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Server Zdravé Zprávy oslovuje stakeholdery ze zdravotnictví a sociálních služeb. 

Tvoří jej zkušení a nestranní novináři. Čtenáři jsou lidé ze zdravotnictví i široká veřejnost  

se zájmem o zdraví a zdravotní politiku státu. Příspěvky přebírá Seznam.cz.  

Zdravé Zprávy monitorují v přehledu tisku společnosti 

Newton Media a Monitora.



pravideLnÉ RUBRIKY

SocIální SlUžBY zprávy 
od poskytovatelů sociálních 
služeb a sociální politiky.

PodcaStY rozhovory 
s osobnostmi ze zdravotnictví, 
sociálních služeb.

Ke Kávě a čajI zprávy 
z oblasti životního stylu.

aKtUalItY nejnovější zprávy 
ze zdravotnictví a sociální 
oblasti.

ZdRavotnIctví zprávy 
zaměřené na zdravotníky, 
pacienty, zdravotnická zařízení.

covId zprávy o zvládání 
covidu-19 a očkování.

FaRmacIe léky, lékárny, 
farmaceuticeké firmy, eRecept, 
zdravotnické prostředky.

výZKUm novinky z vědy 
a výzkumu léků, léčebných 
terapií, nových technologií.

PojIštění zdravotní 
a sociální pojištění.
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adman´S choIce inzertní rubrika pro Vaše PR články, video i audio.

newSletteR ZdraveZpravy.cz pravidelný týdenní přehled všech publikovaných článků na ZdraveZpravy.cz. 



profiL čtenáře Zdravé Zprávy
Průměrný měsíční počet návštěv webu: 

275 000
ženY: 59,1 %
mUžI: 40,9 %

Čtenáři na ZdraveZpravy.cz 
přicházejí z velkých tuzemských 
měst, ale i regionů. Výjimkou 
nejsou čtenáři ze zahraničí – 
Slovensko, Německo, USA, 
Rakousko, Velká Británie 
a Nizozemsko.

Věkové složení čtenářů  
ZdraveZpravy.cz 
18 až 44 let: 37,65 %
45 až 54 let: 26,47 %
55 až 64 let: 17,04 %
65+: 18,84 %

Zařízení, z nichž čtenáři  
přicházejí na ZdraveZpravy.cz 
Mobil: 54,61 % – nejvíc 
Apple iPhone: (18,05 %)

Počítač: 41,48 %
Tablet: 3,91 %
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ceník InZeRce

PR článKY a medIální 
SPolUPRáce
Publikace redakčního  
PR článku [lze i audio či video] 
v rubrice Aktuality [HP], 
tematicky příslušné rubrice  
a na sociálních sítích: 6000,–

Publikace PR článku 
[lze i audio či video]  
v inzertní rubrice  
adman ś Choice: 2000,–

Tematické speciály: Smluvní 
cena dle náročnosti a rozsahu.

Vyhotovení článku: Smluvní 
cena podle náročnosti a rozsahu. 

PodcaStY
Publikace redakčního  
podcastu na webu 
a podcastových  
platformách: od 15 000,–

InteRnetové odKaZY
Vložení internetového  
odkazu do článku: 1500,– 

SocIální Sítě 
Umístění PR obsahu  
na sociálních sítích: 800,–

eventY: Cena podle 
náročnosti.

dloUhodoBá  
medIální SPolUPRáce 
Zahrnuje pravidelnou 
publikaci článků [případně 
audia, videa], bannerovou 
reklamu nebo i eventy: 
Cena dle dohody.
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Bannerová ReKlama
1. leadeRBoaRd Záhlaví – 

998×200 px 

Zobrazuje se na HP v záhlaví  

a při otevření každého článku. 

Cena: 15 000,– za měsíc
4000,– za týden

2. vIP BanneR 
ZdraveZpravy.cz – 730×115 px 

Zobrazuje se vedle loga 

ZdraveZpravy.cz vpravo na HP  

a při otevření každého článku.

Cena: 30 000,– za měsíc
8000,– za týden

3. BRandIg – deSKtoP: 
2000×1400 px moBIl 600×1080 px

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku.

Cena: 30 000,– za měsíc
8000,– za týden

4. SqUaRe – 300×300 px 

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku vpravo nahoře,  

lze i Double skyscraper.

Cena: 20 000,– za měsíc
6000,– za týden

5. doUBle SKYScRaPeR – 

300×600 px 

Zobrazuje se na HP a při otevření 

každého článku vpravo dole,  

lze i Sguare.

Cena: 12 000,– za měsíc
4000,– za týden

6. BIllBoaRd Bottom – 990×200 px 

Zobrazuje se pod každým článkem.

Cena: 20 000,– za měsíc
6000,– za týden

7. Rectangle cRoSS-devIce – 
deSKtoP: 480×300 px

moBIl: 300×250 px 

Zobrazuje se v textu každého článků.

Cena: 25 000,– za měsíc
7000,– za týden

8. BanneR Rectangle 
ZdraveZpravy.cz – 900×550 px 

Zobrazuje se pouze na HP. 

Cena: 9000,– za měsíc
3000,– týdně

9. BanneR SaUSage dog 
ZdraveZpravy.cz – 1068×90 px 

Zobrazuje se se pouze na HP. 

Cena: 8000,– za měsíc
2500,– týdně
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Bannerová ReKlama II.
10. Rectangle cRoSS-devIce – 
deSKtoP: 480×300 px

moBIl: 300×250 px

Stálý banner vložený  

do každého článku. 

Cena: 25 000,–
6500,– za týden 

11. moBIlní SlIdeUP – 

300×120 px nebo 500×200 px

Mobilní, zavírací banner  

v každém článku.

Cena: 25 000,–
6500,– za týden 

12. leadeRBoaRd ZáPatí – 

998×200 px 

Zobrazuje se na HP v zápatí  

a při otevření každého článku. 

Cena: 13 000,– za měsíc
4000,– za týden

Pozn. red.: Bannery lze kombinovat. 

U velikosti bannerů lze tolerovat 

odchylky. 

Jako bannerový formát přijímáme 

videa / 720p 1280×720 px / poměr 

stran: 16:9.
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Bannerová ReKlama
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leadeRBoaRd Záhlaví
998×200 px

SqUaRe
300×300 px

vIP BanneR ZdraveZpravy.cz
730×115 px

BRandIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px



Bannerová ReKlama
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doUBle SKYScRaPeR
300×600 px 



Bannerová ReKlama

10

BanneR SaUSage dog ZdraveZpravy.cz
1068×90 px 

leadeRBoaRd ZáPatí
998×200 px 



Bannerová ReKlama /vnitřní strana/
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leadeRBoaRd Záhlaví
998×200 px

vIP BanneR ZdraveZpravy.cz
730×115 px

BRandIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px

SqUaRe
300×300 px



Bannerová ReKlama /vnitřní strana/
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doUBle SKYScRaPeR
300×600 px 

BRandIg
desktoP 2000×1400 px 

mobil 600×1080 px



Bannerová ReKlama /vnitřní strana/
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Rectangle cRoSS-devIce
desktop: 480×300 px

mobil: 300×250 px 



KontaKt

e-maIl veronika.tachova@zdravezpravy.cz

moBIl +420 777 264 528

adReSa Jeruzalémská 962/3
110 00 Praha 1 – Nové Město

zprávy ze zdravotnictví


