
Technické specifikace

HTML 5 FORMÁTY

BURDA INTERNATIONAL CZ S.R.O. (DÁLE JEN BURDA) AKCEPTUJE 
REKLAMNÍ BANNERY ROVNĚŽ VE FORMÁTU HTML 5, A TO V NÁ-
SLEDUJÍCÍCH VARIANTÁCH:

TIPY PRO ZMENŠENÍ DATOVÉ VELIKOSTI:

Vyberte vhodný formát obrázku (jpg, png, gif), zkontrolujte (případně upravte), zda je obrázek pou-
žit skutečně v cílovém rozměru 1:1 (není zdroj větší než je viditelná plocha nebo rozměr v banne-
ru) a zoptimalizujte - zredukujte počet barev (gif, png) nebo zvyšte kompresi (jpg).

Formát obrázku vybírejte podle cílového výsledku a jeho vlastností. JPG používejte na fotografie, 
kde je velká škála barev. PNG používejte na ikonky, ilustrace a obrázky s průhledným pozadím. Po-
dobně GIF - na jednoduché ilustrace s menším počtem barev. Snažte se použít co nejméně obráz-
ků, na všechny ostatní věci použijte CSS.

Zkontrolujte kód scriptu, html a css. V případě manuálního psaní kódu to příliš nehrozí, ale
u přípravy CSS z generátorů vznikají často velké výsledky z robotického zpracování, které dekorují 
i neviditelné části a pamatují doslova na všechno, i na to co nenastane. Odstraňte proto komentá-
ře a nepoužité části kódu.

Externí knihovny a fonty, jsou-li skutečně nezbytné a neovlivní-li nosnou stránku (o které nic ne-
víme), načítejte v minimální nutné verzi – fonty jen se skutečně použitými znaky (není-li banner 
tvořen jako formulář pro zadání například jména), knihovny jen části, které se týkají použitých 
vlastností v banneru.
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Banner ve formátu HTML 5 je adservován u klienta, který Burdě zašle pouze zobrazovací kód.

Klient zašle Burdě kompletní a hotovou kreativu ve formátu HTML 5, a to dle specifikací uvede-
ných níže.

Za správné zobrazení v jednotlivých prohlížečích a na různých zařízeních (desktop a mobilní 
zařízení – podklady musí být responzivní) odpovídá výrobce/dodavatel banneru, který musí za-
jistit funkčnost ve všech nejvyužívanějších prohlížečích a na všech zařízeních tak, aby ze strany 
Burdy bylo možné garantovat příslušný počet impresí.

Maximální datová velikost se řídí datovou velikostí specifikovanou technickými specifikacemi 
jednotlivých bannerových formátů, nesmí však překročit 100 kB v případě animovaných kreativ, 
nebo 2 MB v případě kreativy s videem, není-li v technické specifikaci konkrétního formátu uve-
deno jinak (nasazení kreativy s videem je za příplatek).
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Zde naleznete online nástroj a plugin pro Photoshop na kompresi PNG: https://tinypng.com/
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PROKLIKY Z BANNERU (GOOGLE AD MANAGER):

Každý banner musí mít nadefinovanou značku kliknutí. První část je skript umístěný v hlavičce 
(head) HTML dokumentu:

<head>
  <script type=“text/javascript“>var clickTag = „“;</script>
</head>

Proměnnou clickTag doporučujeme nechat prázdnou, jak je v ukázce výše. Cílovou url je třeba 
dodat samostatně a bude vložena přímo v reklamním systému.

Druhá část je nastavení samotného prokliku v banneru:

<body>
  <a href=“javascript:window.open(window.clickTag)“ >
      <div id=“banner“>
          .
          .
          .
      </div>
  </a>
</body>

Více informací naleznete v nápovědě pro Google Ad Manager.

https://tinypng.com/
https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=cs&ref_topic=7041998

