
Informace o titulu Zahradnictví

Časopis Zahradnictví distribuujeme z velké části na základě předplatného a je určen odborníkům ze 
všech odvětví zahradnictví. Lze jej zakoupit také v některých specializovaných velkoobchodech jakými 
jsou Sinco Mělník, Bohemiaseed, Pasič a další. Běžně časopis propagujeme na výstavách se 
zahradnickou tématikou (př. Flora Olomouc, For Garden Praha-Letňany, veletrh pro odborné zahradníky 
Zelená burza, výstaviště Lysá nad Labem, ...), kde máme prodejní stánek. Protože jezdíme pravidelně na 
odborné semináře všech zahradnických oborů a na zemědělské akce, nabízíme náš titul i zde (př. 
semináře Agro CS, Ovocnářské dny v Hradci Králové a ostatní akce jednotlivých oborových svazů, 
Země živitelka v Českých Budějovicích, Evropa v Obříství společnosti Arboeko, Dny zahradní a 
komunální techniky, které naše vydavatelství pořádá a další).

Časopis Zahradnictví je měsíčníkem vydávaným v nákladu 4 000 ks, z toho 700 ks posíláme 
předplatitelům na Slovensko. Průměrný počet stran časopisu je 68 stran. Možnou variantou je 
elektronická verze časopisu. Každý předplatitel tištěné podoby časopisu získává automaticky unikátní 
kód pro čtení digitální podoby časopisu, který se v jednotlivých prohlížečích zobrazuje responzivně a lze 
napříč jednotlivými čísly časopisů vyhledávat články podle zadaných konkrétních slov. Noví 
předplatitelé si mohou zvolit mezi papírovou a elektronickou podobou předplatného časopisů. Novinkou 
v oblasti digitální inzerce v časopisech je možnost aktivního prokliku z inzerátu na konkrétní webové 
stránky inzerenta či vložení videa do firemního článku. Studenti mají slevu na předplatném 50 %. 

Zajímavou informací pro Vás může být i sledovanost našeho webu www.zahradaweb.cz, kam naši 
redaktoři vkládají nové články i aktuální informace a kde je elektronická podoba starších ročníků 
časopisu ke shlédnutí v plné podobě. Například v měsíci květnu zaznamenal náš web 53 000 unikátních 
shlédnutí, v měsíci září jich bylo 27 000.

Naše vydavatelství provozuje vlastní televizi TV Zemědělec, jehož dceřiným projektem je TV 
Zahradnictví. Zde natáčíme debaty na odborná zahradnická témata s odborníky ze zahradnických 
oborů.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Ing. Helena Piková, tel.: 602 196 088, email: 
helena.pikova@profipress.cz, případně zahradnictvi@profipress.cz

http://www.zahradaweb.cz/
mailto:helena.pikova@profipress.cz
mailto:zahradnictvi@profipress.cz


Information about magazine Zahradnictví/Gardening

We distribute Zahradnictví largely on a subscription basis and is intended for professionals from all 
horticultural sectors. It can also be purchased in some specialized wholesalers such as Sinco 
Mělník, Bohemiaseed, Pasič and others. We usually promote the magazine at exhibitions with 
gardening themes (eg. Flora Olomouc, For Garden Praha-Letňany, trade fair for professional 
gardeners Green World, exhibition center Lysá nad Labem, ...), where we have a sales stand. 
Because we regularly go to professional seminars of all horticultural fields and to agricultural 
events, we offer our title here (eg. Agro CS seminars, Fruit Days in Hradec Králové and other 
events of individual professional associations, Země živitelka in České Budějovice, Europe in the 
Obříství Company, Days of gardening and municipal technology -  which our publishing house 
organizes and others).

Zahradnictví magazine is a monthly issue of 4,000 copies, of which 700 are sent to Slovakia. The 
average number of pages is 72 pages. New this year is the electronic version of the magazine, 
each subscriber of the printed magazine automatically obtains a unique code for reading the digital 
version of the magazine, which is displayed responsibly in individual browsers and articles can be 
searched for by specific words across the individual magazine numbers. New subscribers can 
choose between paper and electronic magazine subscriptions. An innovation in digital magazine 
advertising is the ability to click through an ad to a particular advertiser's website or embed a video 
in a business article. An interesting piece of information for you is also the audience of our website 
www.zahradaweb.cz, where our editors add new articles and current information and where the 
electronic version of the older editions of the magazine can be viewed in full form. For example, in 
May, our website saw 53,000 unique views, with 27,000 in September.

Our publishing house operates its own television TV Zemedelec, whose daughter project is TV 
Zahradnictvi. Here we are debating professional gardening topics with experts from horticulture.



Informace o titulu Úroda  

Je odborný časopis pro rostlinnou produkci. Cílovou skupinou jsou pracovníci specializovaní 

na rostlinnou výrobu. Časopis pokrývá všechny obory rostlinné produkce, a to v kontextu 

s obdobím hospodářského roku. Články jsou řazeny v systému plodinových rubrik a aktuálně 

reflektují témata dané sezóny z pohledu ochrany a výživy rostlin, osiv a sadby a technologie 

pěstování. Komplexněji je pak pojato jedno téma. Časopis je celobarevný, má rozsah 

v průměru 90 stran. Je významně zastoupen také u čtenářů ve Slovenské republice a je 

zařazený mezi odborně recenzované časopisy.  

Informace o titulu Agronom 

Příloha Agronom je praktickým rádcem pro ochranu rostlin. Tento měsíčník přináší formou 

poutavého designu tabulkové přehledy přípravků na ochranu rostlin. Uvedené přípravky, 

používané k omezení výskytu škodlivých činitelů (plevele, choroby, škůdci), jsou členěny 

podle plodin. Doplňují je hlavní charakteristiky, důležité při rozhodování o ošetření. Některá 

vydání informují také o odrůdách hlavních zemědělských plodin, jejichž důležité vlastnosti a 

parametry přehledně shrnují jednotlivé tabulky. Součástí časopisu jsou také rozkládací klopy 

pojednávající o výskytu škodlivých činitelů s ohledem na vývojové fáze vybraných 

zemědělských plodin. Důraz je kladen na aktuálnost poskytovaných informací. Každý měsíc 

podrobné tabulkové přehledy. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: 

Ing. Barbora Pučoková, tel.: 602 378 575, email: barbora.pucokova@profipress.cz 

případně  

uroda@profipress.cz nebo agronom@profipress.cz 
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