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Slovo šéfredaktora
Když v  roce 1888 zakládalo několik slovutných mužů ve Washingtonu  

National Geographic Magazine, který měl přispět k  šíření a prohlubování  

geografických znalostí, nemohli tušit, že se z něho v následujících desetiletích  

stane jeden z nejrozšířenějších časopisů na světě. Dnes vychází ve čtyřiceti  

jazykových mutacích na všech kontinentech, kde ho čtou desítky milionů lidí,  

kteří se zajímají o náš nejpůvodnější domov – planetu Zemi. Ti všichni jsou  

zároveň i tvůrci magazínu se slavným žlutým rámečkem: z  jejich příspěvků  

jsou totiž financovány všechny výzkumné programy a expedice, o nichž se  

pak na stránkách časopisu píše. Do dnešních dnů jich bylo více než deset  

tisíc a National Geographic Society se tak za 129 let své existence stala  

největší neziskovou vzdělávací organizací na světě, jejíž hlavním posláním  

je přispívat k ochraně naší planety.

Tomáš Tureček,
šéfredaktor
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National Geographic už dávno nepopisuje jen zajímavá či neznámá místa na Zemi. Stále častěji se zaměřuje i na globální témata, jimž se 

kvůli náročnosti zpracování nevěnuje nikdo jiný. Čtenáři se tak v sériích reportáží a článků například dozvídají, jak uživit další miliardy lidí, 

které se v následujících letech narodí, mohou nahlédnout do nejvzdálenějších koutů vesmíru, seznámí se s tajemnými živočišnými druhy  

i nezvyklými úhly pohledů na lidskou společnost. To vše za doprovodu těch nejlepších fotografií, jaké kdy někdo dokázal pořídit.

Naše mise
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Pilíře titulu

tvoří série krátkých článků v přední části časopisu, 
která se věnuje zajímavostem ze světa historie, 
geografie, přírodních i technických věd, lidské 
společnosti či předpovědí budoucnosti. Doplněno 
o netradiční ilustrace, grafy, informace v číslech či 
rozhovory s osobnostmi.

20 %
obsahu 80 %

obsahu

tvoří 5-7 obsáhlých reportáží ze všech myslitelných 
oborů lidské činnosti a poznání. Díky rozsahu člán-
ků, které mají až 30 stran, lze jít skutečně do detailu 
popisovaného jevu, což je v současných médiích 
zcela ojedinělé. Všechny materiály jsou doprováze-
ny snímky těch nejlepších světových fotografů.

Pro National Geographic jsou také typické mapy – 
ať už přímo na stránkách časopisu či jako přílohy.
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Čtenář  
National  
Geographic
Je finančně nezávislý

Zajimá se o dění kolem sebe 

Velmi rád cestuje

Dává přednost kvalitnímu zboží  
a je ochoten si za něj připlatit

Skutečně rád vaří a nebojí se  
vyzkoušet nová jídla

Je aktivní, má široké spektrum  
zájmů a aktivit

 Zdroj dat: MML TGI ČR, 2016
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Fakta
■ Čtenost: 149 672   

■ Tištěný náklad: 30 000      

■ Předplatitelé: 15 000      

■ 58% jsou muži 
■ 36% má VŠ vzdělání  

(průměr populace 13%)

■ 75% patří do socio-ekonomické skupiny ABC 

■ 33% patří do socioekonomické skupiny A  
(průměr populace 14%)

■ 74% je ekonomicky aktivních
■ 55% čtenářů patří do věkové skupiny 30-59 let
■ Cena titulu: 99 Kč  
Zdroj dat: Media Projekt, 1.Q 2016 – 4.Q 2016, titul je auditován ABC ČR.

Jezdí na dovolenou několikrát ročně

Rád nakupuje různé přístroje  
a spotřebiče

Dává přednost  
značkovému zboží

Nejméně  
jednou týdně  
sportuje nebo cvičí

Je pro něj důležité  
udržet si mladistvý vzhled

Přátelé se ho ptají na radu  
před tím, než něco koupí

Kupuje nové produkty dříve  
než většina jeho přátel

1,6 
krát více

1,5 
krát více

1,4 
krát více

1,4 
krát více

1,3 
krát více

1,2 
krát více

1,2 
krát více
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Čtenář National Geographic



Spotřební apetit 

Dovolená

3,05
miliardy kč

vybavení  
Domácnosti

1,48
miliardy kč

automobil

21,9
miliardy kč

Útrata  
v restauracích

1,95
miliardy kč

Pojištění

1,56
miliardy kč

Čtenáři ročně utratí

Fakta
■ Čtenost: 149 672   

■ Tištěný náklad: 30 000      

■ Předplatitelé: 15 000      

■ 58% jsou muži 
■ 36% má VŠ vzdělání  

(průměr populace 13%)

■ 75% patří do socio-ekonomické skupiny ABC 

■ 33% patří do socioekonomické skupiny A  
(průměr populace 14%)

■ 74% je ekonomicky aktivních
■ 55% čtenářů patří do věkové skupiny 30-59 let
■ Cena titulu: 99 Kč  

internet  
a mobilní telefon

1,66
miliardy kč

Stále je co objevovat
Zdroj dat: MML TGI ČR, 2016



 

Inzertní příležitosti - projekty

 
Traveler

- praktický časopis o cestování pod značkou National Geographic

Možnosti spolupráce
■ TRAVELER připravíme pro Vás „na klíč“
■  náklad: 30 000 ks, rozsah: 100 stran
■  využití 8 inzertních stran pro potřeby partnera (vč. obálkových pozic)
■  materiály profesionálně zpracuje redakce NG ve spolupráci s Vámi
■  praktické rady znalců, poutavé příběhy, užitečné odkazy, tipy na výlety, inspirace  
 na aktivní dobrodružství, tipy na neopakovatelné cesty…
■  možný nadnáklad pro Vaše potřeby

Advertorial, speciální projekt

■ profesionální zpracování redakcí časopisu
Redakční tip

■ v rubrice Inspirace, možné různé formáty (1/2, 1/4)

inspirace
události • příležitosti • reklama

Hanwag – Banks gTX

Více informací  na www.hanwag.com

Více na www. fjallraven.cz

FjällräVen – BarenTs Pro
odolné trekové kalhoty určené  
na dobrodružné výpravy  
v horách i lesích. jsou vyrobeny  
 z trvanlivé tkaniny g-1000® ,  
která je odolná proti větru  
a vodě, s vyztuženou vrstvou  
na hýždích a kolenou.  
normální pas  a klasický  
střih s anatomicky tvarova- 
nými koleny. kalhoty jsou  
vybaveny kapsami na kolenní  
chrániče a šesti praktickými   
kapsami včetně kapsy na  
mapy a sekyrku. Prodloužená  
délka nohavic, kterou si  
můžete snadno upravit  
na svou výšku.

Velikosti: 44-60
Materiál: g-1000® original:  
65% polyester, 35% cotton 
Hmotnost: 567 g  (vel. 48)

Boty Banks gTX od společnosti Hanwag jsou určené 
pro každodenní výlety a lehkou pěší turistiku do 
každého terénu. Pohodlné šněrování od špičky boty, 
gumová ochrana prstů, svršek z kombinace Cordury  
a kůže, gore-texová membrána pro vyšší 
voděodolnost a prodyšnost  dělají Banks gTX lehké, 
robustní a pohodlné. Díky své pevné konstrukci  
je bota extrémně stabilní a chůze tak zcela  
bezproblémová.

Velikosti: 6-13 pánské, 3,5-9 dámské
Materiál: nubuk kůže,  
Cordura, gore-TeX
Podrážka: Vibram endurance
Hmotnost: 600g (Uk 7,5)

VyBerTe si ToHo nejlePšíHo 
sPolečníka na CesTy

kufry Firelite  
jsou vyrobeny  
z patentovaného  
materiálu Curv od  
značky samsonite.  
Více informací na www.samsonite-nacesty.cz

jste vášnivý cestovatel a hledáte toho pravého  
a spolehlivého společníka na cesty? Máme pro vás 
jednoho horkého adepta od značky samsonite, který 
dostal jméno Firelite. Maximálně 
odolný a extrémně lehký kufr vám 
poslouží, ať už s ním budete cestovat 
kamkoli. na první pohled vás uhrane 
svým neotřelým designem a výběrem 
z nepřeberné škály 
nezaměnitelných barev. 
kufr je navíc vybaven 
sportovními, měkkými 
a tichými kolečky, které 
nedělají zbytečný  
rámus. s kufrem  
Firelite budete 
mít chuť prozkoumat 
každý kout světa.

VšesTranné čeloVky senCor
nové všestranné a stylové čelovky sll 55 wHiTe 
a sll 55 grey, které jsou osazené jednou výkonnou 
3wattovou diodou a dvěma červenými leD diodami 
pro noční osvětlení. Díky velice nízké hmotnosti  
a kompaktní velikosti jsou ideální pro profesionální 
i sportovní aktivity. Tělo čelovek je vyrobeno z odol-
ného plastu. Tech. informace:

LED: Cree XPe Q3
Funkce: 3w on 100% / 3w on 30% / 2xreD on 
100% / 3w + 2xreD on FlasH / oFF
Napájení: 4,5 V, 3x aaa
Světelný tok: až 150 lm
Doba svícení: až 60 h
Dosvit: 100 m
Stupeň krytí: iP x5
Váha: 50 g
Rozměry: 60 x 45 x 35 mm
Doporučená MOC: 379 kč
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Na podzim jsme ji vyzkoušeli. Projeli s ní ze 
západu na východ po jižním pobřeží Islandu 
Celkem 700 kilometrů po silnici číslo 1, která 
obepíná celý ostrov. Tato zdejší nejdůležitěj-
ší dopravní tepna byla ale úplně dokončená 
až v roce 1976. Na jihu Islandu měli stavbaři 
obrovský problém. Řeka Skeidará tu při erup-
cích podledovcových sopek a následných po-
vodních spolehlivě likvidovala jakékoliv po-
kusy o normální silnici. Terén byl složitý, řeka 
v náplavových plošinách odborně nazývaných 
sandry (původ slova je islandský – jak jinak)
každoročně změnila hlavní koryto a postavit 
mosty tehdejší technikou zkrátka nešlo.

Ještě v 60. letech, pokud jste tudy chtěli 
projet, museli jste využít služeb vodních mužů. 
Byla to rarita a skvělá živnost. Dojeli jste se 
svým vozem k řece, odstavili ho, nechali klíčky 
v zapalování a vodní muži vás převedli stezka-
mi, které znali jen oni, přes brody a soustavu 
koryt Skeidary na druhou stranu. Tam silni-
ce pokračovala. Když jste měli štěstí, čekalo 
na vás auto s klíčky v zámku od někoho, kdo 
chtěl opačným směrem a přebrodil řeku proti 
vám. Auta jste si vyměnili a chvíli pak trvalo, 
než jste to své získali zpět. Romantika skončila 
právě rokem 1976. Island definitivně obepnu-
la silnice číslo jedna, která dnes měří 1 440 
kilometrů a až na výjimky ji celou kryje asfalt. 

Na nás tentokrát žádní vodní muži nečekali, 
ale nečekali jsme je ani my, protože MX 5 byla 
přece jen zrozená do úplně jiných podmínek. 
Taky se na ni Islanďané všude dívali hlavně 
z praktického hlediska. Na pumpě, na parkovi-
šti u obchodu okukovali nízkou výšku, kapesní 
rozměry, zkrátka byli jsme exoti. Něco jiného 
je ale obhlížet MX pětku z venku a něco jiného 
je ji řídit. Rozměry tak akorát, sedíte nízko nad 
zemí a nemáte žádné zkreslené dojmy o rych-
losti, kterou jedete. Prostě si užíváte řízení 
auta. Jen přes mosty jsme museli opatrněji, 
výška auta je limitující, ale jinak se Mazda 
poprala dobře i se šotolinovými serpentinami 
– jediným úsekem, kdy jsme opustili asfalt. 

Zkrátka i s takovým autem si tady zažije-
te radost z řízení, z toho, jak se dostanete 
z jednoho místa na druhé. I když do zdejších 
podmínek není úplně vhodné, nedá se říci, že 
v okolí Reykjavíku neudělá majitelům radost. 
Ne každý den tady sněží, nebo prší a za dlou-
hých letních dnů je na výlet po pobřeží ideální. 
V tom lze rozumět dvěma Islanďanům, co si 
zatím aktuální generaci Mazdy MX5 koupili. 
Jak poznamenal spolujezdec „Nejnovější jsou 
tady zatím jen dvě, ale všech generací road-
steru už Mazda vyrobila tolik, že postavit je 
za sebe, cestu okolo ostrova by obtočili víc 
než třikrát.“ 

Mazda MX5 je ikona. 
Nejprodávanější roadster historie.  
Jak se bude cítit na Islandu, v zemi, kde vládnou offroady? 

Mazda MX5 1.5 Skyactiv-G130

Zážehový čtyřválec DOHC • Objem 1496 cm3 • Výkon 96 kW při 
7000/min • Točivý moment 150 N.m při 4800/min • Převodovka 
přímo řazená šestistupňová • Pohon zadních kol • Rozvor 2310 
mm • Vnější rozměry 3915 x 1735 x 1225 mm • Pohotovostní/
užitečná hmotnost 975/240 kg • Největší rychlost 204 km/h • 
Zrychlení 0-100 km/h za 8,3 s • Nádrž 45 l • Normovaná spotřeba 
6,0 l na 100 km • Výroba Hirošima, Japonsko. 

Základní model 1.5 Skyactiv-G130 Emotion  629 900 Kč

Speciální projekt
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■ V-gate, Z-gate, vyklápěcí trojobálka

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

GRAND TETON
NATIONAL PARK

JOHN D. ROCKEFELLER, JR.
MEMORIAL PARKWAY
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F i r e h o l e West Thumb
Geyser Basin

Heart Lake Geyser Basin
Shoshone Geyser Basin

Lower Geyser Basin

Lone Star
Geyser Basin

Gibbon Geyser Basin and 
Artists Paintpots

Mammoth Hot Springs

Mud Volcano and
Sulphur Caldron

Fountain Paint Pot

Grand Canyon 
of the YellowstoneWashburn

Hot Springs

Grand Prismatic Spring

Emerald Spring

Eagle Peak
(Highest point in park)

11,358 ft
3,462 m

Reese Creek
(Lowest point in park)

5,282 ft
1,610 m Mt. Washburn

10,243 ft
3,122 m

Old Faithful

Norris Geyser Basin

Upper Geyser Basin
Midway Geyser Basin

Steamboat Geyser

Gardiner

West YellowstoneWest Yellowstone

HYDROTHERMAL FEATURES IN 
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

HEIGHT OF STEAMBOAT 
GEYSER, WORLD’S TALLEST

HOTTEST TEMPERATURE RECORDED IN THE PARK, 
1,088 FEET BELOW NORRIS GEYSER BASIN10,000 300 ft459ºF
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Annual average interval 
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Service daily records; data unavailable for 1985-86
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Yellowstone is a gigantic pressure cooker, fueled by 
one of the most massive supervolcanoes on Earth. 
Water from rain and snowmelt, much of it centuries- 
old, percolates down through cracks in the Earth’s 
crust. The water is heated by magma reservoirs to 
well over the surface boiling point, but remains in a 
liquid state because of the pressure of overlying rock 
and colder water. The superheated water filters up-
ward, eventually finding release in the thousands  
of geysers, hot springs, and other hydrothermal 
wonders that have awed visitors since the first ex-
peditions to Yellowstone in the late 19th century.

In the 
Hot Zone

 YELLOWSTONE  
BELOW THE SURFACE

Loading the Chamber
Hot water rises from a deep reservoir into a teapot- 
shaped chamber. As water and gases fill the sealed 
space, pressure builds, preventing boiling. Some 
water spills into the spout, releasing pressure and 
allowing the water in the chamber to boil, blasting 
steam and water up the spout. 

Cone geysers like Old 
Faithful form over many 
years from silica in 
geyser water. Deposits 
build, forming a cone 
through which water 
shoots up as a jet. 

Waters Old and New
The waters that charge Yellowstone’s geysers and hot springs flowed over the centuries 
from surrounding mountains into an underground complex of cracks, deep faults, and 
reservoirs. Some of the rain and snow that feeds Yellowstone’s shallower hydrothermal 
features mixes with these older waters; most of it ends up in the park’s rivers and streams. 

BRITTLE ROCK
The hot water flows through cracks  
in layers of rock such as tuff—hardened 
volcanic rock and ash—and hardened 
lava called rhyolite. This rock is brittle, 
easily fractured by earthquakes. 

SURFACE ROCK
A thin layer of white and gray silica 
deposits, known as sinter, forms the 
surface layer around hydrothermal 
features such as Old Faithful. 

SHALLOW WATERS
Fresh rain and snowmelt feed 
boiling fumaroles, or steam 
vents. Mud pots form when 
water floods fumaroles. 

PLASTIC ROCK
Some three miles deep in the Earth’s 
crust, the dense rock is so hot that  
it becomes pliable, or plastic, able to 
fold and stretch like putty. 

Rising Up
Superheated water rises through 
fractures in brittle rock, connecting 
multiple hydrothermal features.

Release 
Volcanic heat and gases help propel 
steam and water toward the surface, 
where they escape through hot 
springs or geysers. These waters 
could be hundreds of years old. 

Yellowstone’s Caldera
A craterlike depression, collapsed 
evidence of a massive eruption 
some 640,000 years ago, defines 
the park’s still active supervolcano.

Open and Shut
Without the 1,000 to 3,000 small 
earthquakes that shake Yellow-
stone every year, mineral deposits 
would clog many underground 
fractures, leaving fewer paths for 
water to flow to the surface.

Hot water dissolves silica and 
other minerals embedded in 
rock. As the water rises and 
cools, it deposits minerals, 
closing off pathways.

When an earthquake strikes, 
shock waves can close some 
underground fractures and 
open others. As some geysers 
die, new ones are born. 

Thermal Waters
Some of the ancient water that fuels 
the park’s hydrothermal system 
originally fell as rain and snow in the 
Gallatin and Absaroka Ranges. 

Upper Geyser Basin
Home to Old Faithful, this area 
has 180 geysers and thousands 
of other hydrothermal features. 

Norris Geyser Basin
The park’s oldest, hottest, and most 
active hydrothermal region lies atop 
an intersection of deep fault lines.

Yellowstone Lake
Lake-floor hydrothermal vents 
create a nutrient-rich habitat. The 
hottest spot is Mary Bay, at 252°F.
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Above the Supervolcano
The park’s hydrothermal features cluster in basins at the margins of lava flows or near faults. Rivers 
and streams are heated as they pass through these basins. When the Firehole River flows through the 
Midway Geyser Basin with its bubbling hot springs, its temperature rises nearly 30 degrees, to 86˚F.

VANISHING GEYSERS
Geysers are vulnerable to threats such 
as earthquakes and energy develop-
ment. Fewer than a thousand geysers 
are left in the world—half of them in 
the protected lands of Yellowstone. 

Explosive Release
Pressure builds behind a narrow constric-
tion until steam shoots through. Some 
water splashes out, then jets of steam and 
water explode up, rising on average 130 
feet. As the chamber drains, pressure 
drops, and the process begins again. 

Why Old Faithful Is Faithful
The world’s most famous geyser, Old Faithful, currently erupts every 91 minutes on average. Geologists  
like Duncan Foley suspect this unique predictability is due to the isolation of the geyser’s “shallow plumbing.”  
The cracks and fissures that supply its chamber aren’t connected—at least for now—to the nearby  
hydrothermal features. But, he adds, “everything is connected at depth.”

Shaken Faith 
Earthquakes can alter the timing between erup-
tions by disrupting water channels in the rocks 
below geysers. The average interval between 
Old Faithful’s eruptions has lengthened by 50 
percent in recent decades. Big changes came 
after major quakes in 1959, 1975, and 1983. 

BRIEF DETOUR
As pressure pushes steam 
and water up the spout-
like conduit, some water 
enters a porous side 
channel. It cools slightly in 
the surrounding rock and 
drains back into the main 
conduit after an eruption.

Deep Pressure
Ancient rain and snowmelt seep 
down to just above the volcano’s 
magma reservoirs, where rocks 
heat the water to more than 750°F.
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Sponzoring mapy 

■ Logo na lícní straně mapy
■ Plnoformátová plošná inzerce na rubu mapy  
 790 x 511 mm (možný výškový i šířkový formát)
■ Možnost speciálního nepřeloženého  
 nadnákladu pouze pro potřeby klienta
■ Dlouhodobá účinnost inzerce, čtenáři si mapy  
 nechávají a opakovaně se k nim vracejí

■ ukázka realizované V-gate
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