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O produktu

Aktuálně.cz je stabilně jedním z nejnavštěvovanějších zpravodajských webů na českém 
internetu.  

Formou článků, multimediálních grafi k a videí přináší objektivní a nejaktuálnější informace 
z domova i ze světa, z ekonomiky i sportu. Všeobecné zpravodajství doplňují kromě původních 
kauz a názorů předních novinářů také lifestylová témata a informace ze světa kultury.

Významnou součástí webu je také sekce Aktuálně.cz | Video, která zastřešuje veškerou 
videoprodukci vznikající v rámci mediálního domu Economia. Jednou z vlajkových lodí je 
publicistický projekt DVTV, za nímž stojí tým moderátorů Martina Veselovského, Daniely 
Drtinové a Emmy Smetany.

Perličky ze sociálních sítí přináší pořad Sociál, recenzím bez servítek se věnuje Kamil Fila 
(Zabiják Kamila Fily), to nejlepší z české gastronomie nabízí Gastromapa Lukáše Hejlíka.

www.aktualne.cz

Aktuálně.cz | Video



Kdo sleduje Aktuálně.cz?

Kde nás čtenáři sledují?

www.aktualne.cz

52 % muži, 48 % ženy

62 % 
čtenářů

je ve věku 
20–49 let

Vzdělání
VŠ 17 %
VOŠ 6 %
SŠ 38 %

ostatní 39 %

43 % 
nadstandardní

životní
úroveň

72 % 
sleduje

videa a ukázky
na internetu

75 % 
nakupuje

na internetu

26 % 
čistý příjem
domácnosti

nad
40 000 Kč

PV

69,6 %
na počítači

PV

5,1 %
na tabletu

PV

25,3 %
na mobilu

Počet reálných uživatelů:

 3 063 504 RU
Zobrazené strany:

102 974 955 PV  
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, srpen 2018 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, Srpen 2018 



Hlavní sekce

www.aktualne.cz

Zprávy 
Aktuální objektivní informace z domova a ze světa.

Magazín 
Zajímavosti ze světa kultury, videoher, 
automobilů, módy, bydlení a životního stylu.

Žena 
Lifestylový magazín, který nabízí praktické 
tipy, jak vyvážit rodinný a pracovní život, 
jak si užít volný čas a udržet se v kondici.

Auto
Informace, redakční testy a novinky ze světa automobilů.

Bydlení 
Zajímavosti z domácí i zahraniční architektury.

Video 
Veškerá videoprodukce mediálního domu Economia.

Sport
Aktuální sportovní zpravodajství a výsledky
doplněné glosami a analýzami.

Názory
Analytické komentáře předních českých novinářů.

Kultura
Novinky z hudby, fi lmu, literatury nebo výtvarného 
umění. Recenze a glosy.


