, má rád srovnávací 
testy vozidel a zajímá se o novinky na automobilovém trhu. Typicky jde 
o čtenáře ve věku 39 let se středoškolským vzděláním, zaměstnance 

s vlastním autem, který najezdí zpravidla kolem 30 000  km za rok, 
pravidelně navštěvuje autorizovaný servis a nejvíce se zajímá o veškeré 
testování vozů, technická témata a také o jedinečnou rubriku magazínu 
AUTO7 – „Nejlepší koupě“.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUS

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)

210 × 280 mm 

140 000 Kč

1/1

210 × 135 mm 

75 000 Kč

1/2

2. obálka 180 000 Kč 
3. obálka 150 000 Kč 
4. obálka 200 000 Kč

Obálkové pozice

420 × 280 mm 

240 000 Kč

100 × 280 mm 

75 000 Kč

1/2

1/3

63 × 280 mm 

55 000 Kč
210 × 90 mm 

55 000 Kč

1/3
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A – nejvyšší
16 %

B
26 %

C1
29 %

C2
21 %

D
3 %

E1
5 %

Socioekonomický status
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 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře

13

56

31
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60

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / AUTO7
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10 000
Sledujících

14 000
To se mi líbí

6000–7000
Prodaný náklad vydání (ks)

zdroj: ABC  ČR (1. pol. 2019)

Motocykl
INFORMACE / RADOST / TECHNIKA / LIDÉ / FASCINACE

V e svých pravidelných rubrikách se věnuje testům nejnovějších  
i ojetých motocyklů, jejich technice, příslušenství i srovnávacím testům, 

podloženým nezávislými měřeními.

Nechybějí zajímavé reportáže ze zákulisí a rozhovory s předními světovými  
i domácími osobnostmi.

Motocykl je dlouhodobě nejprodávanější měsíčník s motocyklovou tematikou 
na tuzemském trhu a na rozdíl od konkurenčních titulů má jako jediný 
pravidelně ověřovaný prodaný náklad.

ČASOPIS MOTOCYKL PŘINÁŠÍ SVÝM ČTENÁŘŮM JIŽ 
DVACET DEVĚT LET NEZÁVISLÉ, OBJEKTIVNÍ A UCELENÉ 
INFORMACE ZE SVĚTA DVOU KOL.

„První čísla jsem kupoval jako voják základní služby. 
Motocykl byl první časopis o motorkách po listopadu 89.“

„Když si koupíš na pumpě časák a přijedeš  
na tom, co zrovna testovali...“

„Nejlepší časopis. Skvělé články!“

„Super časák, navíc jsem dostal kávovar k předplatnému.“

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání

1+2/2020 10. 1. 23. 1.

3/2020 21. 2. 5. 3.

4/2020 20. 3. 2. 4.

5/2020 24. 4. 7. 5.

6/2020 29. 5. 11. 6.

7+8/2020 2. 7. 16. 7.

9/2020 21. 8. 3. 9.

10/2020 24. 9. 8. 10.

11/2020 27. 10. 12. 11.

12/2020 4. 12. 23. 12.

1+2/2021 11. 1. 2021 21. 1. 2021

Magazíny / Motocykl



13 %   
ženy

87 %   
muži

58 % 
vyšší a střední 
management

70 % 
socioekonomická třída 

AB

58 % 
ve věku 

25–44 let

82 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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A – nejvyšší
43 %

B
27 %

C1
16 %

C2
6 %

D
3 %

E1
5 %

Socioekonomický status
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Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

1.  Představení novinek

2.  Srovnávací testy

3.  Testy

4.  Rozhovory

5.  Technika

6.  Test na 50 000 km

7.  Reportáže a cestopisy

8.  Ojetiny
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 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře

PROFIL ČTENÁŘE

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

N ejvětší podíl čtenářů časopisu Motocykl představují muži, pro něž jsou 
motocykly životním stylem a koníčkem. Více než polovina čtenářů 

patří do věkové kategorie 37 let, jde tedy o velmi silnou a ekonomicky 
aktivní vrstvu obyvatelstva, která neváhá do své vášně pravidelně 
investovat. Současně časopis Motocykl vychovává i začínající mladé 

motorkáře a radí jim nejen při koupi jejich první motorky. Konkurenční 
výhodou pro inzerenty časopisu Motocykl je fakt, že se jedná o jediný 
titul v oboru moto s ověřovaným prodaným nákladem prostřednictvím 
nezávislé společnosti ABC ČR. Čtenáři jsou velmi aktivní na sociálních 
sítích časopisu.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUS

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)

215 × 280 mm 

85 000 Kč

1/1

215 × 135 mm 

55 000 Kč

1/2

2. obálka 95 000 Kč 
3. obálka 85 000 Kč 
4. obálka 105 000 Kč

Obálkové pozice

430 × 280 mm 

150 000 Kč

100 × 280 mm 

55 000 Kč

1/2

1/3

63 × 280 mm 

45 000 Kč
215 × 90 mm 

45 000 Kč

1/3
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Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / Motocykl
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5000
To se mi líbí

7000–9000
Prodaný náklad vydání (ks)

auto motor a sport Classic
OD FANDŮ PRO FANDY / VETERÁNY / YOUNGTIMERY / AKCE

V   historických vozidlech jsou uloženy nemalé prostředky, které se 
časem zhodnocují, a tak je okruh čtenářů auto motor a sport Classic 

tvořen zejména dynamickými lidmi v produktivním věku s nadprůměrnými 
finančními příjmy. 

Další početnou skupinu čtenářů tvoří lidé, kteří s oborem spojili svou profesi: 
živnostníci a firmy zabývající se renovací, výrobou, provozováním muzeí 
apod. 

Auto motor a sport Classic je nejpopulárnějším periodikem ve svém oboru, 
jeho obsah tvoří převážně unikátní české materiály a vybraná exkluzivní 
témata ze sesterského německého časopisu Motor Klassik.

EXKLUZIVNÍ MAGAZÍN URČENÝ VŠEM FANOUŠKŮM 
MOTORISTICKÉ HISTORIE I NEDÁVNÉ MINULOSTI

„Těším se na další vydání časopisů i setkání na 
veteránských výstavách.“

„Líbí se mi, když motoristický časopis 
obsahuje spoustu fotografií.“

„Rád sleduji fotky postupů restaurování.“

„Už jej pročítám, opět skvělá práce!“

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání

1/2020 7. 2. 20. 2.

2/2020 8. 4. 23. 4.

3/2020 5. 6. 18. 6.

4/2020 7. 8. 20. 8.

5/2020 9. 10. 22. 10.

6/2020 27. 11. 10. 12.

Magazíny / auto motor a sport Classic



7 %   
ženy

93 %   
muži

55 % 
vyšší a střední 
management

69 % 
socioekonomická třída 

AB

62 % 
ve věku 

25–44 let

83 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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1.  Reportáže

2.  Jízdní dojmy

3.  Technika

4.  Rozhovory

5.  Servisní témata

6.  Vývoj cen veteránů

A – nejvyšší
42 %

B
27 %

C1
16 %

C2
7 %

D
3 %

E1
5 %

Socioekonomický status

15

18

22
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 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře
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Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

PROFIL ČTENÁŘE

T ypický čtenář magazínu auto motor a sport Classic je většinou muž, 
průměrný věk se pohybuje kolem 38 let, je stabilně a nadprůměrně 

zajištěný, mající prostředky i čas na ušlechtilé hobby. Kromě užitného 
autoparku rodiny si často pořizuje pro potěšení hodnotný klenot v podobě 
historického nebo jinak výjimečného automobilu. Další početnou skupinu 

čtenářů auto motor a sport Classic tvoří lidé, kteří s oborem spojili svou 
profesi: živnostníci a firmy zabývající se renovací, výrobou, provozováním 
muzeí apod. V historických vozidlech jsou uloženy nemalé prostředky, 
které se ale časem zhodnocují, a tak je okruh čtenářů tvořen zejména 
dynamickými lidmi v produktivním věku s nadprůměrnými příjmy.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUS

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

215 × 280 mm 

140 000 Kč

1/1

215 × 135 mm 

75 000 Kč

1/2

2. obálka 180 000 Kč 
3. obálka 150 000 Kč 
4. obálka 200 000 Kč

Obálkové pozice

430 × 280 mm 

240 000 Kč

100 × 280 mm 

75 000 Kč

1/2
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Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / auto motor a sport Classic
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3000
To se mi líbí

7500
Řízená distribuce

lastauto omnibus
MAGAZÍN PRO PROFESIONÁLY Z OBORU UŽITKOVÝCH VOZIDEL

M agazín lastauto omnibus je určen českým a slovenským 
odborníkům a managementu z oboru silniční dopravy, státní 

správy, ale i středním firmám a živnostníkům provozujícím v rámci 
své profese přepravu nákladů a dopravu osob. 

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK LASTAUTO OMNIBUS 
JE ČESKO-SLOVENSKOU VERZÍ PRESTIŽNÍHO 
EVROPSKÉHO ČASOPISU STEJNÉHO NÁZVU. 

Řízená distribuce je zajišťována adresným doručováním  
na vedoucí pracovníky z následujících oborů 
• logistické firmy
• malé a střední podniky v oboru přepravy nákladů
• dopravní společnosti
• státní správa v oboru dopravy
• servisy a pneuservisy specializující se na užitkovou techniku
• společnosti zabývající se svozem komunálního odpadu
• stavební společnosti
• agropodniky
• společnosti zabývající se úpravou užitkové techniky

Řízenou distribuci doplňuje direct mailing na kvalitní  
databázi profesionálů z oboru a dostupnost  
elektronické verze magazínu na webu autobible.cz.

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání Téma vydání

1+2/2020 18. 12. 2019 9. 1. 2020 Nástavby, návěsy a přívěsy

3/2020 13. 2. 27. 2. Stavební technika

4/2020 18. 3. 2. 4. Lesní a zemědělská technika

5/2020 23. 4. 7. 5. Alternativní pohony a moderní technologie

6/2020 25. 5. 9. 6. Telematika a palivové karty pro dopravce

7+8/2020 25. 6. 9. 7. Lehké užitkové vozy, pick-upy

9/2020 27. 8. 10. 9. Logistika

10/2020 17. 9. 1. 10. Pneumatiky pro užitkové vozy, služby

11/2020 22. 10. 5. 11. Autobusová doprava

12/2020 19. 11. 3. 12. Komunální technika

1+2/2021 17. 12. 2020 7. 1. 2021 Integrované záchranné systémy

Magazíny / lastauto omnibus



6 %   
ženy

94 %   
muži

66 % 
vyšší a střední 
management

75 % 
socioekonomická třída 

AB

60 % 
ve věku 

25–44 let

88 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání

22 Divize Magazíny Media kit 2020 23 lastautocz / www.autobible.cz

PROFIL ČTENÁŘE

C ílovou skupinu určuje již samotné zaměření časopisu – jsou 
to zejména muži – manažeři na vedoucích pozicích středního 

a vyššího managementu. Pracují zejména v logistických a spedičních 
společnostech. Čtenářem je osoba v průměrném věku 38 let, která 
lastauto omnibus a  informace v něm uvedené využívá pro svou práci 

a  rozhodování. Magazín je určen českým a slovenským odborníkům 
a managementu z oboru silniční dopravy, státní správy, ale i středním 
firmám a živnostníkům provozujícím v rámci své profese přepravu nákladů 
a dopravu osob.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUSČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

210 × 280 mm 

80 000 Kč

1/1

210 × 135 mm 

45 000 Kč

1/2

2. obálka 90 000 Kč 
3. obálka 85 000 Kč 
4. obálka 100 000 Kč

Obálkové pozice

420 × 280 mm 

150 000 Kč

100 × 280 mm 

45 000 Kč

1/2
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A – nejvyšší
49 %

B
26 %

C1
11 %

C2
7 %

D
5 %

E1
2 %

Socioekonomický status
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 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře

4
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Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / lastauto omnibus
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17 000
To se mi líbí

7000–9000
Prodaný náklad vydání (ks)

udělej si sám
BYDLENÍ / DÍLNA / ZAHRADA

M agazín udělej si sám těží ze zázemí největší evropské rodiny  
do-it-yourself časopisů. Kutilové jsou zvídaví, touží poznávat novou 

techniku a pracovní postupy, které jim pomohou při realizaci jejich plánů. 
Prostřednictvím stránek časopisu udělej si sám tak získají přehled o různých 
oborech, což jim umožní používat ty nejvhodnější prostředky pro všechny 
své práce. Moderní zpracování časopisu odráží nejen grafické trendy, ale 
klade důraz také na vysokou vizuální atraktivitu.

ČASOPIS UDĚLEJ SI SÁM PŘINÁŠÍ NEJEN NÁVODY 
A POSTUPY KE KONKRÉTNÍM PROJEKTŮM, ALE 
TAKÉ OBECNÉ VZDĚLÁVACÍ INFORMACE.

40 % čtenářů již něco podle návodu z časopisu zhotovilo.
Návody na zhotovení vyhovují 90 % čtenářů.

„Časopis je nápaditý, se širokou tematikou.“

„Tento časopis vycházel už před 40 lety  
a byl jediný s radami pro kutily!“

„Tento časopis mne velice inspiruje!“

HARMONOGRAM

Číslo vydání Uzávěrka inzerce Datum vydání Téma vydání

1/2020 27. 1. 11. 2. Koupelna, zahrada

2/2020 30. 3. 15. 4. Kuchyně, interiér, zahrada

3/2020 1. 6. 16. 6. Terasa, rekonstrukce, garáže

4/2020 17. 8. 1. 9. Markýzy, terénní úpravy

5/2020 5. 10. 20. 10. Sanace, renovace, zahrada

6/2020 30. 11. 15. 12. Sádrokarton, podlahy

Magazíny / udělěj si sám



37 %   
ženy

63 %   
muži

28 % 
vyšší a střední 
management

49 % 
socioekonomická třída 

AB

37 % 
ve věku 

25–44 let

75 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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1.  Dům a bydlení, interiér

2.  Zahrada, zahradničení

3.  Recenze a zkušenosti 

4.  Rekonstrukce

5.  Výroba nábytku (dílna)

6.  Stavebnictví

7.  Grilování, vaření na zahradě

8.  Reportáž (dům a zahrada)

A – nejvyšší
19 %

B
30 %

C1
36 %

C2
7 %

D
3 %

E1
5 %

Socioekonomický status

13

11

15

19

16

4

15

7

 0  5  10  15  20  25  30

Vyšší management / ředitelé / top management

Profesionál

Střední a nižší management

Zaměstnanec – převaha práce v kanceláři

Zaměstnanec – nemanuální práce – mimo kancelář

Farmář / zemědělec / rybář / lesník

Kvalifikovaný manuální pracovník / mistr

Nekval. manuální pracovník / pomocný dělník

Profese čtenáře
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Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

do 50 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

PROFIL ČTENÁŘE

F enomén „do-it-yourself“ je stále na vzestupu, kutilové dnes mají 
prakticky neomezené prostředky pro realizaci svých představ. 

Segment hobby pokrývá mnohem širší spektrum zájmů a aktivit, 
než tomu bylo v minulosti. Oslovuje cílovou skupinu čtenářů, kteří se 
aktivně zajímají o bydlení, stavbu domu, vybavení domácí dílny a svoji 
zahradu. Z demografického hlediska je nejsilnějším okruhem čtenářů 
střední generace, která má po všech stránkách nejlepší zázemí pro 

rozvoj svých koníčků. Typickému čtenáři časopisu udělej si sám je 39 
let, je středoškolsky vzdělaný zaměstnanec, zajímá se nejvíce o témata 
zahradnictví a hobby, dům, byt a interiér. Kutilství považuje za svůj 
koníček, zároveň postrádá některé profesionální vybavení potřebné pro 
složitější úkony. Myslí si, že nejvíce vyniká v zahradničení, dále pak ve 
stavebnictví, případně malování a lakování. Nejčastěji navštěvuje hobby 
markety a zahradnictví ve svém bydlišti.

SOCIOEKONOMICKÝ STATUS

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TÉMATA

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)

PROFESE ČTENÁŘE (%)
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INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

210 × 280 mm 

85 000 Kč

1/1

210 × 135 mm 

45 000 Kč

1/2

2. obálka 90 000 Kč 
3. obálka 85 000 Kč 
4. obálka 95 000 Kč

Obálkové pozice

420 × 280 mm 

140 000 Kč

100 × 280 mm 

45 000 Kč

1/2

2/1

Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / udělej si sám
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Speciální tituly
VYDAVATELSTVÍ MLADÁ FRONTA

INSPIRACE 
Magazín plný inspirace, tematicky ovlivněný 
ročním obdobím, pro zútulnění vaší zahrady, 
bytu, chalupy i městského okolí.

VÁNOCE 
Uzávěrka inzerce  26. října 
Datum vydání  12. listopadu

JARO 
Uzávěrka inzerce  12. března 
Datum vydání  26. března

PODZIM 
Uzávěrka inzerce  13. srpna 
Datum vydání  27. srpna

SVATBY 
Svatební speciál pomůže snoubencům při 
přípravách na jejich velký den, ale poradí také 
profesionálům v oblasti svatebních příprav. 
Uzávěrka inzerce  12. prosince 2019 
Datum vydání  10. ledna 2020

TRADIČNÍ ČESKÉ ZNAČKY 
Speciální „retro“ vydání Mladé fronty. 

Tradiční československé značky 
a jejich příběhy, jak se cestovalo  
dříve a nyní, hračky, móda tehdy 

a dnes a další zajímavá témata 
z období 1918–2019. 

Uzávěrka inzerce  8. září 
Datum vydání  24. září

GRILOVÁNÍ 
Speciál plný rad a tipů jak  

zdokonalit a překonat  
osvědčené recepty na grilování. 
Uzávěrka inzerce  12. května 

Datum vydání  28. května

INZERTNÍ FORMÁTY A CENY

210 × 280 mm 

90 000 Kč

28 podzim 2019 29

MAZLÍČCI

Pokojové 
rostliny 
a domácí 
mazlíčci

Domácí mazlíčci k domovu neodmyslitelně patří a je jedno, zda 
je chováte doma, nebo část roku třeba i na své zahradě. Více 
než polovina českých domácností se stará o jedno i více do-

mácích zvířat. Jak jde ale chov a pěstování pokojových rostlin vhodně 
skloubit? Hrozí u některých rostlin otrava? A jakými druhy své mazlíč-
ky naopak potěšíte a zpestříte jídelníček?

Ve společnosti většinou panuje názor, že jsou všechny pokojo-
vé rostliny jedovaté, tudíž i pro domácí zvířata nevhodné. Mezi běž-
ně pěstovanými rostlinami je jich dokonce opravdu mnoho, ne vždy 
ovšem hrozí riziko otravy. Někdy totiž hrozba spočívá spíše v poraně-
ní ostrými trny nebo poleptání sliznic mlékem neboli latexem, kte-
rý některé rostliny roní při mechanickém poškození. Na druhé straně 
se najde několik pokojovek, které můžete klidně vysadit i do terária 
k želvám či chameleonům. Zatímco u některých domácích mazlíčků 
budou plnit funkci zpestření jídelníčku třeba během zimy, kdy jim ne-
můžete dopřát zelenou trávu a bylinky ze zahrady, pro kočky to bude 
skvělé řešení pro očistu trávicího traktu.

ŠÁCHOR PRO KOČKY
Pro kočku chovanou výhradně v bytě může být někdy problém, že ne-
přijde do kontaktu s běžnou trávou nebo jinými zahradními rostlina-
mi. Na těch si totiž běžně nepochutnává, ačkoli by se to tak na první 
pohled mohlo zdát, ale spíše se jimi čistí. Kočky totiž patří mezi domácí 
mazlíčky striktně dbající o svůj zevnějšek a hygienu, což s sebou nese 

Také jste si mysleli, že jsou všechny pokojovky pro domácí zvířata 
nebezpečné? Opak je pravdou, jsou mezi nimi i takové, na kterých si 
i během zimy pochutnají papoušci, morčata nebo třeba chameleoni. 

autor: redakce foto: Shutterstock1/1

210 × 135 mm 

50 000 Kč

28 podzim 2019 29

MAZLÍČCI

Pokojové 
rostliny 
a domácí 
mazlíčci

Domácí mazlíčci k domovu neodmyslitelně patří a je jedno, zda 
je chováte doma, nebo část roku třeba i na své zahradě. Více 
než polovina českých domácností se stará o jedno i více do-

mácích zvířat. Jak jde ale chov a pěstování pokojových rostlin vhodně 
skloubit? Hrozí u některých rostlin otrava? A jakými druhy své mazlíč-
ky naopak potěšíte a zpestříte jídelníček?

Ve společnosti většinou panuje názor, že jsou všechny pokojo-
vé rostliny jedovaté, tudíž i pro domácí zvířata nevhodné. Mezi běž-
ně pěstovanými rostlinami je jich dokonce opravdu mnoho, ne vždy 
ovšem hrozí riziko otravy. Někdy totiž hrozba spočívá spíše v poraně-
ní ostrými trny nebo poleptání sliznic mlékem neboli latexem, kte-
rý některé rostliny roní při mechanickém poškození. Na druhé straně 
se najde několik pokojovek, které můžete klidně vysadit i do terária 
k želvám či chameleonům. Zatímco u některých domácích mazlíčků 
budou plnit funkci zpestření jídelníčku třeba během zimy, kdy jim ne-
můžete dopřát zelenou trávu a bylinky ze zahrady, pro kočky to bude 
skvělé řešení pro očistu trávicího traktu.
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Pro kočku chovanou výhradně v bytě může být někdy problém, že ne-
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63 × 280 mm 
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2. obálka 120 000 Kč 
3. obálka 110 000 Kč 
4. obálka 130 000 Kč

Obálkové pozice

tip 

16 000 Kč

100 × 280 mm 

50 000 Kč
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Domácí mazlíčci k domovu neodmyslitelně patří a je jedno, zda 
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210 × 90 mm 

36 000 Kč

1/3

Inzeráty zpracované na spad – se 
spadem nejméně 5 mm, bezpečnostní 
vzdálenost sazby od okraje čistého 
formátu je 5 mm, jinak hrozí oříznutí.  
V případě dvoustrany vyžadujeme každou 
stranu jako samostatný dokument. 
Nehotové podklady je třeba dodat týden 
před uzávěrkou inzerce. Ceny bez DPH.

Magazíny / Speciální tituly
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Prodejny s tiskem  
Lagardére (Relay, Inmedio), 
Geco, Peal, Valmont, 
Traficon, PressMedia,  
DanCzek, lokální trafiky

 Čerpací stanice
 

MOL, OMV, Shell, 
Benzina, EuroOil

Speciální místa
 

Letiště Praha

 Další
 

Česká pošta

 Online
 

Send.cz
Magaziny.cz
Mfpredplatne.cz

Řetězce supermarketů
 

Ahold, Billa, Globus, Kaufland, 
Makro, Penny market, Tesco, 
Jednota, Coop, Hruška

Vklad je efektivní personifikované reklamní řešení na míru, které pomůže 
oslovit ty správné lidi. Bez starostí a  složitého zařizování. Vkládat lze 
letáky, brožury a  katalogy o  váze zpravidla do 60 gr/ks do všech titulů 
vydavatelství Mladá fronta. Vklad je možné realizovat do celého nákladu 
nebo pouze pro předplatitelský kmen či do nákladu určeného do volného 

prodeje. Rozesíláme na kvalitní databáze předplatitelů s  ověřenými 
a  funkčními kontakty. Zajistíme výrobu a  tisk vašeho vkladu. Vklad je 
levnější, než kdybyste si reklamní materiály rozesílali sami prostřednictvím 
poštovního operátora. Zajistíme individuální přístup na míru klientovi.

MF VKLAD

dopisy brožury katalogy vyrobíme zacílíme přiložíme rozešleme

10 gr 15 gr 20 gr 25 gr 30 gr 40 gr 50 gr 60 gr

AUTO7 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000

auto motor sport 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000

AMS Classic 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000 125 000 135 000 150 000

Motocykl 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000

last auto omnibus 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000

udělej si sám 65 000 75 000 85 000 95 000 105 000 115 000 125 000 135 000

Ceník vkladů do časopisů v Kč

Magazíny / Distribuce Magazíny / Vklady
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2 000 000
Zobrazení stránky

550 000
Unikátních uživatelů 

autobible.cz
WEB ZAMĚŘENÝ NA AUTOMOBILY, MOTOCYKLY A ŽIVOT ŘIDIČE

V edle zpravodajství z oboru přináší také erudované testy včetně podrobného srovnávání 
konkurenčních modelů a recenze ojetých vozů. Tým zkušených motoristických redaktorů 

vytváří obsah nejen pro automobilové nadšence, ale pro všechny, kteří hledají relevantní 
spotřebitelské informace o nejprodávanějších automobilech všech cenových kategorií.

2000
Sledujících

10 000
To se mi líbí

TESTY 
Detailní recenze automobilových novinek od zkušených redaktorů. Nespoléháme na tvrzení 
výrobců, ale u většiny testovaných vozů sami měříme akceleraci, prostornost i spotřebu. Velké 
oblibě se u čtenářů těší rovněž důkladné srovnávací testy.

OJETINY 
Protože značná část českých motoristů jezdí v autech z druhé ruky, nezapomínáme ani na ně. 
Pravidelně přinášíme důležité servisní informace, výběry doporučených ojetin podle různých 
kritérií a samozřejmě také recenze s důrazem na servisní stránku a spolehlivost.

MOTOCYKLY 
Rubrika připravovaná v úzké součinnosti s magazínem Motocykl nabízí čtenářům 
nejzajímavější novinky ze světa jedné stopy, stejně jako erudované testy včetně srovnávacích. 
A protože motocykly jsou hlavně o emocích, tu a tam nemůže chybět zážitková reportáž.

VIDEO 
Ačkoliv číst se jen tak nepřestane, stále více uživatelů internetu vyhledává i video. Ať už jako 
doplnění psaného obsahu, nebo jako hlavní zdroj informací. Proto jim ve formě „videodojmů“ 
pravidelně nabízíme autentické postřehy redaktorů z právě testovaných aut. 

UŽITKOVÉ VOZY 
Díky spolupráci s magazínem lastauto omnibus zde čtenáři naleznou odborné informace 
o lehkých užitkových i nákladních automobilech, ale také třeba historické zajímavosti nebo 
důležité legislativní novinky.

AUTOKATALOG 
Rozsáhlá databáze aktuálních i historických modelů osobních automobilů. Umožňuje 
vyhledávat podle značky a modelu i nejrůznějších kritérií, jako je palivo nebo typ karoserie. 
Katalog obsahuje podrobné technické údaje všech motorizací, které byly nebo jsou pro daný 
model nabízeny.

NOVINKY 
Obsahovým těžištěm rubriky jsou nové modely na trhu. Čtenáři zde ale naleznou také aktuality 
z popředí i zákulisí automobilového průmyslu. Nechybějí trendy a zajímavosti, které mohou být 
občas zpestřené úsměvnou kuriozitou.

Magazíny / autobible.cz



PROFIL ČTENÁŘE

37 %   
ženy

63 %   
muži

30 % 
vyšší a střední 
management

50 % 
socioekonomická třída 

AB

37 % 
ve věku 

25–44 let

75 % 
střední a vysokoškolské  

vzdělání
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UKÁZKY INZERTNÍCH FORMÁTŮ

Branding
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student

osoba v domácnosti

osoba na rodičovské dovolené

nepracující důchodce

zaměstnanec bez podřízených

zaměstnanec – 1 až 5 podřízených

zaměstnanec – 6 a více podřízených

zaměstnanec – vrcholový manažer, ředitel

OSVČ bez zaměstnanců

OSVČ – 1 až 5 zaměstnanců

OSVČ – 6 a více zaměstnanců
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Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 30 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 40 000 Kč

Čistý měsíční 
příjem domácnosti 

nad 50 000 Kč

Čistý měsíční příjem domácnosti

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI (%)
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SROVNÁVACÍ TEST
POWER NAKEDŮ

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: obchod@mf.cz, www.mf.cz
tel.: +420 225 276 148

 Mladafronta.as


