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Cena výtisku 76 Kč

Speciální
nástavby

CENY PLOŠNÉ INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

Téma dne

Vlastní testy redakce:

Rozměr
(část strany)
2/1
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4

cena
čb
85 500,47 000,36 000,29 000,21 000,17 000,-

OPEL MOVANO FIAT FULLBACK/FORD RANGER/NISSAN NAVARA/VW AMAROK

Doprava a silnice je odborný
časopis určený především
podnikatelům a managementu
v oblasti silniční dopravy. Vychází
od března 1994. Dopravním
firmám, zasilatelstvím i dalším
podnikům činným v oboru
dopravy a služeb pro dopravce
přináší informace potřebné pro
ekonomické a technické řízení
jejich firem, obchodní údaje
užitečné pro nákup a prodej
vozidel, komentuje legislativu
a poskytuje čtenářům i další dobře
využitelné zprávy a poznatky
z oboru.

OBÁLKA ČASOPISU
2. strana obálky: 80 000,3. strana obálky: 80 000,4. strana obálky: 92 500,-

SLEVY
Opakování inzerátu:
3–5krát
6–8krát
9–11krát
12–15krát
16–víckrát

6
9
15
17
20

%
%
%
%
%

PŘÍPLATKY
Umístění dle požadavků
Atypický formát
Formáty menší než 1/1 na spad

10 %
10 %
10 %

POZNÁMKA
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

PERIODICITA
měsíčník, vychází vždy první pondělí v měsíci
v rozsahu minimálně 68–100 barevných stran

NÁKLAD
8 000 výtisků, rozesílá se poštou přímo na
adresy majitelů a vedoucích pracovníků firem
a dalších odborníků z oboru dopravy

ČTENOST
21 000

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, distributoři tisku, veletrhy, čerpací stanice, školení řidičů, při objednávce
inzerce nad 15 000 Kč (bez DPH) zdarma
roční předplatné

cena
4 barvy
118 000,68 000,50 000,40 000,29 000,23 000,-

FORMÁTY INZERÁTŮ
1/1

2/3

210 x 297
185 x 270

185 x 180
122 x 270

420 x 297

210 x 297

185 x 270

1/3
122 x
136

1/4

122 x
102

122 x 136
185 x 90
58 x 270

58 x 214

122 x
204

1/2
122 x 204
185 x 135
92 x 270

58 x 270

92 x 270

185 x 180

122 x 270

2/1
420 x 297

185 x 135
185 x 90

122 x 102
185 x 67
58 x 214

185 x 67

PŘÍLOHY
Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm. Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.

Formát přílohy
Vložení do celého nákladu
do velikosti A4
3,60 Kč
dvoustrana A4
4,60 Kč
(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)
4,20 Kč
5,20 Kč

TERMÍNY A TÉMATA
Číslo
časopisu

Datum vydání

Uzávěrka
inzerce

Termín dodání
hotových
inzerátů

Hlavní témata a speciální přílohy

DaS 1–2/17

6. 2. 17

16. 1. 17

23. 1. 17

Manipulační technika, hydraulická zdvihací zařízení, zdvihací
čela / Služby pro dopravce / Logistika

DaS 3/17

6. 3. 17

13. 2. 17

20. 2. 17

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

DaS 4/17

3. 4. 17

13. 3. 17

20. 3. 17

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy

DaS 5/17

2. 5. 17

10. 4. 17

18. 4. 17

Autobusy pro městský i dálkový provoz

DaS 6/17

5. 6. 17

15. 5. 17

23. 5. 17

Servisní a garážová technika / Oleje, pneumatiky, náhradní díly
– brzdy, autožárovky, autobaterie, atd.

24. 7. 17

3. 7. 17

10. 7. 17

Komunální, zemědělská a lesní technika

DaS 9/17

4. 9. 17

14. 8. 17

21. 8. 17

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

DaS 10/17

2. 10. 17

11. 9. 17

18. 9. 17

Speciální a spací nástavby

DaS 11/17

6. 11. 17

16. 10. 17

23. 10. 17

Zimní provoz – sněhové řetězy, pneumatiky na zimu, nezávislá
topení, údržba nákladních vozidel v zimě, pohonné hmoty pro
zimní provoz, údržba komunikací v zimě, atd.

DaS 12/17

11. 12. 17

20. 11. 17

27. 11. 17

Nástavby a návěsy

DaS 7–8/17

Termín dodání vkládaných příloh:

dva týdny po uzávěrce inzerce
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s. 32–35

NEW
GENERATION
s. 14 –15

NOVÁ KABINA
TATRA FORCE

Hvězdou podzimu letošního roku se stala
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NEW GENERATION, především však model
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Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější titul v oblasti nákladní dopravy
vstupuje již do 26. ročníku. Na přípravě
tohoto česko-slovenského mesíčníku
se podílí vysoce odborný tým redaktorů a stálých spolupracovníků včetně
profesionálních řidičů, jenž do testů
vnášejí mimořádně reálný pohled. Šéfredaktor Truckeru, Ing. Milan Olšanský,
je jediným zástupcem České republiky
v mezinárodní porotě Truck of the Year
a Van of the Year. Jako jediný časopis
o dopravě je zařazen do auditu ABC
(www.abccr.cz), tedy nezávislého ověřování prodaného nákladu tisku.

Rozměr
(část strany)
2/1
1/1
2/3
1/2
1/3
1/4

(ceny jsou v Kč bez DPH)

cena
čb
85 500,47 000,36 000,29 000,21 000,17 000,-

OBÁLKA ČASOPISU
2. strana obálky:
3. strana obálky:
4. strana obálky:

97 000,97 000,121 000,-

PLAKÁT
Plakát jednostranný (všitý uprostřed)
Plakát oboustranný (všitý uprostřed)
Motiv podléhá schválení vydavatele.

81 000,142 000,-

SLEVY
Opakování inzerátu:
3–5krát
6–8krát
9–11krát
12–15krát
16–víckrát

6
9
15
17
20

%
%
%
%
%

OBSAH
– Testy užitkových a nákladních automobilů
jako i autobusů prováděné za přispění profesionálních řidičů
– Podrobné produktové a technické informace
– Recenze nejrůznějšího příslušenství a vybavení nákladních vozidel
– Legislativa a řada dalších aktuálních informací z oboru
– Poutavé reportáže ze světa nákladní dopravy
a života profesionálních řidičů, cestopisy

PERIODICITA
měsíčník, vychází v rozsahu min. 76 barevných
stran

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
20 000 výtisků

ČTENOST
33 900 čtenářů na vydání
(Zdroj: Mediaprojekt I. a II. Q 2016)

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, distributoři tisku v České a Slovenské republice, při objednávce inzerce nad
15 000 Kč (bez DPH) zdarma roční předplatné

cena
4 barvy
118 000,68 000,50 000,40 000,29 000,23 000,-

PŘÍPLATKY
Umístění dle požadavků
Atypický formát
Formáty menší než 1/1 na spad

10 %
10 %
10 %

FORMÁTY INZERÁTŮ
1/1

2/3

210 x 297
185 x 270

185 x 180
122 x 270

420 x 297

210 x 297

122 x 270

2/1
420 x 297
185 x 270

122 x 136
185 x 90
58 x 270

185 x 67
43 x 270

1/3
122 x
136

58 x 270

185 x
135

92 x 270

1/2
185 x 135
92 x 270

92 x 135

185 x 180

1/4
92
43
185
122

122 x
102

185 x 90

PŘÍLOHY
Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm
Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.

Formát přílohy
Vložení do celého nákladu Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)
do velikosti A4
2,- Kč
4,20 Kč
dvoustrana A4
2,80 Kč
5,20 Kč
(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

POZNÁMKA
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

TERMÍNY A TÉMATA
Číslo
časopisu

V prodeji od

Uzávěrka inzerce

Termín dodání
hotových inzerátů

Hlavní témata

Trucker 2/17

26. 1. 17

5. 1. 17

11. 1. 17

Autobusy

Trucker 3/17

23. 2. 17

30. 1. 17

8. 2. 17

Cisterny a sila

Trucker 4/17

23. 3. 17

27. 2. 17

8. 3. 07

Stavební technika

Trucker 5/17

27. 4. 17

3. 4. 17

12. 4. 17

Náhradní díly

Trucker 6/17

25. 5. 17

2. 5. 17

10. 5. 17

Pneumatiky a protektorování

Trucker 7/17

22. 6. 17

29. 5. 17

7. 6. 17

Trucker 8/17

27. 7. 17

3. 7. 17

10. 7. 17

Nástavby a návěsy

Trucker 9/17

24. 8. 17

31. 7. 17

9. 8. 17

Komunální technika

Trucker 10/17

21. 9. 17

28. 8. 17

6. 9. 17

Monitoring vozového parku

Trucker 11/17

26. 10. 17

2. 10. 17

12. 10. 17

Zimní provoz

Trucker 12/17

23. 11. 17

30. 10. 17

8. 11. 17

Platební karty

Trucker 1/18

21. 12. 17

27. 11. 17

6. 12. 17

Pohodlí řidiče

Leasing, pronájem a půjčování vozidel

x
x
x
x

135
270
67
102

CENY PREZENTACE NA WEBU
WWW.TRUCKER.CZ
BANNERY
Typ banneru

Vstupujeme na trh jako perspektivní
internetové médium, které
svou všestranností a především
odborností oslovuje příznivce
všech odvětví automobilové
techniky. Předpokladem pro
kvalitní obsah webu je tým
redaktorů a testovacích jezdců,
kteří automobily nejen dobře
ovládají, ale rozumí i jejich technice,
a hlavně o nich umějí psát.
Na stránkách www.automobilrevue.cz
(včetně prolinku z www.trucker.cz
a www.trucker.sk) najdete informace
a testy osobní automobilů,
nákladních vozidel i autobusů. Vedle
popisu současné nejmodernější
automobilové techniky zde ale
najdete i pohled do minulosti.
Ve světě médií nejsme žádnými nováčky. Již
23 let vydáváme odborný časopis Doprava
a silnice, 18 let nejprodávanější titul z oblasti
nákladní dopravy Trucker a 17 let časopis
Automobil revue s více než padesátiletou tradicí. Všechny naše časopisy si získaly oblibu
tisíců čtenářů v Česku i na Slovensku. Obsah
portálu volně navazuje na tištěné časopisy
a dává tím nový prostor pro oslovení koncového zákazníka.
Přidejte se ke skupině spokojených klientů
a využijte všech výhod, které internetový portál
nabízí. Individuální řešení vašich reklamních
kampaní je pro nás samozřejmostí, pokud
máte své představy o tom, jak by měla Vaše
prezentace vypadat a nenajdete ji v portfoliu
služeb, neváhejte kontaktovat náš obchodní
tým. Vyjdeme Vám vstříc.

(ceny jsou v Kč bez DPH)
Formát

Cena za 1 měsíc
V sekci
Truck/Bus

Na hlavní
straně
+ celý web
40 000,-

Leaderboard

970 x 100

25 000,-

Rectangel

300 x 300

20 000,-

35 000,-

Skyscraper

120 x 600

17 000,-

28 000,-

Banner

libovolný formát s max. šířkou
600 px a výškou max. 100 px

9 000,-

16 000,-

PR ČLÁNEK









28 dní umístění v sekci „Truck/bus“ poté přechází do archivu
až 10 fotografií, max. 600x600 px/*.jpg
nadpis max. 45 znaků
perex max. 450 znaků, zobrazuje se 150 znaků v upoutávce
text max. 3000 znaků
formát textu /*.doc, *.txt
adresa hypertextového odkazu

cena: 25 000 Kč +
bonus

Bonus
 partner rubriky na dobu 2 měsíců (logo v rubrice
s prolinkem na stránky firmy)
 zařazení PR článku do newsletteru

PODKLADY
kreativy v bitmanovém formátu (*.gif, *.png, *.jpg)
flash animace /*.swf
max. velikost banneru 50 kB

DALŠÍ TITULY BUSINESS MEDIA:
Již 64 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu...
106000
770040
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Superior Clamping and Gripping

Hybrid a elektro v jednom

Kontaktujte nás:
513 036 213 | info@cz.schunk.com

www.automobilrevue.cz

HISTORIE

Vydává Business Media CZ

8
Výstava

14
Speciál

36
Téma

IFA 2016 Berlín

Potravinářský průmysl v ČR

Nanotechnologie

110 let Lancia l Z 18
l Ennstal Classic

» Letošní MSV byl nejúspěšnějším

Kompaktní ventily VUVG
Robustní ventily VUVS

od roku 2008, s rekordní návštěvností

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v pořadí 58., je již minulostí. Vydařil se. Zúčastnilo
se jej 1711 firem (nejvíce od roku 2012), které obsadily čistou výstavní plochu o rozloze
přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2008. Brněnské výstaviště hlásilo, že je
„vyprodáno“ již několik měsíců předem. Veletrh zaznamenal také rekordní návštěvnost,
zavítalo na něj přes 80 000 lidí. Takový zájem o MSV nebyl posledních 7 let.
V Brně byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací. Zvýšená návštěvnost i chuť nakupovat byla odrazem růstu
poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích. Hlavním tématem byl
Průmysl 4.0 a nastupující 4. průmyslová revoluce, která byla na veletrhu přítomna již
i konkrétními exponáty.
Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl jeho vystavovatelů poprvé
v historii dosáhl 50 %. Zástupci firem přicestovali ze 35 zemí světa, největší zastoupení
měly Německo, Čína a Slovensko. Zahraniční
zájemci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 %.
Partnerskou zemí MSV 2016 byla Čína,
která své prezentaci věnovala mimořádnou pozornost. Ve dvou „čínských“ pavilonech a v dalších samostatných expozicích se
představilo celkem 150 předních čínských
společností. K největším patřily expozice
China Railway, Šanghaje, CMEC či provincie Če-ťiang. Oficiální expozice otevřely také
Korea, Indie, Francie, Německo, Slovensko
nebo Rusko.
Veletrh byl opět důležitým místem setkávání politiky a businessu. První den jej navštívili téměř všichni naši nejvyšší ústavní činitelé
– prezident republiky Miloš Zeman, předseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda
vlády Bohuslav Sobotka, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš či ministr hospodářství Slovenské republiky Peter Žiga.
Součástí MSV byly oborově zaměřené specializované veletrhy: Mezinárodní veletrh
obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING,
Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozit PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH.
Zvýrazněným tématem byl bienální projekt
AUTOMATIZACE a pozornost vzbudily rov-

Další posun
pro českou značku

ŠKODA KODIAQ

NEPŘEHLÉDNĚTE
Effeffe Berlinetta l Šampionát
BTCC l Porsche Panamera

NOVÁ HONDA NSX

Čtyři dokonale sehrané motory

něž tematické výstavy věnované progresivním oborům robotiky nebo 3D tisku.
INTEGRACE VÝROBNÍCH
TECHNOLOGIÍ POKRAČUJE
Svým dílem k pestré veletržní přehlídce přispělo i naše vydavatelství Business Media CZ,
které připravilo rozsáhlou expozici s názvem

MSV 2016
Multifunkční obrábění. Pokusili jsme se tímto
veletržním počinem zareagovat na trend stále
se stupňujících nároků na vysokou produktivitu výroby a současně i schopnost obrábět těžko obrobitelné materiály a složité tvary dílců.
Mnoho strojírenských dílců je dnes nutné
dokončovat více technologickými operacemi. To vyvolalo evoluci, během níž došlo k integraci více výrobních technologií do jednoho
stroje. Mezi těmito stroji dnes dominují ty, které jsou schopné v jednom pracovním prostoru
integrovat plnohodnotné soustružení a frézování. A právě taková zařízení, v několika případech dokonce doplněná i roboty, byla v pracovním nasazení k vidění na našem stánku.
NOVINKY PRO ADITIVNÍ
A HYBRIDNÍ VÝROBU
Zajímavou novinku představila společnost
Kovosvit MAS, která se v příštím roce chystá vstoupit na trh výrobních technologií pro
additive manufacturing (AM). Nový stroj bude disponovat 5 řízenými osami pro technologii navařování kovu a také 5 osami pro ob-

rábění vnitřních a vnějších tvarových ploch.
Bude se tedy jednat o stroj z kategorie hybrid manufacturing (HM), tzn. kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní
technologii pomocí frézování v 5 osách.
Hlavní výhodou této technologie je její relativně nízká cena, na dílci vytvořeném touto technologií dosahují náklady 25–30 % ceny nákladů konkurenčních technologií pro
AM (3D tiskárny na principu SLS, DMLS a podobné, které spékají kovový prášek po vrstvách pomocí laserového paprsku nebo elektronového svazku) nebo HM (stroje kombinující v jednom pracovním prostoru technologii
navařování kovu, zpravidla pomocí techniky Laser Cladding nebo techniky DMLS
s obráběním).
Pěknou ukázkou tohoto trendu byl rovněž
svářecí robot na výrobu 3D dílců za použití
svářecího drátu, který se nacházel v expozici
firmy Valk Welding. Na počátku jeho vývoje
byla úvaha, že pokud 3D tiskárny mohou vytvořit 3D produkt tím, že správně spojí dohromady plastová vlákna, mělo by něco na stejném principu fungovat i pro svářecí roboty.
ROBOTIZACE V MALÉM I VELKÉM
Výrobní procesy dnes musejí být schopny
pružně reagovat na rychlé změny na trhu. To si
žádá intenzivnější spolupráci mezi lidmi a roboty, mezi automatizačními ostrůvky a dokonce i mezi výrobními závody. Ukázky spolupráce robot–člověk nabídlo na letošním veletrhu
již více firem, například ABB, která představila
svého kolaborativního robota YuMi.
Společnost KUKA byla za svoji mobilní platformu s kolaborativním robotem LBR iiwa
dokonce oceněna zlatou medailí MSV. Tato platforma umožňuje robotu vyhovět požadavkům kladeným na průmyslové roboty
v souvislosti s koncepty chytrých továren budoucnosti. Maximální flexibilita a mobilita,

možnost zcela autonomní navigace v prostoru, přesnost a snadné ovládání, volně aplikovatelný a modulární systém umožňující bezpečnou spolupráci robotů s lidmi – díky těmto vlastnostem je možno pracovat s novými
technickými řešeními, která mění současná
dogmata při použití průmyslových robotů.
Průmyslové roboty se ale samozřejmě
uplatňují i tam, kde jde především o vyvinutí velké síly. Japonský FANUC na letošním strojírenském veletrhu představil robota, který v tomto ohledu předčí všechny
ostatní. Nejsilnější robot na světě se jmenuje
M-2000iA/2300 a v expozici firmy si pohrával s plně vybaveným automobilem.
3D TISK BYL OPĚT
NEPŘEHLÉDNUTELNÝ
Technologie 3D tisk se již na MSV velmi
dobře zabydlely. Expozice prezentující to nejnovější z tohoto odvětví jsou rok od roku rozsáhlejší a zaslouženě přitahují značnou návštěvnickou pozornost. Letos tento trend potvrdil rozsáhlý stánek společnosti MCAE Systems v pavilonu Z.
3D tiskárny se používají již mnoho let, ale co
se týká jednoduchosti procesu návrhu, zpracování a možnosti vytvářet reálné prototypy, které odpovídají skutečným finálním produktům a zkracují tak čas potřebný k uvedení produktu na trh, nastává revoluce až nyní.
Děje se tak díky 3D tiskárně Stratasys J750,
kterou na český a slovenský trh uvádí společnost MCAE Systems. Tato 3D tiskárna je jediná
na světě, která vyrábí plnobarevné, multimateriálové prototypy a součástky v rámci jedné
tiskové úlohy a eliminuje tak časově náročné
procesy, zrychluje koncepční vývoj produktů,
design i rozhodování a termíny dodání.
Hned v sousední expozici společnosti Misan se nacházela další pozoruhodná nová
technologie z oblasti aditivní výroby: stroj
Concept Laser M2 cusing Multilaser. Jedná se
o systém pro aditivní výrobu laserovým spékáním práškových kovů. Stroj je vhodný pro
prototypovou výrobu z ocelí, hliníkových
a titanových slitin v automobilovém průmyslu, výrobu dílů z lehkých nebo žáruvzdorných slitin v leteckém odvětví, výrobu většího objemu zubních a kostních náhrad z CoCr
a titanových slitin nebo obecně jakýchkoliv
tvarově složitých výrobků. /pj/
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AUTOMOBIL

TECHNICKÝ TÝDENÍK

TECHNIK

Vychází již od roku 1957. Obsah časopisu je
zaměřen na představování nových automobilů,
osobních i užitkových, jejich testy, nové trendy
v konstrukci a designu a na techniku v motoristickém sportu. O tradici titulu dbá tým odborníků,
v čele s šéfredaktorem Tomem Hyanem, který
jako jediný zastupuje českou republiku v evropských komisích pro volby Vozu roku a Motoru
roku. Podle oficiálních průzkumů patří časopis
Automobil revue mezi 4 nejčtenější motoristické
tituly na českém trhu.
Náklad:
27 000 výtisků
Vychází:
1x za měsíc
Cena inzerce:
1/1 strany 115 000 Kč
(formát 210 x 297 mm)
1/2 strany 65 000 Kč
1/3 strany 49 000 Kč
1/4 strany 35 000 Kč

Časopis s 60ti letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi. Nosnými tématy jsou strojírenství,
včetně softwarové podpory od návrhu po finální
produkt, řídící a automatizační systémy, výroba
a zpracování plastů, energetika a distribuční sítě,
teplárenství. Tradičně se rovněž věnuje výzkumu
a vývoji na odborných technických školách všech
stupňů a ve specializovaných výzkumných centrech. Vedle tištěné verze nabízíme i internetovou
mutaci, ve které naleznete nejnovější informace ze
světa techniky a další samostatné rubriky.
Náklad:
9 000 výtisků
Vychází:
1x za 14 dní
Cena inzerce:
1/1 strany 69 500 Kč
(formát 297 x 420 mm)
1/2 strany 36 500 Kč
1/3 strany 25 500 Kč
1/4 strany 19 500 Kč

Časopis Technik je odborný technicky zaměřený
měsíčník určený pro střední a vyšší podnikový management. Rozebírá hlavní průmyslové
trendy, prezentuje novinky z oblasti ICT, průmyslové automatizace i výrobních technologií.
Průběžně přináší informace ze stěžejních světových veletrhů, zaměřených na strojírenství, elektrotechniku a elektroniku. Pravidelnou součástí
každého vydání jsou ekonomické analýzy, profily
osobností a kapitoly z teorie managementu a firemního řízení.
Náklad:
5 000 výtisků
Vychází:
1x za měsíc
Cena inzerce:
1/1 strany 55 000 Kč
(formát 210 x 297 mm)
1/2 strany 28 500 Kč
1/3 strany 19 000 Kč
1/4 strany 15 250 Kč

STAVEBNÍ TITULY
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UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD
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DOMÁCÍ
PRACOVNY

DARČEKOVÝ BALÍČEK
Pri objednaní
ročného predplatného
môžete získať darček
v hodnote 20 eur!
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JAK ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ
PRO HODNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ

Divoké bydlení
Aleše Hámy
TÉMA: IDEÁLNÍ
ŘEŠENÍ KUCHYNĚ

CHYTRÝ
DŮM MYSLÍ
ZA VÁS

DESIGNÉR RADÍ:
NÁVRH KUCHYNĚ

TÉMA:

ZAJÍMAVÝCH
DOMŮ

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

POUZE

STĚRKY, OBKLADY & SPOL.

49 Kč

Jeden krok
k efektní
proměně

ĎALEJ V ČÍSLE:

Sprchové kouty Dveře v interiéru
Řemeslo: pokrývač 10× zpracování úrody
Dešťové zahrady Test přímočarých pil
Stavba sklípku Pěstujeme domácí víno

ROZHOVOR: PLÁNUJEME KUCHYNI

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

Kouzelná
retrospektiva

Sprchové kúty Izba pre malého školáka
Výroba praktickej police Komíny
Maľovanie interiéru Renovácia dlažby
Skalky 10× spracovanie úrody

49 Kč / 1,99 €

POUZE

STAVBA
3/2016

JAK BYDLÍ HEREČKA
MARIE DOLEŽALOVÁ

DOBRÝCH NÁPADŮ
PRO JÍDELNÍ KOUTY

Ako ušetriť za kúrenie? Zvoľte si za dodávateľa tepla slnko.
Jeho lúče môžu poháňať bojlery i elektrokotly.
Aj spotrebiče na „klasické“ palivá ponúkajú nové perspektívy

Jak ušetřit za topení? Zvolte si za dodavatele tepla
slunce. Jeho paprsky mohou pohánět bojlery i elektrokotle, ale berou na sebe i podobu palivového dřeva

PROSKLENÍ
PLOCHÝCH STŘECH

12

TÉMA: Čo nového pod slnkom

Co nového pod sluncem

www.modernibyt.cz
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NÁVŠTĚV

ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

Příloha: Designové stolky

VÍTE, ŽE MYČKY NÁDOBÍ
POMÁHAJÍ I S ÚKLIDEM?

Z MALÝCH ZMĚN
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KŘESLO BARCELONA
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49 Kč

NA POZVÁNÍ V BYTĚ
SEVERSKÉHO STYLU

–

PŘÍPRAVA STAVEB – TECHNOLOGIE – MATERIÁLY – TZB – VADY A PORUCHY – ZAJÍMAVÁ STAVBA – STROJE – EKONOMIKA

z á ř í

Správný výpočet mechanického
kotvení ETICS

TÉMA:
STAVBY
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

Certiﬁkace
LEED CI – požadavky

MYČKY PRO
NÁROČNÉ

ROČENKA 25 LET
VE STAVEBNICTVÍ

Milujeme
kávové
rituály

3 POHLEDY
NA BATERIE

ODPADNÍ VODA
NA STŘEŠE
FASÁDA
CHAMELEON
GOTTHARDSKÉ
TUNELY

Koupelna podle
Arika Levyho
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www.modernibyt.cz
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JAK SE ŽIJE NA OSTROVECH
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SKLADOVÁNÍ ELEKTŘINY

„Například nám hodně pomáhá, že tak známá ﬁrma jako Tesla přišla s prodejem domovních baterií,“ říká Jan Procházka z české ﬁrmy HE3DA, která se snaží na trhu
prorazit se svou originální variantou lithiové baterie (více o jejich baterii na s. 4 a 5).
Není divu: potenciální investoři či zákazníci jsou díky podobným zprávám méně podezřívaví a vstřícnější.

← Jak vypadá elektřina. Elektřina
uskladněná v našich bateriích či jiných
zařízeních je obvykle neviditelná.
Toto je vzácný příklad, kdy tomu tak
není: na snímku je zařízení Z-Machine
v americké vládní Sandia Laboratory,
které je velmi zjednodušeně soustavou
řady kondenzátorů. Jejich současné
vybití slouží jako zdroj energie
pro vytváření velmi silného pulzu
rentgenového záření. A to se používá
k testování materiálů za podmínek
extrémně vysokého tlaku a teploty.

❞
Důležitou roli hrají ve vývoji
technologií „kutilové“
a inženýři, kteří dokáží
laboratorní kuriozity změnit
na prakticky použitelné věci.
Pesimista vs. optimista
Je nadšení na místě? Pesimisté mají pravdu,
že všechny systémy na skladování energie
jsou z hlediska tradiční energetiky jen náklady navíc. Levnější než tradiční energetika založená na víceméně vyrovnané vý-

robě a spotřebě baterie podle nich být
nemohou. Přitom ale pomíjejí dva faktory.
Za prvé je energetika neskutečně pestrá
a bohatá. Co je u nás běžná praxe, může
být v zemích s méně rozvinutou infrastrukturou utopické snění. Ve vyspělých zemích

ZEMNÍ PLYN
Rwanda chce ve větší míře začít využívat
snad nejnebezpečnější zdroj energie na planetě

Plyn je tak snadno využitelný, protože díky
nezvyklým geologickým podmínkách je
rozpuštěný přímo ve vodě jezera. Ve hloubkách jezera je podobně jako v láhvi či plechovce se sycenou limonádou natlakováno
dost plynu na to, aby po dobu několika
desítek let dodával nepřetržitě kolem jednoho gigawattu výkonu. Přitom ho není

Zrání technologií bývá tedy podstatně delší, než by naznačoval pohled do encyklopedie. Nezastupitelnou roli hrají „kutilové“
a inženýři, kteří dokáží laboratorní kuriozity změnit na prakticky použitelné věci.
Zda právě to dnes zažívají lithiové baterie,
na to se snažíme najít odpověď v tomto
čísle.
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ÚČTOVÁNÍ
Slovenský úřad navrhl nezvyklý
prostředek v boji proti neplatičům.
zapotřebí složitě těžit, stačí ho relativně
jednoduchým procesem vyčerpávat i s vodou přímo z hloubek Kivu, a poté oddělit.

↑ „Rwanda do toho jde po hlavě“.
Potápění domorodců v jezeře Kivu,
rwandské časované bombě.

Naopak optimisté pomíjejí poučení, které
nám zanechal příklad již zmiňovaného
Jamese Watta. Dílo slavného Skota neznamenalo zrod nové éry; to je monumentální zjednodušení. Wattova díla se postupně chopili jiní, a díky nim se účinnost
parního stroje nakonec zečtyřnásobila
a spolehlivost zvýšila tak, aby byl použitelný. Zásadní podíl na tomto úspěchu měl
jistý Samuel Crompton, dnes téměř na roz-

díl od Watta téměř neznámý. Po samotáři Cromptonovi přišel velmi podnikavý
Richard Roberts, který dovedl v roce 1825
k praktické použitelnosti parou poháněný
spřádací stroj a dokázal ho prodat majitelům továren, kteří se chtěli zbavit dělníků stávkujících za vyšší mzdy (i v 19. století se zaměstnavatelům zdálo, že dělníky
přeplácejí).

Elektřina na kredit

Poklad, který může zabít statisíce
Rwanda je jednou z mnoha zemí rozvojového světa, která trpí energetickou chudobou. Rychle rostoucí ekonomika má k dispozici asi ne 200 MW elektrického výkonu.
Zároveň je to ale jedna z mála zemí na světě, která má po ruce relativně snadno dostupný a velmi čistý zdroj energie: velké
zásoby zemního plynu pod hladinou jezera Kivu.

mohou být velkokapacitní baterie být zajímavým prostředkem pro krátkodobé
obchodování. Za druhé není energetika jen
čistě inženýrský obor, ale roli v ní hrají
i emoce: pokud lidé chtějí být samostatní
a být malými výrobci energií, proč ne? Podle některých analýz už je to ani ve střední Evropě nevyjde příliš draho.

Země se nyní po letech pokusů i odkladů
způsobených konﬂikty v oblasti či soudními spory chce pustit do využití svého nezvyklého přírodního dědictví. Cíle jsou
skromnější, než na kolik by množství plynu
stačilo; celkem by plyn z jezera měl začít
v příštích dvou letech dodávat do rwandské
sítě dalších 100 MW výkonu. Pro zemi to
neznamená konec energetických obtíží, to
ani zdaleka, ale i tak by to pro oblast mohlo znamenat mimořádnou hospodářskou
příležitost. V nejhorším případě ale možná
také ohromné nebezpečí.
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Problém s neplacením a následným vymáháním plateb za elektřinu na Slovensku zdaleka
nedosahuje rozměrů obvyklých
třeba u balkánských zemí, přesto ale není úplně malý a distributoři na něj opakovaně upozorňují. Slovenský Úřad pro regulaci
síťových odvětví jim nyní navrhl
řešení, jak potíže vyřešit jednou provždy.
Připravil návrh na vytvoření kreditního
sytému pro odběr elektřiny, který nápadně
připomíná předplacené karty pro mobilní
telefony. Upozornil na to server vEnergetike.sk.
Úhradu kreditu za elektřinu by mělo být
možné podle návrhu provádět platbou
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Baterie prochází rychlejším vývojem, než odborníci očekávali. To může znamenat zásadní změny.

Téměř přesně před 250 lety začala nejdůležitější revoluce v moderních dějinách. Při
chůzi Edinburghem napadlo Jamese Watta,
že by u parního stroje – nepraktické hračky,
kterou znal od jiného kutila Thomase Newcomena – bylo lepší mít oddělený kondenzátor páry. Zvýšil tím účinnost celého motoru na více než dvojnásobek. Pára se
z hračky změnila na motor průmyslové
revoluce. Podle řady komentátorů jsme
dnes ve stejném oboru svědky jiné revoluce – tentokrát ale ve skladování energie.
Podle optimistů by mohla zásadně změnit
tvář energetiky, z velké části konzumentů
udělat výrobce a zásadně vylepšit ekologickou bilanci energetiky.
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Žijeme v době energetické revoluce?

Baterie jsou módní téma pro výzkumníky,
a už i na trhu se objevují zajímavé elektromobily či domovní bateriové systémy. Často mají punc a lesk progresivních technologických novinek, který zaslepuje nejen
novináře, ale i část veřejnosti a uživatelů.

1 5—29
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SVĚT PLNÝ ENERGIE

MAGAZÍN

LeasePlan

v hotovosti
u dodavatele,
prostřednictvím
pošty převodem na účet,
nebo mobilní aplikací. Podle propočtů regulačního úřadu by se kreditní měřicí systémy vyplatilo zavést až při 200 tisíc odběrných místech.
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www.svetplnyenergie.cz
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TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY
Předlohy
• kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi
• předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy.
Přenosná média
text: e-mail, CD, DVD, USB disk, FTP server
Formát elektronických dat:
1. PDF dle normy PDF/X-1a nebo PDF verze 1.3. (kompatibilita Acrobat 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale
jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.
2. Bitmapové formáty TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí obsahovat minimálně
5 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.
3. Vektorové formáty EPS a dokumenty InDesign
Data musí být ve CMYK barevnem prostoru, text musí být převeden do křivek nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání).
Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat objekty
v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).
4. Další formáty dle dohody
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou
barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného
nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.
Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 6.
Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes FTP server (přístup na
vyžádání), přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.
DTP studio, Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

Inzerci do DaS zasílejte na adresu: jiri.burian@bmczech.cz
Inzerci do Truckera zasílejte na adresu: zmares@upcmail.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Platební podmínky
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura je zasílána s dokladovaným výtiskem a je splatná do 14
dnů, není-li smluvně dohodnuto jinak. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je povinen uhradit penále ve výši 0,1 % za
každý den prodlení. Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu předem v případě opakované platební nekázně zadavatele.
2. Plnění zakázky
Zadavatel má nárok na slevu v případě, že vinou vydavatele došlo k otištění inzerátu neodpovídajícího odsouhlasené podobě. Zadavatel
má právo na reklamaci odlišné barevnosti inzerátu v případě, že spolu s dodaným inzerátem dodá barevný nátisk a podklady odpovídající
technickým podmínkám vydavatele.
V případě, že zadavatel nedodá v termínu uzávěrky podklady pro tvorbu inzerátu v dostatečné kvalitě, budou použity podklady, které byly
zadavatelem dodány, a to bez nároku na reklamaci kvality otištění. U opakované inzerce musí být jakékoli změny v inzerátu oznámeny
písemně, a to nejpozději v den uzávěrky inzerce. V případě, že nebudou dodány změny nebo nové podklady, bude inzerát zveřejněn
ve stejné podobě jako v předchozím vydání.

POZNÁMKA

KONTAKTY

Všechny ceny v ceníku jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v DaS a Trucker se sčítají.

VYDAVATEL:

Business Media CZ s. r. o.
Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
telefon: +420 225 351 410, 417, fax: +420 225 351 404
www.trucker.cz

PŘÍPLATKY

Vedoucí inzerce:

Sandra Křížová, tel.: +420 225 351 410
mobil: +420 602 297 870
e-mail: sandra.krizova@bmczech.cz

Prodej inzerce v ČR:

Lenka Šimáčková, tel.: +420 225 351 417
mobil: +420 724 145 463
e-mail: lenka.simackova@bmczech.cz

Níže uvedené storno poplatky se účtují v časopisech
DaS a Trucker. Storno je nutno zaslat písemně.
V případě stornování inzerátů z celoroční objednávky budou doúčtovány slevy, na které zákazník
ztratí nárok.

Prodej inzerce v SR:

Zdena Ochabová
mobil: +421 905 209 988
fax: +421 2 49 104 380
e-mail: zdena.ochabova@bmczech.cz

40–18 prac. dnů před vydáním
17–13 prac. dnů před vydáním
12–0 prac. dnů před vydáním

Asistentka inzerce:

Zuzana Zítková
telefon: +420 225 351 604
e-mail: zuzana.zitkova@bmczech.cz

Příplatky se účtují ve všech titulech.
Umístění dle požadavků
Atypický formát
Formáty menší než 1/1 na spad

10 %
10 %
10 %

STORNO POPLATKY

50 %
75 %
100 %

Šéfeditor DaS, Trucker: Jiří Štěpánek, tel.: +420 225 351 501
mobil: +420 602 325 153
e-mail: jiri.stepanek@bmczech.cz
Šéfredaktor Trucker:

Ing. Milan Olšanský, mobil: +420 602 505 085
e-mail: milan.olsansky@bmczech.cz

