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www.aeroweb.cz 

Nejnavštěvovanější server  

o létání v České republice a 

na Slovensku 
 

Server navštěvuje největší komunita lidí, 

kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují 

produkty a služby v této oblasti 
  

http://www.awise.org/files/productsimages/BS_C/21587.jpg
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Návštěvnost 
V roce 2015 server navštívilo 445 524 lidí (unikátních návštěvníků) 

75 % z těchto lidí se na web opakovaně vrací 

 
Zdroj dat: Google Analytics  

 

Co nabízí Aeroweb čtenářům? 

 Pravidelné články na aktuální témata 

 Denně nové zprávy ze světa letectví 

 Nástroje pro předletovou přípravu – sekce Briefing, Počasí atd. 

 Přehled a srovnání leteckých škol a pronajímatelů 

 On-line pojištění odpovědnosti pilota 

 Letecký bazar, nabídky práce v letectví 

 Kalendář akcí – od leteckých dnů po odborné semináře 

 E-shop, testovací portál, katalogy letadel a letišť a mnoho 

dalšího 

 
Inzercí na Aerowebu tak můžete oslovit až 60 000 lidí měsíčně, a 

to nejen z řad soukromých a profesionálních pilotů, ale i zájemců 

o výcvik a leteckých nadšenců – od modelářů přes spottery až po 

vášnivé simulátorové letce. 
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Wallpaper  banner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tyto pozice jsou velmi podobně rozmístěny i na všech dalších stránkách serveru 

 

Ceník bannerových ploch 
 

Bannerová plocha Cena za měsíc (1 z 5) Výhradní umístění 

Wallpaper banner na pozadí webu 30 000 Kč 150 000 Kč 

Exklusive 450 x 300 px 16 000 Kč 70 000 Kč 

Full 468 x 60 px 10 000 Kč 45 000 Kč 

Square 250 x 250 px 8 000 Kč 30 000 Kč 

 
Cena za měsíc  

Cena za měsíc je uvedena pro umístění reklamního banneru na dané pozici jako maximálně 1 z 5 dalších inzerentů. V případě, 

že není pozice obsazena inzerenty, zobrazuje se banner v lepším poměru. 

 

Výhradní umístění na měsíc  

Výhradní umístění na pozici je počítáno pro 30 kalendářních dní

250 x 250 
px 

468 x 60 px 

450 x 300 px 
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Textová inzerce – platíte pouze za kliknutí 
 

Textová inzerce jsou nápaditá hesla či věty, které se zobrazují na různých místech 

Aerowebu a formou hyperlinku odkazují na libovolné webové stránky. Inzerent 

v případě této formy reklamy platí pouze za počet uživatelských kliknutí. 

 

 

 
 

 

Ceník textové inzerce 
 

 Cena za kliknutí 

Textová inzerce  8 Kč 
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Redakční spolupráce 
Pořádáte letecký den? Máte ve flotile nové letadlo k pronájmu? Chystáte kurz nebo 

školení pro piloty? Chcete, aby se váš produkt dostal efektivně do povědomí co nejvíce 

pilotů a lidí v tomto oboru? Můžete oslovit čtenáře také formou krátkých zpráv či 

velkých článků. 

 

Pokud o této spolupráci uvažujete, ale nevíte, jakou formu ideálně zvolit, rádi vám 

poradíme. Redakční texty vytvoříme na základě dodaných podkladů či dle domluvy. 

V případě dodání kompletních materiálů můžete uplatnit slevu dle ceníku. 

 

Ceník redakční spolupráce 

 Cena Sleva při dodání 

hotového textu 

Krátká zpráva  4 000 Kč * 500 Kč 

Velký článek 8 000 Kč ** 1 000 Kč 

 

* Cena platí pro 1 krátkou zprávu za měsíc. 

** Cena platí za 1 velký článek za tříměsíční období. Za rok lze tedy publikovat nejvýše 4 velké články. 

 

Kalendář leteckých akcí 
Pořádáte letecký den, setkání či jinou zajímavou akci? Dejte o ní vědět prostřednictvím 

Kalendáře leteckých akcí na Aerowebu. Stačí k tomu vyplnit jednoduchý formulář 

v rubrice Akce. Zveřejnění leteckých dnů, sletů, výstav, společenských a sportovních akcí 

je zdarma. V případě zájmu o větší propagaci můžete svou akci v přehledu také 

zvýraznit. 

 

 Cena 

Zveřejnění letecké akce v kalendáři zdarma 

Zvýraznění letecké akce v kalendáři a na titulní straně * 1 000 Kč 

 

* akce je zvýrazněna v horní části kalendáře akcí a na titulní straně Aerowebu po dobu 30 dní před datem konání 

akce 

 

Práce – hledáte lidi do týmu? 
Pokud sháníte lidi do svého týmu a hledáte někoho přinejmenším se zájmem o oblast 

letectví, využijte naší rubriky Práce. Hledejte své potenciální zaměstnance tam, kde oni 

hledají vás. 

 

 Cena 

Zveřejnění inzerátu v rubrice nabídky práce 500 Kč 

http://www.aeroweb.cz/letecke_akce/letecke_akce_formular.asp
http://www.aeroweb.cz/prace_formular.asp


 

www.aeroweb.cz  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 

Přehled škol – zvýraznění 

Svou školu můžete zvýraznit vždy v dané kvalifikaci (PPL, 

CPL atd.), a to pro různé kategorie (Letouny, Vrtulníky, 

Ultralighty, Větroně). 

 

Zvýrazněné školy se zobrazují také na titulní straně 

Aerowebu. 

 

 

 
 

Ceník zvýraznění v přehledu leteckých škol 

 

 Cena za 12 

měsíců 

Zvýraznění školy v kvalifikaci PPL(A) 8 000 Kč 

Zvýraznění školy v kvalifikaci ULL(A) 6 000 Kč 

Zvýraznění ve všech ostatních kvalifikacích 4 800 Kč 

Zařazení školy do přehledu škol a pronajímatelů zdarma / 500 Kč 

** 

 

* Cena platí vždy pro jednu z kategorií: Letouny / Vrtulníky / UL / větroně / Ostatní 

** Zařazení školy do přehledu škol je v případě umístění odkazu na server Aeroweb na vašich 

stránkách zdarma. Pokud toto není možné nebo vhodné, je nutná administrativa spojená s 

aktualizací a ročním zveřejněním zpoplatněna částkou 500 Kč. 

 

Formulář pro zařazení školy do přehledu najdete na konci dokumentu. 
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Balíček aktivit – vše v jednom za nižší cenu 

Marketingové působení v této cílové skupině nebude úspěšné, pokud 

se omezí pouze na bannerovou inzerci. Největšího úspěchu lze 

dosáhnout kombinací všech aktivit, které obsahují jak vizuální 

zviditelnění formou reklamních bannerů, tak zejména redakčními 

texty a využitím dalších možností serveru Aeroweb. Vše, co vám může 

Aeroweb nabídnout, máme v jednom balíčku za zvýhodněnou cenu! 

 

Balíček obsahuje 
 

Položka Cena za měsíc 

Full Banner 468 x 60 px (1 z 5 inzerentů) 10 000 Kč 

Textová inzerce (počítáno pro 300 kliknutí) 2 400 Kč 

Velký článek (1 článek za 3 měsíce spolupráce) 2 666 Kč * 

Krátká zpráva (průběžné publikování) 5 000 Kč 

Zařazení školy do přehledu škol a pronajímatelů na 12 měsíců 42 Kč * 

Celkem 20 108 Kč 

 

* Ceny jsou zde uvedeny jako poměrné části za jeden měsíc. Tyto služby nelze na měsíc objednat. 

 

 

 

Zvýhodněná cena za balíček aktivit při delší spolupráci 
 

Období Cena za měsíc 

Pro období 12 měsíců 10 800 Kč 

Pro období 6 měsíců 13 000 Kč 

Pro období 3 měsíců 16 000 Kč 

 

 

Inzercí na Aerowebu můžete oslovit až 70 000 lidí 

měsíčně, a to nejen z řad soukromých a profesionálních 

pilotů, ale i zájemců o výcvik a leteckých nadšenců – od 

modelářů přes spottery až po vášnivé simulátorové letce. 
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Kontakt 
Jakékoliv dotazy k reklamní spolupráci či individuální žádosti nám 

můžete adresovat na jeden z redakčních mailů: 

 redakce@aeroweb.cz, 

 team@aeroweb.cz, 

nebo nás kontaktujte přímo: 

 

Šéfredaktor  

 

Adam Zuska 

adam.zuska@aeroweb.cz 

+420 602 494 850 

 

 

Můžete nás také osobně navštívit v kanceláři na adrese: 

 Areál „Stará Aerovka“ 

Hůlkova III/213 

Praha 9 – Kbely 

197 00 

Ukázat adresu v aplikaci Mapy.cz 

 

Číslo publikace: ISSN 1801-6847 

Server provozuje společnost Mavisys, s. r. o., vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, 

vložka 35629  

 

Sídlo společnosti (nepoužívejte pro korespondenci): 

Mavisys, s. r. o. 

Loosova 355/12 

638 00 Brno 

IČ: 255 83 778  

mailto:redakce@aeroweb.cz
mailto:team@aeroweb.cz
mailto:adam.zuska@aeroweb.cz
http://www.mapy.cz/#z=16&l=3&c=h&umc=9hQebxYIXF&uml=AEROWEB – S%C3%ADdlo%20AeroWebu%20%3A)&t=o&u=u&x=14.527225911129287&y=50.129029918276714
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Formulář pro zařazení školy do přehledu škol a 

pronajímatelů 

Základní údaje o firmě: 

Název firmy/osoby dle 

OR: 

 

Webové stránky:  

Telefon:  

E-mail:  

Popis činnosti firmy 

(max. 250 znaků): 

 

 

 

 

Sídlo firmy a fakturační údaje: 

Ulice:  

PSČ:  

Město:  

Plátce DPH(ano/ne):  

IČO:  

DIČ:  

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Budeme potěšeni, pokud si na titulní stránku své organizace umístíte odkaz 

(obrázkový banner) na server Aeroweb. Jako protihodnotu zveřejníme údaje 

zdarma. Pokud toto není možné nebo vhodné, je nutná administrativa spojená s 

aktualizací a ročním zveřejněním zpoplatněna částkou 500 Kč + DPH. Děkujeme za 

pochopení. 

 

Objednáváme zveřejnění našich údajů na serveru 

Aeroweb zdarma. Zveřejníme odkaz na Aeroweb na 

naší titulní stránce. 

☐ 

Objednáváme zveřejnění našich údajů na serveru 

Aeroweb v ceně 500 Kč + DPH ročně. 

☐ 
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Údaje o poskytovaných pilotních kvalifikacích do přehledu pilotních škol 
 Bezplatně zveřejňujeme vždy 1 řádek ke každé kvalifikaci = 1 výcvik s 1 typem na 1 letišti. Každý další řádek je zpoplatněn částkou 

500 Kč + DPH. 

 Uveďte prosím, v jakých jednotkách účtujete hodiny (LH – letová hodina, MH – motorová hodina, H – HOBBS). 

 Cena výcviku = cena osnovou daného počtu hodin bez úlev + cena za teorii! Žádné slevy (platba předem, snížení ceny pro držitele 

jiných kvalifikací) nebudou na webu uvedeny! Do poznámky prosím uveďte, kolik hodin zahrnuje vaše výcviková osnova. 

 Jste-li plátcem DPH, uvádějte prosím všechny ceny bez DPH! Systém k cenám automaticky připočítává DPH dle aktuálních sazeb a tyto ceny 

zobrazuje. 
 

Název poskytovaného výcviku Typ letadla Letiště 

Cena 

hodiny bez 

DPH 

V čem 

účtujete 

hodiny 

Cena výcviku 

celkem bez 

DPH Poznámky, omezení / vybavení 

zvýraznění 

(ano/ne) 

ukázkový záznam - PPL Cessna 152 Hosín 3 250 Kč LH  165 300 Kč 45 hodin praxe, 50 hodin 

teorie 

ne 

Kurz radiooperátora letadlové stanice           

Paragliding PG / Motorový paragliding MPG           

Pilot kluzáku, větroně           

Pilot UL kluzáku, větroně           

Pilot motorového kluzáku, větroně           

Pilot ultralehkých letadel ULL(A)           

Řízené lety VFR pro piloty ULL(A)           

Soukromý pilot letounu PPL(A)        

Kvalifikace pro lety v noci NIGHT           

Angličtina ICAO – kurz (+ zkouška)           

Angličtina IFR - kurz        

Přístrojová kvalifikace (IFR) na jednomotorových 

letounech IR/SEP 

          

Kvalifikace pro vícemotorové letouny MEP(A)           

Přístrojová kvalifikace na vícemotorových 

letounech IR/MEP 

          

Obchodní pilot letounů CPL(A)           
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Akrobacie           

Pilot ultralehkých vrtulníků UH           

Soukromý pilot helikoptéry PPL(H)        

Obchodní pilot helikoptéry CPL(H)           

Dopravní pilot letounů ATPL(A) – teorie        

Dopravní pilot letounů ATPL(A) – integr. kurz           
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Údaje pro zařazení do sekce půjčoven letadel 
 

Abychom byli schopni zabezpečit čtenářům Aerowebu reálné porovnání cen jednotlivých 

poskytovatelů, uveďte prosím údaje podle následujících pravidel: 

 

 Cena za hodinu udává konečnou cenu za pronájem letadla na jednu hodinu bez 

podmínky jakéhokoliv dalšího závazku (nalétaných hodin, ročního poplatku). 

Jinak tuto skutečnost prosím uveďte v poznámce. 

 Uveďte prosím, v jakých jednotkách účtujete hodiny (LH – letová hodina, MH – 

motorová hodina, H – HOBBS). 

 Uveďte prosím, zda je havarijní pojištění sjednáno provozovatelem a nájemce hradí 

pouze případnou spoluúčast. 

 Ceny prosím uvádějte bez DPH. 

 První záznam je ukázkový. 

  

Typ letadla Imatrikulace Letiště 

Ceny 

hodiny 

bez DPH 

V čem 

účtujete 

hodiny 

Havarijně 

pojištěno 

(ano/ne) 

Poznámka / 

nadstandardní 

vybaveni: 

Cessna 152 OK-GUP Hosín 3 250 Kč MH ano IFR, autopilot  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Nezapomeňte, prosím, vložit odkaz na server Aeroweb na 

své webové stránky, v případě objednávky bezplatného 

zveřejnění. 

 

 
 
HTML kód pro vložení do stránky: 

 

<a href="http://www.aeroweb.cz"><img alt="Aeroweb.cz - Server pro piloty a zájemce o 

létání" src="http://www.aeroweb.cz/images/aeroweb.gif" /></a> 

http://www.aeroweb.cz/

