Respekt si předplácí 26 tisíc čtenářů
Týdeník rozšířil svůj obsah o osm stran a přidal nové rubriky. Je nejvhodnějším titulem pro oslovení
vysokoškoláků a cílové skupiny s nejvyšší životní úrovní.

Praha, 15. března 2021

Navzdory složitým pandemickým časům si týdeník Respekt upevnil své místo na mediálním trhu. V lednu roku
2010 si ho kupovalo necelých 27 tisíc lidí. V lednu letošního roku se prodalo Respektu v tištěné i digitální formě
více než 35 tisíc kusů týdně. Počet předplatitelů vzrostl na 26 tisíc. Znamená to, že tři čtvrtiny čtenářů si Respekt
předplácejí.
„Na podzim 2020 jsme posílili obsah Respektu, přidali plných osm stran a řadu nových rubrik. Jsem rád, že nám
počet čtenářů i výzkum ukázaly, že to byl správný krok,“ říká Erik Tabery, šéfredaktor Respektu.
Jak vyplývá z nedávného čtenářského průzkumu provedeného společností Nielsen Global Media, čtenářům se
rozšíření Respektu zamlouvá. Kvitují i další změny, které redakce před koncem roku zavedla. Mezi novinky patří
sloupky věnující se českému jazyku, evropským i americkým událostem a zdravotním postřehům lékaře Tomáše
Šebka. Oceňované jsou texty z časopisu The Atlantic, které se v Respektu objevují dvakrát
měsíčně. Redakce zároveň na přání čtenářů vrátila stálou rubriku Ve hvězdách, která připomíná pozoruhodná
výročí. Součástí týdeníku se stala i křížovka.
Průzkum na reprezentativním vzorku 1200 čtenářů i nečtenářů ukázal, že Respekt je jedním z nejznámějších titulů
na českém trhu. Má mimořádně loajální čtenářskou základnu, která je spokojena s obsahem a většina z ní
pravidelně přečte téměř celý časopis. A dokonce dvě třetiny bývalých čtenářů považuje současný Respekt za lepší
než dříve a zvažují, že ho zase začnou číst.
Digitální podoba týdeníku zajímá více než polovinu jeho čtenářů, kteří rovněž rádi přijímají informace z Respektu
v audioverzi. Články ve zvukové podobě poslouchá až 49 % čtenářů. Velkému zájmu se těší také podcasty
týdeníku, které jsou k poslechu na webu Respektu i na podcastových platformách Apple, Google a Spotify.
Dle údajů Media Projektu za 3. a 4. čtvrtletí 2020 je čtenost Respektu 176 tisíc. V porovnání s podobně
zaměřenými tituly je Respekt nejvhodnějším titulem pro oslovení cílové skupiny s nejvyšší životní úrovní, studentů
a absolventů vysokých škol.
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