
 

  

   
 

 
odborný časopis pro obor zahradní a krajinářská tvorba  

Vychází od roku 1991. Určeno pro členy Společnosti  pro zahradní a kraj inářskou tvorbu, útvary péče o 
kraj inu a životní prostředí na městských a obecních úřadech, zahradní,  krajinné i  stavební arc hitekty, 
studenty zahradnictví  a zahradní architektury a další  odbornou veřejnost.  Náklad 1 200 ks. Distribuce 
poštou na objednávku a v knihkupectví Academia v Praze .  

 

C E N Í K  I N Z E R C E  N A  R O K  2 0 2 1  
 

Typ inzerce Umístění Cena v Kč (bez DPH 21%)* 
inzerát 4. strana obálky 26 000 
 4. strana obálky - ½ strana 14 000 
 2. nebo 3. strana obálky – celá strana 22 000 
 2. nebo 3. strana obálky - ½ strany 12 000 
 vnitřní strana 20 000 
Strany obálky lze  1/2 strany 10 000 
dělit pouze po dohodě 1/3 strany   7 000 
 1/4 strany   6 000 
PR článek vnitřní strana 10 000 
vkládaný leták do vel. A4 cena dle velikosti reklamy + vložné 2 

*Pro možnosti zvýhodněné ceny za opakovanou inzerci se prosím obracejte na kontakty uvedené níže. 

 

Technické parametry inzerce 

Formáty celá strana 1/2 na výšku 1/2 na šířku 1/3 na výšku 1/3 na šířku 1/4 na výšku 
Rozměry inzerátů (mm) 210 ×  270  93 x 254 194 x 123 59 x 254 194 x 79 93 x 123 
 + 4 mm na spad      

 
Další technické požadavky  

Hotové inzeráty - kompozitní PDF soubory zpracované přes Acrobat Distiller v tiskové kvalitě, kompatibilita PDF 1,3 NEBO 
obrazové soubory (CMYK): Adobe Illustrator Ai, EPS (texty v křivkách), Adobe Photoshop EPS, TiFF, JPG (maximální kvalita), 
vše min. rozlišení 300 dpi 

Inzerce zhotovená redakcí - Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text ve formátu *doc nebo *txt + 
digitální snímky v minimálním rozlišení 300 dpi a originální velikosti ve formátu *jpg nebo *tiff ilustrace, pérovky, grafiky  
atd.). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování. 
 
 

 
Termíny uzávěrek a distribuce v roce 2021 

číslo podklady  distribuce 
1/2021 22. ledna 1. března 
2/2021 23. dubna 31. května 
3/2021 30. července 6. září 
4/2021 15. října 22. listopadu 

 
Příjem inzerce: kancelář společnosti, Plzeňská 247/59, 150 00, Praha 5 Smíchov, e-mail: kancelar@szkt.cz. 

Pro členy SZKT platí od 1.1.2015 zvýhodněná cena inzerce 10-ti procenty!!! 


