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CENY PLOŠNÉ INZERCE

Zimní provoz
Téma dne

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

Vlastní testy redakce:

(ceny jsou v Kč bez DPH)

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

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

DAF CF FIAT/MERCEDES BENZ/PEUGEOT/RENAULT/VOLKSWAGEN BUS HEULIEZ
00_titul_DaS11.indd 1

26.10.15 8:51

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.

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

OBÁLKA ČASOPISU



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

SLEVY



Opakování téhož inzerátu ve více číslech
(stejný formát, stejný motiv – při dodání
hotové inzerce může být motiv měněn):
3–5krát
6–8krát
9–11krát
12–15krát
16–víckrát

příplatky

6
9
15
17
20

%
%
%
%
%

Za zveřejnění většího počtu inzerátů
(velikost a motiv může být měněn, při
objednávce od reklamních agentur se
však musí jednat o stejného klienta):
3–5 inzerátů
6–8 inzerátů
9–11 inzerátů
12–15 inzerátů
16–24 inzerátů
25 a více inzerátů



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

10 %
10 %
10 %

3
5
9
15
17
20

%
%
%
%
%
%

formáty inzerátů



2/3

1/1

210 x 297
185 x 270

420 x 297

210 x 297

185 x 270

přílohy

1/3

122 x
136

185 x 135

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

185 x 180
122 x 270

122 x 270

2/1

420 x 297

185 x 90

122 x 102
185 x 67
58 x 214

185 x 67



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)

poznámka

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



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



Datum vydání

Uzávěrka
inzerce

Hlavní témata a speciální přílohy

DaS 1–2/16

8. 2. 16

18. 1. 16

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

DaS 3/16

7. 3. 16

15. 2. 16

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

DaS 4/16

4. 4. 16

14. 3. 16

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy

DaS 5/16

2. 5. 16

11. 4. 16

Autobusy pro městský i dálkový provoz

DaS 6/16

6. 6. 16

16. 5. 16

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

25. 7. 16

4. 7. 16

DaS 9/16

5. 9. 16

15. 8. 16

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

DaS 10/16

3. 10. 16

12. 9. 16

Speciální a spací nástavby

DaS 11/16

7. 11. 16

17. 10. 16

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 12/16

5. 12. 16

14. 11. 16

Nástavby a návěsy

DaS 7–8/16

Termín dodání vkládaných příloh:
Termín dodání hotových inzerátů od rekl. agentur:

Komunální, zemědělská a lesní technika

dva týdny po uzávěrce inzerce
týden po uzávěrce inzerce
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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,-

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

13.10.15 15:42

Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější titul v oblasti nákladní dopravy
vstupuje již do 25. 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.

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
37 000 čtenářů na vydání
(Zdroj: Mediaprojekt I. a II. Q 2015)

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

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

plakát



97 000,97 000,121 000,-



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

SLEVY

81 000,142 000,-



Opakování téhož inzerátu ve více číslech
(stejný formát, stejný motiv – při dodání
hotové inzerce může být motiv měněn):
3–5krát
6%
6–8krát
9%
9–11krát
15 %
12–15krát
17 %
16–víckrát
20 %

příplatky

Za zveřejnění většího počtu inzerátů
(velikost a motiv může být měněn, při
objednávce od reklamních agentur se
však musí jednat o stejného klienta):
3–5 inzerátů
3%
6–8 inzerátů
5%
9–11 inzerátů
9%
12–15 inzerátů
15 %
16–24 inzerátů
17 %
25 a více inzerátů
20 %



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

10 %
10 %
10 %

formáty inzerátů



2/1

210 x 297
185 x 270
210 x 297

122 x 270

420 x 297

2/3

1/1

420 x 297
185 x 270

přílohy

122 x 136
185 x 90
58 x 270

185 x 67
43 x 270

185 x
135

1/3

122 x
136

58 x 270

92 x 270

1/2

185 x 135
92 x 270

92 x 135

185 x 180

185 x 180
122 x 270

122 x
102

185 x 90



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 2/16

28. 1. 16

4. 1. 16

13. 1. 16

Autobusy

Trucker 3/16

25. 2. 16

1. 2. 16

10. 2. 16

Cisterny a sila

Trucker 4/16

24. 3. 16

29. 2. 16

9. 3. 16

Trucker 5/16

28. 4. 16

5. 4. 16

13. 4. 16

Náhradní díly

Trucker 6/16

26. 5. 16

2. 5. 16

11. 5. 16

Pneumatiky a protektorování

Trucker 7/16

23. 6. 16

30. 5. 16

8. 6. 16

Leasing, pronájem a půjčování vozidel

Trucker 8/16

21. 7. 16

27. 6. 16

4. 7. 16

Nástavby a návěsy

Trucker 9/16

25. 8. 16

1. 8. 16

10. 8. 16

Komunální technika

Trucker 10/16

22. 9. 16

29. 8. 16

7. 9. 16

Trucker 11/16

26. 10. 16

3. 10. 16

13. 10. 16

Zimní provoz

Trucker 12/16

24. 11. 16

31. 10. 16

9. 11. 16

Platební karty

Trucker 1/17

22. 12. 16

28. 11. 16

7. 12. 16

Pohodlí řidiče

Stavební technika

Monitoring vozového parku

1/4

92
43
185
122

x
x
x
x

135
270
67
102

CENY PREZENTACE NA WEbu
WWW.TRuCKER.CZ
bANNERY
Typ banneru

Leaderboard

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
22 let vydáváme odborný časopis Doprava
a silnice, 17 let nejprodávanější titul z oblasti
nákladní dopravy Trucker a 16 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

970 x 100

25 000,-

40 000,-

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:
11

62 let
důstojnýmpartnerem
partneremčeského
českéhoprůmyslu...
průmyslu...
Již Již
63 let
jsmejsme
důstojným

49,90 kč • 2,50 euro

vychází od roku

1957 • 59.

Technický týdeník 19
Technický

ročník

2015

8

2015

www.techtydenik.cz
www.techtydenik.cz

30.2015
9. 2014
/ Ročník
/ Cena
39/Kč
6. 10.
/ Ročník
LXIIILXII
/ Cena
39 Kč
1,87/ €0,87 €

DENNĚ

Připravujeme pro vás denní
zpravodajství z MSV 2014

14
MSV1920–39

předstAvujeme
■ ŠkodA Octavia RS 230
nejostřeji naladěna
■ AudI A4 nové generace
výkladní skříň značky
■ BmW řady 7
ukrývá karbonové jádro
■ dodge Charger 2015
dárek ke 100. výročí

str.

září 2014

www.proﬁka.cz

VYDÁVÁ BUSINESS MEDIA CZ | WWW.TECHNICKYPORTAL.CZ | 100 KČ | 4,70 €

IAA 2015 FrAnkFurt
největší evropský autosalon

O f i c i á l n í z p r av O d a j s t v í z 56. M e z i n á r O d n í h O s t r O j í r e n s k é h O v e l e t r h u
www.techtydenik.cz

nulté vydání

vychází v době od 29. 9. do 3. 10. 2014

Vážení čtenáři

International Machine Tools Exhibition Brno 2014
Od roku 1998 se v sudých
letech souběžně s MSV koná
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT.
Jako největší událost svého
druhu ve střední a východní
Evropě je pořádán s podporou Evropského výboru pro
spolupráci v průmyslu obrábění a tváření CECIMO. Posledního veletrhu IMT v roce
2012 se zúčastnilo 534 vystavujících firem z 24 zemí,

Obory IMT 2014
• Obráběcí stroje
• Tvářecí stroje
• Stroje pro nekonvenční
a speciální technologie
• Řízení kvality v oblasti
obrábění a tváření
• Pružné výrobní systémy

z toho více než 50 procent
bylo ze zahraničí. Největší
zastoupení vystavovatelů je
v oboru kovoobráběcí stroje,

www.bvv.cz

z obsahu

– měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Letošní již sedmý ročník bude
opět soustředěn především
do pavilonu Z, kde se po loňské úspěšné premiéře opět
otevře také Robotický park
– přehlídka novinek společností zaměřených na průmyslové využití robotů.
Zahálet nebudou ani kongresové haly a přednáškové
sály, protože součástí veletrhu opět bude bohatý doprovodný program zaměřený jak na odborná témata,
tak na podporu obchodní
výměny. Výčet jednotlivých akcí by byl na dlouho, naleznete ho však
Itálie, Rakousko a Švýcar- Také obory slévárenství,
Dovolujeme si vás pozvat
na brněnské výstaviště, kde sko. Statut partnerské země svařování, povrchové úpra- na dalších stránkách toholetos sice nebyl udělen, nic- vy a zpracování plastů bu- to speciálu.
se bude ve dnech 29. záVážení návštěvníci Mezidou letos silněji zastouméně jako Special Guest
ří až 3. října konat již 56.
národního strojírenského
Country se představí Thaj- peny, a to na Mezinárodmezinárodní strojírenský
ním slévárenském veletrhu veletrhu,věřím, že v prostosko, které má kolektivveletrh. Čeká zde na vás
ní expozici dvacítky firem FOND-EX, Mezinárodním rách brněnského výstaviště
bezmála 1600 vystavujív pavilonu V a bude samo- veletrhu svařovací techniky naleznete vše, co očekávácích firem ze všech klíčoWELDING, Mezinárodním te, a den či dny zde strávevých průmyslových oborů zřejmě akcentováno také
né pro vás budou nejen užiod výroby obráběcích stro- v doprovodném programu. veletrhu technologií pro
tečné, ale i příjemné. 
povrchové úpravy PROHlavní obor obráběcích
jů až po elektrotechniku
FINTECH a Mezinároda tvářecích strojů bude lea automatizaci.
tos ještě o něco dominant- ním veletrhu plastů, pryže Těšíme se
Podíl zahraničních fia kompozitů PLASTEX.
na setkání s vámi!
rem je letos skoro polovič- nější než v lichých letech,
Hlavním tématem MSV
Veletrhy Brno, a. s.,
ní – 47 procent. Nejvíce fi- protože mu bude věnovarem přijede z Německa, ná- ný specializovaný bienální 2014 byl vyhlášen průřezový a redakce Technického
Mezinárodní veletrh IMT. projekt AUTOMATIZACE týdeníku
sleduje Slovensko, Čína,

• Přesné nástroje
• Příslušenství pro kovoobrábění a tváření
• Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů,
• Ruční nářadí
• Ruční nemechanizované
nářadí

následují přesné nástroje
a tvářecí stroje.
Stejně jako v minulých letech bude i letos při

příležitosti MSV/IMT v Brně Svaz strojírenské technologie organizovat Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích
strojů. Expozice pro soutěž bude umístěna v pavilonu A1. Soutěž je určena pro
žáky středních technických
škol a učilišť, kteří si mohou
vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN,
SIEMENS a FANUC. 

3
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8

14

rozhovor
s ing. Oldřichem
paclíkem, csc.
doprovodný
program
56. Msv

přehledný plán
výstaviště
zlaté medaile
2014

foto měsíce

vut v Brně představí
další experimentální
letoun vut 051 raY,
tentokrát na elektrický
pohon, se synchronním
motorem – viz foto.

volkswagen

Cee’d
Gt line

XL1

Chemický
průmysl
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3 / NOVÉ DIMENZE
MIKROSKOPIE
Váš partner v oblasti
průmyslové
automatizace
Detailní pohled
do světa buněk
www.smc.cz
6 / SNIŽOVÁNÍ
office@smc.cz
VÝROBNÍCH
+420 541 424 611
NÁKLADŮ

»Co
Světová
výstava
EMO
nás čeká:
počítače
ovládané

náŠ test
■ Ford Mondeo 2.0 EcoBoost

Jak na upgrade
obráběcího stroje

se vrátila
do Itálie str. 29–32
hlasem
i šéfové-roboti

technIkA
■ Strážní andělé
mercedes-Benz

10 / V USA SE
UDĚLOVALY
NEVÁŽNÉ
www.schunk.com
NOBELOVKY
Čeští vědci se v konkurenci
neztratili

zaměřených na aditivní výrobu. Tato aktiV pondělí
5. října se po 6 letechKROK
otevřely
obráběcích
strojů
DALŠÍ:brány
ZRAK světové výstavy
programátoři
přesunují ke
složi- a jejich
Podobné systémy se zkoušejí při nedávné zkoušce na univerzitě
Budou počítače schopny
vita je cílená především na stavitele strojů,
velmi FieraMilano.
slibným smě- Ukončena
tějším úkolům.
v diagnostice. Postupně začína- MIT se zkoušelo, jak bude fungovat
příslušenství
EMO
nastejně
prestižnímJedním
výstavišti
bude v sobotu 10.i října.
„vidět“ okolní
svět
servisní střediska apod., tj. na všechna prarem vývoje v blízké budoucnosVe zdravotnické divizi několika jí vznikat velké databáze, ve kte- spolupráce malého týmu lidí vykojako my?
Pořadatelem
veletrhu je jako
tradičně CECIMO – Evropská
asociace pro obráběcí stroje. coviště, kde se aditivní výroba uplatňuje.
ti je naučit počítače vnímat svět koncernů se například vyvíjejí sys- rých počítače hledají na snímcích návajícího manuální práci pod ve-

Cílem je ukázat praktická řešení založená
podobně, jako ho vidí lidé. Kro- témy pro zobrazení orgánů pacien- pacientů shody či rozdíly, které dením počítače s algoritmem, který
Budou nám dávat práci
na tomto inovativním způsobu výroby a jemě rozpoznávání řeči a dalších ta v reálném čase během operace by lidský mozek a oči mohly pře- jim tuto práci rozděloval. Autoři poa pomáhat
nám hýbat
se?
Putovní
výstava EMO,
jejíž ochrannou
odvětví, tedy odvětví, které lze vyčíslit na a obráceně. V tomto ohledu tedy souběh ho aplikační potenciál v oblasti strojírenské
zvuků jim pomalu začínáme dá- s využitím celé řady vstupních dat: hlédnout. Časem by se automatic- kusu předpokládali, že robot bude
známku vlastní CECIMO, si zvolila Mila- 64 miliard eur.
dvou událostí vytváří skutečně zajímavou výroby.
vat i obdobu našeho nejdůleži- od rentgenů či jiných skenů pa- ké systémy mohly díky postupné- sice díky přesným algoritmům rozno jako jedno z míst konání, které se stří„EMO bylo vždy považováno za nejvý- synergii pro stovky tisíc návštěvníků, přijížUž jste někdy zkoušeli diktovat tějšího smyslu, zraku. Od spe- cienta před operací po záznam ka- mu získávání zkušeností, velkému dělovat práci efektivněji, ovšem za
dá s Hannoverem v poměru 1 : 2. Již 6 mě- znamnější akci zaměřenou na výrobní sub- dějících v těchto dnech do Milana ze všech PROGRESIVNÍ TCHAJ-WAN
svému telefonu? Pokud máte sys- cializovaných aplikací, jako je mer přímo v těle pacienta nebo zá- výpočetnímu výkonu a své dlou- cenu větší „naštvanosti“ lidských
síců před zahájením samotné výstavy jekty světového zpracovatelského průmyslu, koutů světa.
Na letošním ročníku největšího světového
tém Android, jste na slušném sig- kontrola jakosti jednoduchých znamy o pohybu kontrastních látek hověkosti naučit odhalovat v těle spolupracovníků.
EMO Milano 2015 bylo rezervováno více která jim dává možnost získat nejnovější instrojů EMO 2015 opět
„Jako organizátoři itéto
výstavy,“ pokra- veletrhu obráběcích
takové abnormality, které člověk
Jaké pak bylo jejich překvapení,
než 110 000 m 2 čisté výstavní plochy. Již formace o nových výrobních technologiích,“ čuje Pier Luigi Strepavara,
Tchaj-wan.
Tchaj-wan
je jedním
„jsmevidět
se zavázali
jednoduše
nemůže. doslova záříkdyž
zjistili, že
lidem „komandovápřed půl rokem tedy byl překonán výsle- uvedl Pier Luigi Strepavara, jmenovaný
ní“ ze strany robota vůbec nevadilo.
dek z minulého ročníku veletrhu EMO Mi- CECIMO generálním komisařem EMO MilaBUDEME POSLOUCHAT
Naopak ocenili, jak robot zvyšuje
lano (2009), který obsadil 95 000 m 2 vý- no 2015. „Je to také proto, že jsme se rozhodli
POČÍTAČE?
produktivitu celého týmu. Dokonstavních ploch. I když konečná čísla ješ- zařadit do technologického indexu produktů
Další a možná překvapivou apli- ce uváděli, že „jim robot rozuměl
tě nejsou k dispozici a budeme si na ně této přední mezinárodní výstavy v tomto odkací digitálních technologií by lépe než lidský kolega“. Zajímavým
muset počkat až po skončení veletrhu, větví aditivní výrobu, která představuje jedmohlo být „šéfování“. Jak se zatím momentem bylo i to, že raději praje jisté,
ročníktextové
překročí
hranici
technologií,
se budou vv budoucnu
nálužea letošní
neradi píšete
zpráprvkůnu
vezvýrobě
nebo jež
například
těle. Výsledkem má být dokona- ukazuje, zaměstnanci vnímají ne- covali tak, aby jejich práce nezávi120 000
m 2.
stále více poznávacích
rozvíjet a kterým
vě- operatéra se všemi lidskosti „umělých šéfů“ v podstatě sela na práci jiného člověka. Nakovy, vyzkoušejte
to. Možná budete rozpoznávání
zna-budeléveletrh
obeznámení
Letos
se očekává,
že se tohoto
významzvláštní
a hlubokou
pozornost.“
překvapeni
účinností
a přesnosček unovat
mýtných
systémů,
se dnes
podstatnými detaily.
jako pozitivní vlastnosti.2Například nec byli mnohem spokojenější než
néhotíveletrhu
zúčastní
až 1600 společnosAž 150 000 návštěvníků z asi 100 zemí –
tohoto procesu
(samozřejmě
ne
v případě, kdy si svou práci mohli
tí z celého
světa.na
Nejvíce
jichhlučnosti
pochopitelně to jsou čísla, která se pravděpodobně dozvívždy, záleží
telefonu,
vybírat sami.
očekávání
Internet
věcí
je z Itálie,
kterou
těsně následuje Německo. me v závěrečné zprávě z veletrhu EMO
Milaprostředí
atp.).
Schopnost odpovídat na běžné otázky
Na třetím
místě jsouhlediska
z hlediska
počtu
výrobců
obráběcích
se koná souběžně s výstavou
k transformaci
souběhu dvou veletrhů, tak- z největšíchNA
Z vědeckého
nejde
o nicvysta- no 2015. LetosSimultánní
UMĚLÝCH
NOHOUstrojů na
Nositelná uživatelská
rozhraní
překlad
3D tisk u koncových uživatelů
vovatelé
z Tchaj-wanu.
Ty pak následuje
inovacím
této vozidla
příležitosti se Milano
Autonomní
že jsme naplánovali řadu navazujících akcí světě a díky rychle
převratného,
v univerzitních
či Čí- EXPO 2015. Při
Spojenípostupujícím
člověka s počítačem
však
Kryptoměny
Chytří asistenti
na a Švýcarsko.
odlitpyšní masivní rekonstrukcí
města a dopravzavedli řadu nových služeb. Příkladem je v oboru obráběcích
Komplexní a
procesy
podnikových laboratořích počímůže býta itvářecích
mnohemstrojů,
bližší, než
jaData Science
Velká data
automatizační atechprogram Hospitality, který průběžně aktua- ků, přesných
tače podobné kousky předváděkénástrojů
je mezi azaměstnancem
jeho
Preskriptivní analýza
„In-memory“ služby pro obsluhu databází
Neurobusiness
Analýza obsahu
podíl
na trhu
neustále
lizuje možnosti ubytování v Milanu a okolí, niky jeho celosvětový
ly už před lety. Dnes ovšem povedoucím. Na
vývoji
jejich
možnéBiočipy
dobný výsledek zvládnou „pouhé
roste. V Milaně
můžete včitěchto
dnech
včetně parkování apod.“
ho propojení
alespoň
jakésividět
symHybridní cloudové služby
telefony“ v běžných provozních
kolem 200 biózy
předních
výrobců
na Tchaj-wase stále
průběžně
aktivně
Emoční analýza
Gamifikace
Rozpoznávání
Chytří roboti
podmínkách. Technologie rozpopracuje. I když
zatím
nedaří přinu,řeči
včetně takových
jmense
jako
je Chevalier,
ÚČAST
RozšířenáČESKÁ
realita
3D tisk biologických tkání
Automobilové
znávání hlasu definitivně odrostla
jít snebo
vhodným
systémem pro příHartford, YCM
Accuway.
Za Českou
republiku se3Dveletrhu
účastní
telematické systémy
Objemové a holografické displeje
skenery
Komunikační
systémy stroj-stroj
Virtuální počítačová infrastruktura
a brzy se s ní asi budeme setkávat
spojení mozku
a počítače
(přes
Poněvadžmé
celosvětová
poptávka
po obrá26zdravotnický
firem včetně Svazu strojírenské technoKvantové počítače
Mobilní
Podnikový 3D tisk
Vylepšení lidských schopností
monitoring
na každém kroku.
lebku
je čtení
mozkových
podle
předpovědi
trvalesignálů
roste
logie (který reprezentuje
celkem 46 svých běcích strojích
Activity Stream
Rozhraní počítač-mozek
2
Jistě, neznamená to zásadní převelmi
nespolehlivé,
zavádění
elekPropojená domácnost
.
Česká
renavzdory
globálnímu
zpomalení
ekonomicčlenů)
na
ploše
více
než
1800
m
„In-memory“
analýza
Cloudové služby
Ovládání gestypohybuje na 6. místě
lom v komunikaci s počítači. MluNFC
do mozku
zase komplikopublika se aktuálně
kého růstu,trod
je důležité,
abyjevýrobní
společVirutální osobní asistenti
Virtuální realita
vit na stroje je mnohdy neprakticvané a nebezpečné),
se jiDigitální bezpečnost
v celosvětovém měřítku a na 4. místě v Ev- nosti maximálně
pracovaly na nalézají
maximální
Bioakustické senzory
ké, velmi často také trapné. Ale své
ná řešení.
ropě ve spotřebě obráběcích a tvářecích stro- efektivitě rozsahu
a kvality výroby. To je filomísto si najde; například v zákazúspěšně
sena
to daří
v obojů na „hlavu“, což svědčí o významu oboru sofie, kterou Poměrně
tchajwanské
firmy
veletrhu
Vrchol
Start
k realitěexportu
Produktivní
Deziluze
nických telefonních centrech nebo
„robotických
obleků“, které
vzniv naší ekonomice.Návrat
Z hlediska
zaují- věk
propagují aru
snaží
se zde přesvědčit
návštěvočekávání
technologie
v automobilech. A jako obvykle nás
kajíspolehlivosti
hlavně na zakázku
armády,
ale
má 13. místo na světě, v produkci 15. ve svě- níky o vysoké
a výrobní
efektičas
podnikavé firmy i jedinci ještě mouž i průmyslových podniků. DoProduktivity bude dosaženo za:
tovém žebříčku a 8. místo v Evropě.
vitě svých strojů.
Stav k červenci 2014
hou překvapit neotřelými nápady.
kážou
pohybyz nositele
Mezi oblasti,
naanalyzovat
něž se výrobci
Tchajméně než dva roky
2 až 5 let
5 až 10 let
více než 10 let
Zdroj: Gartner, Inc.
Je to jen jedna z mnoha digitálních
a pak je EMO
umocnit
s pomocí
ZAMĚŘENO NA ADITIVNÍ VÝROBU
-wanu, účastníků
Milano
2015,servonejtechnologií,
která se sice Rho-Pero
vytratila hosmotorů,
člověku
naVývojová
křivka
digitálníchnatechnologií
odhadu
Gartnerveletrhu
v roce 2014)
schematicky
životní
Sály
výstaviště FieraMilano
V rámci
EMOzachycuje
Milano 2015
pořádáběžný
ními
opatřeními
zlepšení (podle
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více
zaměřují,
patříkteré
zvláště
CNCumožní
soustruz hlavních
mediálních
zpráv, zato
příklad centra
nosit těžké
náklady.
Jinýcykluspravy,
většinyzvláště
technologií
veřejné veřejné
diskusi. Technologie
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prvotnímaditivních
„objevení“ dočká
velké a obvykle
tí v těchto
dnech
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na světě,
technologií
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díkyveposílení
dopravy. seItalská
hy, soustružnická
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centra,
pozornosti. Když se její novota vyčerpá, zájem poklesne obvykle tak, že její možný přínos se podceňuje. Z tohoto technolo- mi slovy, do řeči digitálních signáale pomalu
dozrála obráběcí
do praxe. stroje,
Co násrobokde jsou
prezentovány
Také díky přímému propojení s výstaviš- TA – ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLO- hydraulické lisy a zpracování kovů, vysoce
gického „údolí smrti“ postupně vystoupá do oblasti produktivního využití v praxi.
/jj/
ještě v blízké aditivní
budoucnosti
čeká?
lů překládají
ty, automatizace,
výroba,
mechatro- těm FieraMilano Rho-Pero mohou návštěv- GIE) za podpory MISE, italského Minister- přesná vřetena,
otočnéi lidské
stoly apohyby.
lineární ve-

11 / ROZHOVOR

CNCjeinvest,
ERP systém
investices. r. o.
na dlouhou
dobu stroje
kovoobráběcí

12/ PLASTY

AstrA

Co nás čeká
technologiích
stva pro rozvoj průmyslu, a ICE, Italského inníci EMO snadno obohatit svůj v
odborný

Tržby chemického
www.cnc-invest.cz
průmyslu na Slovensku
poklesly
14 / ENERGETIKA
A TEPLO
Kvalita dodávek elektřiny
se zlepšuje

jejich překvapení, když zjistili, že lidem
„komandování“ ze strany robota vůbec
nevadilo. Lidi naopak ocenili, jak robot
zvyšuje produktivitu celého týmu. Dokonce uváděli, že „jim robot rozuměl lépe než lidský kolega“. Zajímavým momentem bylo i to, že raději pracovali tak,
aby jejich práce nezávisela na práci jiného člověka. Nakonec byli mnohem spokojenější než v případě, kdy si svou práci
mohli vybírat sami.
Samozřejmě, že počítače mohou být
i zlými pány. Nedávná reportáž New York
Times přinesla příběh svobodné americké
matky Janette Navarrové, pracující pro řetězec Starbucks. Software, který sestavuje rozvrhy směn, bere v potaz produktivitu, ovšem nikoli čtyřletého syna, kterého
musí Janette někdo hlídat, nebo její rozvrh ve škole, kde si dodělává magisterský
titul. Nepředvídatelné plánování směn
s malým předstihem jí znemožňovalo její
vlastní plánování v osobním i profesním
životě a dovedlo ji až na pokraj zhroucení.
Změnu v nastavení systému přinesla až
zveřejněná reportáž.

logií (podle odhadu agentury Gartner
v roce 2014) zachycuje schematicky
běžný životní cyklus většiny technologií ve veřejné diskusi. Technologie se po svém prvotním „objevení“
dočká velké a obvykle přehnané
pozornosti. Když se její novota vyčerpá, zájem poklesne obvykle tak,
že její možný přínos se podceňuje.
Z tohoto technologického „údolí
smrti“ postupně vystoupá do oblasti
produktivního využití v praxi.

Na umělých nohou

téma
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SOFTWAROVÁ PODPORA VÝROBY

3 / JAPAN BUSINESS
V PRAZE

Prezentuje se 10 skvělých
firem

ICT:

ČR vzorem v ukládání
13 / PLASTY
radioaktivních materiálů
plasty bez halogenů
40 /Technické
AUTOSALON
TT

Svět 3D
technologií

České teplárny urychleně
modernizují

zavádění elektrod do mozku je zase komplikované a nebezpečné), nalézají se jiná
řešení.
Poměrně úspěšně se to daří v oboru „robotických obleků“, které vznikají hlavně
na zakázku armády, ale už i průmyslových
podniků. Dokážou analyzovat pohyby nositele, a pak je umocnit s pomocí servomotorů, které člověku umožní například nosit
těžké náklady. Jinými slovy, do řeči digitálních signálů překládají i lidské pohyby.
V jihokorejských loděnicích dělníci během letošního roku zkoušeli první, zatím
ryze experimentální prototyp podobných
exoskeletů. S podstatně menší námahou
jim umožňují zvedat objekty do hmotnosti zhruba 50 kilogramů. Zatím tedy neposunují hranice lidských možností, ale
omezují únavu, a tím snižují riziko nehod
a zvyšují produktivitu práce. Cílem je vyvinout zařízení s dvojnásobnou nosností,
které by už mohlo přinést zásadní změny
v celém procesu výroby.
Velká digitální změna bude evidentně
hýbat světem i nadále. A úplně novými
způsoby i směry.

Vysokorychlostní
internet v ČR

MSV 2015:

Elektromobil Kia překvapil
21/ ENERGETIKA
řadou
předností
A
TEPLO

nická řešení a ostatní pomocné technologie.
dení, přesné nástroje a specializované strojReprezentují mezinárodní produkci tohotolidských
stitutu pro
zahraniční
obchod,
řaduvelmi
iniciativ
program
o návštěvu
EXPO
ní součásti. /cej/
Vývojová
křivka digitálních
technomozkových
signálů
nespolehlivé,
spolupracovníků.
Jaké světové
pak bylo výstavy
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Ve zdravotnické divizi několika koncernů se například
vyvíjejí systémy pro zobrazení orgánů pacienta
Za Českou republiku se výstavy EMO 2015
v reálném čase během operace.
účastní 26 firem včetně Svazu strojírenské
technologie (který reprezentuje celkem 46 firem)
na ploše více než 1800 m .
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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 68 000 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

Spojení člověka s počítačem však může
být i mnohem bližší než jaké je mezi zaměstnancem a jeho vedoucím. Na vývoji
jejich možného propojení či alespoň jakési symbiózy se stále průběžně aktivně pracuje. I když se zatím nedaří přijít
s vhodným systémem pro přímé spojení mozku a počítače (přes lebku je čtení

VISIONS 22. 9. tisk.indb 3

22.9.2014 21:50:07

sTAVEbNí TITuLY
říjen 2015

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

CENA 89,90 Kč
4,12 €

UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD

9/2015 29,90 Kč

9–10/2015
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rad a tip
mov
váš do
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www.mujdum.cz

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU
Č Í s lo 9 / z á ř Í 2015

1,16 €
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váš do

ZÁŘÍ 2015 • 54,99 Kč / 2,29 €
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í
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stolečky
do ložnice

STREŠNÉ KRYTINY

Inspiraci pro pohodové
bydlení našla Švýcarka
v Česku. Teď se můžete
inspirovat vy u ní!

dřEvě Né
fAsády

kuchyňské
desky a dřezy

legendární
dlouhá židle

HOTOVO!

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

Pavel Staněk: komu
předal klíče a proč

Ucelený prehľad zástupcov
ľahkej aj ťažkej váhovej
kategórie
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to pe n í
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Kuchyně pro radost
Extrémní sucha nám připomněla, jak je voda životně
důležitá. Prozradíme vám, odkud se podzemní voda
bere a kudy k nám proudí. S tím souvisí i možnosti
jejího čerpání a budování té správné studny

000_tit_MD10.indd 1

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA:
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Vše o ukládání brambor, jablek
a další úrody Jak na výměnu
vany Obklady v koupelně
Střešní krytina Zemní vrtáky
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

Zima sa pomaly blíži. Čím a v čom kúriť, to je
otázka! Nech už je to uhlie, drevo, elektrina či
plyn, všetci bez rozdielu kúrime peniazmi!

Všetko o ukladaní zemiakov
Izba malého školáka Komíny
Obklady v kúpeľni Príprava
dreva Zemné vrtáky
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

www.modernibyt.cz

T é m A: ř A d ov é d o m y

př e d s tav uj e m e t y o p r av d u m i m o ř á d n é!

nahlédli jsme Pod Pokličku
u zdeňka Pohlreicha

TÉMA

Vykurovanie
v súvislostiach

TÉMA

Voda z vlastní studně
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ZAOSTŘENO
NA TOPNÉ
ŽEBŘÍKY

NÁPADŮ
DO JÍDELNY
PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ
ŠKOLOU POVINNÉ

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL
NA POZVÁNÍ U NAŠICH
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

NEROSTOU? PĚSTUJTE
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!

Příloha: Podlahy

Plus dveře a kliky
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Téma Pro energeticky
úsporné domy

49 Kč / 1,99 €
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Posviťte si
na koupelnu

CO UMÍ
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SEDÁTKA?
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Chyby otvorových výplní
v dřevostavbách

49 Kč

–

příprava staveb – technologie – materiály – tzb – vady a poruchy – zajímavá stavba – stroje – ekonomika
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Zavěšená prosklená nástavba
na vysoké peci ve Vítkovicích

tÉMA:
stAvby
pro budoucí
generAce

Střešní okna
na českém trhu

přílohA:
novinky
nA stAvebníM
trhu

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?
VITAMINY
U LEDU

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

zelené fasády
marina čeká
na lodě
přistání
povoleno

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

Pracovní
deska
6x jinak

5 ELEMENTŮ
OČISTY
KOUPELNA, KTEROU
BUDOU DĚTI MILOVAT

inspirováno
le corbusierem

Nože, které
mají říz

vila textiláka
stavba roku
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EXKLUZIVNĚ
Rozhovor
s KArLEM GottEM

V programu Výměny mládeže
patříme k nejlepším!

Soutěžte s námi:
Výherce si přebral
elektromobil
BMW

Zdroje:
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K
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m
máme ještě
ro
ropy?

Více na straně 3

Více na straně 3
Ví

Informace,
zpravodajství,
rozhovory a zajímavosti
ze světa plného energie

99 kč / 4,49 €
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Žijeme v době energetické revoluce?
SKLADOVÁNÍ ELEKTŘINY

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.

Dnes vaří
michelinský šéfkuchař

Roman Paulus

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.
„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.

David Carter

Exkluzivní rozhovor
se slavným golfistou

← 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
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.
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

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).
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.

4–5

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-

Elektřina na kredit

Poklad, který může zabít statisíce

Aut na CNG přibývá
Každé desáté provozuje
LeasePlan

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.

2

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

arzenál Velké války: kříže a medaile chrabrých
korespondenční lístky a pohlednice
cyklistické jednotky československé armády
Zlikvidujte Vlasova. potvrzuji – zlikvidujte!

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.

poslední výstřely toulavých džípů
nové přírůstky v Lešanech
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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 32, 150 00 Praha 5
telefon: +420 225 351 410, 417, fax: +420 225 351 404
www.trucker.cz

příplatky

Vedoucí inzerce:		

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



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

storno poplatky

10 %
10 %
10 %



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:

50 %
75 %
100 %

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

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

