
Galerie-autobusu.cz 

Ceník a rozložení reklamních prostorů 
 

• Horní část stránky 
 

 
 

Celkový pohled na rozložení inzerce je k dispozici na internetu. 
Viz http://galerie-autobusu.cz/advert/rozlozeni_inzerce.png [formát PNG; 1,58 MB]. 

 



• Dolní část stránky 
 

 
 

Celkový pohled na rozložení inzerce je k dispozici na internetu. 
Viz http://galerie-autobusu.cz/advert/rozlozeni_inzerce.png [formát PNG; 1,58 MB]. 



 
• Reklamní prostor typu „A“ (IAB Leaderboard 728 x 90 px) 

 

Kód 
banneru 

Cena 
Standardní 

rozměr 
Maximální 

rozměr 
Viditelný 
ihned* 

Viditelný 
vždy** 

A1 350 Kč / týden 728 x 90 px 750 x 100 px ano ano 

A2 150 Kč / týden 728 x 90 px 750 x 100 px ne ano 

 
*  Banner je v horní částí stránky a zobrazí se ihned po jejím načtení (bez posunu stránky). 
** Banner je viditelný na všech stránkách webu. 
 
 

• Reklamní prostor typu „B“ (IAB Skyscraper 120 x 600 px) 
 

Kód 
banneru 

Cena 
Standardní 

rozměr 
Maximální 

rozměr 
Viditelný 
ihned* 

Viditelný 
vždy** 

B1 350 Kč / týden 120 x 600 px 150 x 900 px ano ano 

B2 350 Kč / týden 120 x 600 px 150 x 900 px ano ano 

 
*  Banner je v horní částí stránky a zobrazí se ihned po jejím načtení (bez posunu stránky). 
** Banner je viditelný na všech stránkách webu. 
 
 

• Reklamní prostor typu „C“ (IAB Button1 120 x 90 px) 
 

Kód 
banneru 

Cena 
Standardní 

rozměr 
Maximální 

rozměr 
Viditelný 
ihned* 

Viditelný 
vždy** 

C1 150 Kč / týden 120 x 90 px 150 x 150 px ano ano 

C2 150 Kč / týden 120 x 90 px 150 x 150 px ano ano 

C3 150 Kč / týden 120 x 90 px 150 x 150 px ano ano 

C4 100 Kč / týden 120 x 90 px 150 x 150 px ne ano 

C5 100 Kč / týden 120 x 90 px 150 x 150 px ne ano 

 
*  Banner je v horní částí stránky a zobrazí se ihned po jejím načtení (bez posunu stránky). 
** Banner je viditelný na všech stránkách webu. 
 
 



 
• Reklamní prostor typu „D“ (IAB Full Banner 468 x 60 px) 

 

Kód 
banneru 

Cena 
Standardní 

rozměr 
Maximální 

rozměr 
Viditelný 
ihned* 

Viditelný 
vždy** 

D1 100 Kč / týden 468 x 60 px 500 x 100 px ne1  ne2 

D2 50 Kč / týden 468 x 60 px 500 x 100 px ne ne3 

D3 50 Kč / týden 468 x 60 px 500 x 100 px ne ne4 

 
*  Banner je v horní částí stránky a zobrazí se ihned po jejím načtení (bez posunu stránky). 
** Banner je viditelný na všech stránkách webu. 
 
 
1  Banner je často viditelný ihned, ovšem nelze to zaručit. (Pokud má poslední příspěvek dané 
 stránky větší počet fotografií, banner není vidět ihned.) 
2  Banner je vidět na všech stránkách galerie – není vidět pouze na stránkách s doplňujícími 

informacemi a statistikami. 
3  Banner je vidět na těch stránkách galerie, které mají alespoň pět příspěvků.  Banner není vidět 

na stránkách s doplňujícími informacemi a statistikami. 
4  Banner je vidět na těch stránkách galerie, které mají alespoň devět příspěvků.  Banner není vidět 

na stránkách s doplňujícími informacemi a statistikami. 
 
Uváděné ceny jsou fixní za týdenní zobrazení banneru na stránkách Galerie-autobusu.cz a 
jsou uváděné včetně DPH. Týdnem je myšlen časový úsek 7 x 24 hodin, nikoliv týden kalendářní. 
Kampaň může začít v libovolný den a čas určený zákazníkem. 
 
 

Profil Galerie-autobusu.cz 
 
 

Viz http://galerie-autobusu.cz/owebu~inzerce/ . 
 
 

Dotazy a objednávky 
 

Ing. Aleš Havlas 
 
• admin@galerie-autobusu.cz  
• +420 776 036 371 
• elfkam@jabim.cz (adresa komunikační sítě Jabber) 
 


