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Historie webu Motorkáři.cz   
Vznik webu, databáze motorkářů

 ► Na adrese www.motorkari.cz je spuštěna databáze motorkářů, přidávají se další 

služby jako diskusní fórum, chat, textová inzerce.

Testy nových modelů motocyklů

 ► Zveřejňujeme první testy nových modelů motocyklů, které až dosud byly pouze 

doménou motocyklových časopisů.

Internetový časopis

 ► Pravidelné články, novinky, reportáže, cestopisy, přestavby, technika.

 ► Na žebříčcích návštěvnosti se server dostává na první pozici mezi motocyklovými 

servery.

Výstava Motocykl, online reportáže 

 ► První prezentace serveru jako online média na výstavě Motocykl v Praze a online 

reportáže ze všech podzimních světových výstav doplněné o video.

 ► Návštěvnost přesahuje 100 000 reálných uživatelů za měsíc. 

Motocyklový portál

 ► Rozšiřování redakčního, obchodního, programového a externího týmu, spolupráce se 

zahraničními médii. Přes 100 zveřejněných testů motocyklů za dvě sezóny.

Leader motocyklového internetu

 ► Spouštíme kompletně nový systém celého webu Motorkáři.cz, včetně nového designu.

 ► Redakce se stěhuje do nových kanceláří v Praze.

 ► Spouštíme další služby a sesterský server pro čtyřkolky Quadmania.cz. 

Nárůst návštěvnosti

 ► Měsíční návštěvnost přesáhla 200 000 reálných čtenářů měsíčně, tedy 10× více než je 

prodejnost jakéhokoli motocyklového tištěného periodika.

Nové sekce

 ► Spustili jsme novou sekci Motokatalog, která sdružuje všechny informace 

o konkrétním modelu.

 ► Přepracovali jsme stávající sekci Bazar a rozšířili jeho nabídku.

Spouštíme nové služby

 ► Spouštíme vlastní reklamní systém Motoklik.cz, kde klient platí pouze za kliknutí (PPC).

 ► Přepracovali jsme sekci "Motorkáři", které nabízí nyní více funkcí.

 ► Návštěvnost serveru přesahuje 600 000 reálných uživatelů za měsíc.

Nový web

 ► Kompletně měníme design webu Motorkáři.cz, jehož layout je nyní responzivní. 

Stránky jsou optimalizovány pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, tablety).

 ► Spouštíme novou sekci Motoakce.
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Internet v jedné stopě   

Motocyklový internet – to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým 
rokem dominantním motocyklovým webem na českém a slovenském 
Internetu. Návštěvníci zde najdou souhrn všech aktuálních informací 
a služeb souvisejících s motocykly. Navíc můžeme díky sekci Motokatalog 
nabídnout všechny informace o motocyklech na jednom místě. 

Motorkáři.cz ale není jen webový časopis či aktuální archiv více jak 650 
našich redakčních testů nových modelů motocyklů. Je to také zájmová 
a sociální komunita téměř 170 tisíc motorkářů, kteří se setkávají v našem 
diskuzním fóru, vkládají fotky a zkušenosti se svými motocykly do sekce Motorkáři, vyměňují si videa nebo zveřejňují své 
cestopisy a zážitky v sekci Cestování. Ve spojení s katalogem Firem s nabídkou nových produktů a Bazarem pro nové a ojeté 
stroje a příslušenství jde o jedinečný a ucelený projekt na českém internetu.

V květnu 2014 nás četlo 711.595 unikátních návštěvníků dle statistik Google Analytics.



Quadmania.cz
5 097 návštěv denně

GT Motocross.cz
2 649 návštěv denně

Motohouse.cz
5 754 návštěv denně

Katalog-motocyklu.cz
1 670 návštěv denně

Motolevel.cz / 1 028 návštěv denně

iCMN.cz / 1 516 návštěv denně

www.motorkari.cz

Návštěvnost   

Měsíčně náš web navštíví přes 700 000 reálných návštěvníků. Denní údaj návštěvnosti se v současné době pohybuje kolem 
70 000 reálných návštěvníků. Náš portál je dlouhodobě nejnavštěvovanější server se zaměřením na motocykly na českém 
a slovenském internetu. Od svého vzniku v roce 2001 si vybudoval dominantní pozici, a díky svému obsahu a službám si tuto 
pozici stále udržuje.

Další motocyklové weby mají 
návštěvnost pod 500 návštěv nebo počty 

návštěvníků záměrně veřejně nesledují.

Srovnání návštěvnosti jednotlivých sekcí (Zdroj:Toplist.cz)

RU =  Průměrná denní návštěvnost 
unikátních uživatelů

Články

Sport

Motokatalog

Bazar

Motorkáři

Firmy

Cestování

Motoakce

Video

Fórum

PV =  Počet zobrazených 
stránek za měsíc

Motorkari.cz
70 000 RU

23 253 028 PV

12 000 návštěv denně (86 000 návštěv měsíčně)

9 000 návštěv denně (62 000 návštěv měsíčně)

5 000 návštěv denně (30 000 návštěv měsíčně)

27 000 návštěv denně (186 000 návštěv měsíčně)

12 000 návštěv denně (91 000 návštěv měsíčně)

1 500 návštěv denně (9 800 návštěv měsíčně)

5 000 návštěv denně (35 000 návštěv měsíčně)

3 000 návštěv denně (14 000 návštěv měsíčně)

2 500 návštěv denně (9 700 návštěv měsíčně)

20 000 návštěv denně (154 000 návštěv měsíčně)

Srovnání návštěvnosti motocyklových 
zpravodajských webů
Počty reálných návštěvníků za den, zdroj: Toplist.cz
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         2 079
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  Chopper & Cruiser                

 Cross                                          

 Enduro & Funbike

Minibike                                            

Naked Bike       

 Pitbike & Dirtbike                             

Silniční cestovní     

Silniční sportovní   

Skútr                                       

Supermoto                                       

Praha                

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj                            

Plzeňský kraj                                  

Karlovarský kraj                             

Ústecký kraj                              

Liberecký kraj                                     

Královéhradecký kraj                  

Pardubický kraj                             

Kraj Vysočina                               

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj                            

Moravskoslezský kraj  

Zlínský kraj                                     

Slovensko                                         

18 363

17 631

8 879

7 020

         2 690

8 668

5 272

7 911

7 124

7 288

16 957

7 601

14 231

6 886

6 439 
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Naši čtenáři   

Server Motorkáři.cz navštěvují především dospělí motorkáři a lidé, kteří se zajímají nejen o motocykly, ale i o vše ostatní, 

co k nim patří. Průměrný návštěvník vlastní motocykl nebo uvažuje o jeho koupi.

Muž / žena

Počet motorkářů dle typu motocyklu Počet registrovaných uživatelů dle kraje

Věk
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Mediální spolupráce a podpora   

Server Motorkáři.cz je mediálním partnerem celé 

řady významných sportovních akcí, jako jsou 

Mistrovství světa MX1, MX2, Supermoto, Freestyle, 

ale také domácích šampionátů endura, motocrossu, 

silničních a roadracingových závodů. 

Web je tedy díky svoji pozici vidět nejen na internetu, 

ale také na motoakcích a srazech.

Podporujeme řadu individuálních projektů, 

cestovatelů,  stuntriderů  a  závodních  jezdců,  jako 

jsou  například  Martin  Krátký či  Michal Dokoupil. 

Spolupracujeme také s Integrovanou střední školou 

automobilní v Brně.

Poděkování partnerům   

Děkujeme našim partnerům, že si vybrali účinnou 

inzerci na internetu.

Neváhejte se na nás také obrátit, rádi vám vytvoříme 

kampaň na míru.



Provozovatel:

MOTOportal, s.r.o.
Internetové vydavatelství serverů  
Motorkáři.cz a Quadmania.cz

Vrbova 19, Praha 4 – Braník, 147 00
IČ: 24797707
DIČ: CZ24797707
ISSN 1214-7125

tel: 225 11 00 22 (od 8. do 16. hod)
web: www.motorkari.cz
e-mail: info@motorkari.cz

Jaroslav Ducháček  
provozovatel, reklama
e-mail: jarda@motorkari.cz 
tel: 225 11 00 21

Vladimír Souček  
programátor
e-mail: admin@motorkari.cz 
tel: 602 71 79 22

Petr Poduška  
redaktor
e-mail: petr.poduska@motorkari.cz 
tel: 225 11 00 22

Kontakty   

Motorkáři.cz, sídlo firmy – Bikecentrum Vrbovka
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