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Cena výtisku 76 Kč

Technika
Autobus MAN Lion´s Coach
Nový VW Crafter
Nový automobil Duster
Traktor s pohonem metanu

Vlastní testy redakce:

CENY PLOŠNÉ INZERCE
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,-

MB ATEGO VW CRAFTER/DACIA DOKKER FORD EDGE/RENAULT KOLEOS

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

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

122 x 136
185 x 90
58 x 270

185 x 135
185 x 90

1/4

122 x
102
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

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

Hlavní témata a speciální přílohy

Datum vydání

Uzávěrka
inzerce

Termín dodání
hotových
inzerátů

DaS 1–2/18

5. 2. 18

15. 1. 18

22. 1. 18

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

DaS 3/18

5. 3. 18

12. 2. 18

19. 2. 18

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

DaS 4/18

3. 4. 18

12. 3. 18

19. 3. 18

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy

DaS 5/18

7. 5. 18

16. 4. 18

23. 4. 18

Autobusy pro městský i dálkový provoz

DaS 6/18

4. 6. 18

14. 5. 18

22. 5. 18

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

23. 7. 18

2. 7. 18

9. 7. 18

DaS 9/18

3. 9. 18

13. 8. 18

20. 8. 18

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

DaS 10/18

1. 10. 18

10. 9. 18

17. 9. 18

Speciální a spací nástavby

DaS 11/18

5. 11. 18

15. 10. 18

22. 10. 18

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 12/18

10. 12. 18

19. 11. 18

26. 11. 18

Nástavby a návěsy

DaS 7–8/18

Termín dodání vkládaných příloh: dva týdny po uzávěrce inzerce

Komunální, zemědělská a lesní technika
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Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější titul v oblasti nákladní dopravy
vstupuje již do 28. 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
35 000 čtenářů na vydání
(Zdroj: Mediaprojekt I. Q 2017)

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
Autobusy

Trucker 2/18

25. 1. 18

4. 1. 18

10. 1. 18

Trucker 3/18

22. 2. 18

29. 1. 18

7. 2. 18

Cisterny a sila

Trucker 4/18

22. 3. 18

26. 2. 18

7. 3. 18

Stavební technika

Trucker 5/18

26. 4. 18

3. 4. 18

11. 4. 18

Trucker 6/18

24. 5. 18

2. 5. 18

9. 5. 18

Pneumatiky a protektorování

Trucker 7/18

21. 6. 18

28. 5. 18

6. 6. 18

Leasing, pronájem a půjčování vozidel

Trucker 8/18

26. 7. 18

2. 7. 18

9. 7. 18

Nástavby a návěsy

Trucker 9/18

23. 8. 18

30. 7. 18

7. 8. 18

Komunální technika

Trucker 10/18

20. 9. 18

27. 8. 18

5. 9. 18

Monitoring vozového parku

Trucker 11/18

25. 10. 18

1. 10. 18

11. 10. 18

Zimní provoz

Trucker 12/18

22. 11. 18

29. 10. 18

7. 11. 18

Platební karty

Trucker 1/19

20. 12. 18

26. 11. 18

5. 12. 18

Pohodlí řidiče

Náhradní díly

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
24 let vydáváme odborný časopis Doprava
a silnice, 19 let nejprodávanější titul z oblasti
nákladní dopravy Trucker a 18 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 bitmapovém formátu (*.gif, *.png, *.jpg)
flash animace /*.swf
max. velikost banneru 50 kB
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Technický týdeník

61. ROČNÍK

12

7 | 2017

20. 6. 2017
Cena 39 Kč / 1,87 €

www.techtydenik.cz  Ročník LXV  Již 65 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu

3D myš, pomocník
pro konstrukci

HISTORIE
49,90 Kč / 2,50 €

www.automobilrevue.cz

www.technickyportal.cz | 100 Kč | 4,70 EUR

l BMW 3.0 Si
l Volvo: 90 let
l Bristol

KIA STONIC

Osvěžující
koktejl

18
Management

www.t-cad.cz/3d-myši

Od dětské záliby
až k managementu
ŠKODA AUTO

54
Energetika
Jaká bude česká energetika
a teplárenství za nové vlády?

MSV Brno 2017

Electric a Hybrid Marine
World EXPO v Amsterodamu

www.smc.cz

Vydává Business Media CZ

32
Téma

Superior Clamping and Gripping

Na každoročně konaném kongresu a výstavě pokroku světové námořní dopravy letos 6. až 8. června
v Amsterodamu odeznělo 50 referátů odborníků i zástupců firem z tohoto oboru, který se musí co nejrychleji
vypořádat s protesty proti stále nebezpečnějšímu ohrožování životního prostředí emisemi lodních dieselů.

Chapadla SCHUNK.
Osvědčená od roku 1983

Většina referátů, stejně jako expozice výstavy, kde samozřejmě nechyběly ABB, Bosch, Siemens, Schottel,
ThysenKrup, Wärtsilä a GE-Power,
naznačila, že řešení směřuje k využití čistě elektrického nebo hybridního
pohonu s využitím LNG nebo i vodíku. K úsporám paliva, jak se s překvapením ukázalo u velkých plavidel,
mohou přispět i solární panely nebo

l Frankfurtský autosalon
NÁŠ TEST Mazda CX-5
l Opel Grandland X

Vložená příloha T

Podvozek bere vše

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vlivem minimální či dokonce žádné aktualizace prezentace svých služeb na internetu přicházejí tuzemští podnikatelé o stovky milionů
korun ročně. Z analýzy podnikatelských webů, kterou provedla společnost Webnode, vyplývá, že svou
internetovou prezentaci pravidelně
aktualizuje pouze 12 % živnostníků.
Jen o něco lépe jsou na tom firemní
weby; ty jsou obhospodařovány přibližně z 23 %.
Význam webové prezentace si uvědomuje drtivá většina podnikatelů v ČR. Podle Českého statistického
úřadu (ČSU) využívá v České republice webové stránky více jak 82 % fi rem
s 10 a více zaměstnanci. Podle statistik Webnode je poněkud horší situace
u živnostníků, kdy webovou prezentaci využívá zhruba 70 % z nich.

ISSN 0040-1064
1 2

Stejný, ale o kus lepší než dříve

PŘEVRAT V LODNÍM POHONU

sel-elektrický pohon, zaručující kromě vyšší úspory paliva i vyšší a bezpečnější manévrovací schopnost
oproti klasice, kdy pomaluběžný diesel pohání lodní šroub hlučným hřídelem přímo a zabírá tak kýlový prostor.
Dynamika přímého elektrického
pohonu šroubu díky frekvenčním
měničům se zlepšila, nejnovější řešení DC Grid se stejnosměrným přeno-

Čeští podnikatelé zbytečně
přicházejí o zakázky za stamiliony

SUBARU IMPREZA
VOLKSWAGEN POLO

energie z větru z již zapomenutých
„rotujících plachet“ Flettnerových
rotorů.

Nejméně pětina z víc jak 120 000
na světě registrovaných osobních,
nákladních a pomocných námořních
plavidel již používá efektivnější die-

9 770040 106000

AKTUÁLNÍ OBSAH CHYBÍ
Jak vyplývá z dat, v ČR je přes 50 %
firemních webových stránek neaktuálních, respektive poslední aktivita se
na nich projevila více než před rokem.
Podnikatelé si často nechají externě

sem ušetří v trupu i potřebu rozvoden
a transformátorů. Revolučním kormidlovacím pohonným systémem azipod, který začalo před 25 lety zavádět ABB s finskou loděnicí Kvaerner,
je v současné době vybaveno již 600
velkých plavidel – od trajektů, luxusních výletních lodí až po ledoborce.
Pokračování na str. 3

Téma čísla:

Transport a logistika
Čtěte na str. 25–28

it-sa 2017

vytvořit stránky na míru či jim je připraví někdo ve zdarma dostupném
redakčním systému. Na tom by nebylo
nic špatného, ale již se nestarají o jejich
následnou údržbu ani o pravidelnou
publikaci novinek.
Pokračování na str. 2

Přibližně 200 000 počítačů
po celém světě letos zasáhl vir
WannaCry. I pod tímto dojmem
se bude v říjnu konat jeden
z předních mezinárodních
veletrhů věnovaný IT
bezpečnosti it-sa 2017.

Více v článku na str. 29

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 65letou 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:
4x za rok
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
CENA 89,90 Kč
4,12 €

ŘÍJEN 2017

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

S TAV B A Z A H R A DA I N T E R I É R

www.mujdum.cz

9–10/2017
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FASÁDNÍ OBKLADY,
KTERÉ KLAMOU TĚLEM

JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU Ŏ VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!

UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD

9/2017 29,90 Kč

NÁVŠTĚVA
Známá cvičitelka a mistryně
světa v aerobiku Olga Šípková
nás pozvala do své domácí
oázy klidu a pohody

NÁVŠ TĚV
ÚŽASN ÝCH
DOMŮ

ǽ

DUBEN 2017 54,99 Kč / 2,29 €

LUXUSNÍ
KOBERCE

NÁVŠTEVA
Na mieste pôvodnej chaty
vyrástol očarujúci
rodinný dom

STYLOVÉ
STOLOVÁNÍ

NEFORMÁLNÍ
POSEZENÍ

VÍCE
STRÁNE
K
A VÍCE

JARNÍ MÍZA
PRO VÁŠ BYT

Dilema dětského pokoje
VÍCE MÍSTA,
NEBO
HRAČEK?

ZA STE ČTENÍ
JNO
CENU U

SVĚŽÍ NÁPADY, TRENDY
A ORIGINÁLNÍ DEKORACE

KONEC VAŘENÍ
V ČECHÁCH
NECHTE TO
ROBOTŮM!

TÉMA

Střecha nad hlavou

Radosti z vlastní střechy předchází řada důležitých
rozhodnutí: Jaká bude střešní krytina? Kam umístit
střešní okna a jak mají být veliká? Jaký zvolit komín?
Více se dočtete uvnitř...

Vše o vytápění Jak spočítat
náklady na stavbu Zpracování
úrody 10× příprava dřeva
Test motorové pily Špenát
z plevele Množení dřevin

OKNA A PROSKLENÉ STĚNY DOMU

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

BETON NEJEN
INDUSTRIÁLNÍ

49 Kč / 1,99 €

VODNÍ ŽIVEL
V LOŽNICI

Kráľovné vodných prúdov Vybavenie
detskej izby Prestavba podkrovia
10× príprava dreva Vykurovanie
Stavba komína Za krásami azalkových ostrovov
Spracovanie úrody Náradie v spreji

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

POUZE

POUZE

49 Kč

Osvětlení jako show

Montované stavby

Ak nechcete stavať sami, môžete si nechať dom postaviť
vo výrobnej hale a stačí ho zostaviť na mieste. A nemusí to byť
len drevená budova...

STAVBA
3/2017

JAK BYDLÍ PLASTICKÝ CHIRURG? KRÁSNĚ!

www.modernibyt.cz

S ARCHITEKTEM
PO TEPLICKU

TÉMA:

12

POHODLNÉ POSEZENÍ
PRO HOSTY I DOMÁCÍ
TIPŮ A NÁPADŮ
JAK VYUŽÍT ZDÍ
UŽIJTE SI VELIKONOCE
PLNÉ VŮNÍ A BAREV

JANA PLODKOVÁ:
Z PARKETU NA STATEK
VYZRAJTE NA ČAS,
VYROBTE SI HODINY

Téma
Pro hrubou stavbu

7 / 2 0 1 7
X X I I I .

ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

r o č n í k

Cenové indexy stavebních
a montážních prací 2017/II

49 Kč

–

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

z á ř í

Dvacet let samozhutnitelného
betonu v ČR

TÉMA:
STAVBY
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

Kontroly a údržba
dřevěných krovů

Kreativní
mozaikové
proměny

NOMINACE
STAVBY ROKU
NETRADIČNÍ
BETONY

Kde vaří biožena
Hanka Zemanová

NEVIDITELNÉ DVEŘE
NÁDRAŽÍ DUCHŮ

DESKY VE VARU

SUPERKONSTRUKCE

Akční plán
pro kuchyň
UMYVADLA
PODLE
TRENDŮ

VLASTNÍ BAZÉN?
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

SKANDÁLNÍ ODHALENÍ
NA VEČÍRKU ČASOPISU

POPRVÉ V ČR
KRYSTAL
POD JEŠTĚDEM
RECYKLOVANÉ
STAVEBNICTVÍ

RADIÁTORY
RUČNÍKŮM NA MÍRU

DEVELOPER NENÍ
SPROSTÉ SLOVO

RECEPT NA HARMONICKÉ
MANŽELSTVÍ:

Téma: 4 koupelny zítřka

KOUPELNA PRO ŠAMPIONA
www.modernibyt.cz

LET

Vařte a pište blog

HYGGE: SEVERSKÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

STAVITELE

měsíčník vydavatelství Business Media CZ s. r. o., – cena 90 Kč, 4,20 € – září 2017

www.modernibyt.cz

09/2017

KLIENTSKÉ TITULY
SVĚT PLNÝ ENERGIE

LÉTO 2017, 17. ROČNÍK
CENA 45 KČ

Magazín

 LÉTO 2017
MAGAZÍN SPOLEČNOSTI FINCENTRUM

 3 ROZHOVOR:
Fico:Čo to je za kokotinu,
hentoto?

2 | 2017

GOOD NEWS

7

ROZHOVOR:

Deset let
s elektrárnou,
která se otáčí
za Sluncem

 6 TECHNIKA:

Větrné elektrárny rostou jako z vody

ROČNÍK VI

INFORMACE,
ZPRAVODAJSTVÍ,
ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE

5/2017

Rotary International –– Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika
www.rotary2240.org

Elektrická revoluce na ostří nože

J

sou to jenom tři roky, co
společnost Tesla Motors
ústy svého ředitele
a vrchního „píáristy“ Elona Muska oznámila, že
na úpatí vyprahlých kopců u nevadského města
Sparks postaví největší továrnu na baterie na světě. Vlastně se nemělo jednat jen
o největší továrnu na baterie, ale o vůbec
největší budovu na světě, co se zastavěné plochy týče. Ta má po úplném dokončení činit více než 400 tisíc metrů čtverečních (při délce zhruba 1100 metrů).

s novým logem
i novými vizemi
str. 4

Zůstatkové ceny

Zájem o diesely
poklesne. Co je
nahradí?

FINCENTRUM, NEJKVALITNĚJŠÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ V ČR A NA SLOVENSKU OD ROKU 2000, UVÁDÍ
○ Moc se staráte... Elon Musk
odpovídá na otázku, zda Tesla stát
Nevada nepřesvědčila k pro něj příliš
nevýhodné dohodě.

str. 8

Plány byly samozřejmě velkolepé i co
se týče jejích provozních vlastností. Továrna má po úplném dokončení ročně
vyrábět bateriové články o celkové kapacitě zhruba 35 gigawatthodin. Tedy
více, než kolik činila celková světová
produkce lithiových baterií v roce 2013.

Nedokáže myslet v malém
„Musí to být velké, protože svět je
velký,“ řekl Musk v loňském červenci.
Gigafactory podle něj měla baterie učinit
levnějšími než kdy předtím. Důsledky
mají být dalekosáhlé: měly by učinit
elektrický pohon v řadě aplikací konkurenceschopným motorům na fosilní paliva.
Určitě to nebude platit vždy a všude,
Jisté ovšem je, že přístup Tesly a její sliby
už pomalu mění svět. Tesla se stala symbolem; její dosavadní úspěch je symbolickým vyjádřením víry, že „čistá energie“ se
může stát skutečností, a jednou se můžeme zbavit závislosti na fosilních palivech.
Dopady byly i hmatatelnější: příklad
Tesly nakonec donutil automobilky i další společnosti, například výrobce baterií,
aby se více věnovaly výzkumu oblastí,
které nepovažovaly za perspektivní.
A tak třeba v letos zveřejněném průzkumu společnosti KPMG mezi manažery



TESLA SE STALA
VYJÁDŘENÍM VÍRY,
ŽE „ČISTÁ ENERGIE“
SE MŮŽE STÁT
SKUTEČNOSTÍ,
A JEDNOU SE MŮŽEME
ZBAVIT ZÁVISLOSTI
NA FOSILNÍCH PALIVECH.
automobilek jich polovina označila elektromobily za hlavní trend současného
vývoje. Před dvěma lety byly elektromobily na desátém místě. Lidé z automobilek sice stále věří, že baterie jsou jen
„přechodná fáze“ a nakonec zajdou
na nedostatečnou infrastrukturu (chy-

bějící dobíjecí stanice, navíc s pomalým
dobíjením). Ale upřímně řečeno, není to
poprvé, co by se odborníci pletli...
Investice konkurence i Tesly samotné
totiž zatím vytrvale tlačí trh kupředu.
Podle výzkumné firmy pro výzkum trhu
s energiemi Navigant Research je ovšem

právě Muskova firma v tuto chvíli hlavním tahounem – hlavně díky ní Navigant
předpokládá, že v roce 2017 se zvýší počet prodaných akumulátorů pro automobily o 60 procent.

  4–5

„Utopená“ datacentra by mohla ušetřit za elektřinu
ELEKTŘINA Microsoft zkouší nezvyklý systém, jak ušetřit na účtu za provoz svých serverů.

Unikátní test

Šest let
s elektromobilem
Citroën C-Zero
str. 42

J

Využijte šance!
Studentská výměna
vám změní život.
ÚČINKUJÍ: NEJVYŠŠÍ PROVIZNÍ ZVÝŠENÍ (JAKO BRUTTOMAN),
100% VYPLÁCENÉ PROVIZE (JAKO POJISTKA ŽIVOTOVÁ), AKVIZIČNÍ BALÍČEK RUS (JAKO SERGEJ NÁBORČENKO)

estli uživatelům a kupcům IT systémů velké firmy v posledních letech vtloukají do hlavy nějaký módní termín, tak je to „cloud“. Tedy koncept,
ve kterém se údaje z počítače neukládají lokálně, ale do nějakého vzdáleného
úložiště, o které se uživatelé nemusí nijak starat, a ze kterého na svá data mohou dosáhnout z různých zařízení. Navíc
s jistotou, že by je měla mít mnohonásobně zálohovaná.
Byť na to nemáme žádné relevantní
průzkumy, troufáme si odhadnout, že
velká část uživatelů už má řečí o „cloudu“
plné zuby. Na druhou stranu má své výhody, a cloudových služeb využíváme
stále více. A i když se cloud prodává uži-

vatelům jako v podstatě virtuální prostředí, ve skutečnosti samozřejmě musí

fyzicky existovat. Jeho skutečným domovem jsou velká datacentra, která

○ Pohled do nitra datového centra konkurenta Microsoftu, ﬁrmy Google. Pestrost
nemá výhradně estetický důvod, barvy od sebe odlišují jednotlivé systémy.

od přelomu 20. století rostou po celém
světě. (Datacentra se nestavějí samozřejmě jen kvůli cloudovým službám, to
zjednodušujeme, ale je to jeden z velkých
trendů, který k jejich rozmachu vedl.)
Nenápadné a často doslova „šedivé“
budovy datových center jsou sice pro
laiky v podstatě neviditelné, ale
na účtech za elektřinu nejde o zanedbatelné položky. Ve Spojených státech spotřebovávají podle loňské studie Kalifornské univerzity zhruba dvě procenta veškeré spotřebované elektřiny.
V absolutních číslech to bylo zhruba 68
terawatthodin (TWh) – tedy o několik
terawatthodin více, než kolik činí spotřeba celé České republiky.

LIFE
VYDÁNÍ 1/2016 | MAGAZÍN ŽIVOTNÍHO STYLU | 120 KČ/4,50 EUR

INOVACE Otevření největší továrny na baterie je na spadnutí. Ale stojí na pevných základech?

Do nové éry

Kde uspořit
První generace velkých datacenter
spotřebovávala i 40 % energie na chlazení počítačového vybavení – to znamená,
že chlazení vlastně spotřebovávalo téměř stejně energie jako provoz samotných počítačů. Všechny velké společnosti ovšem postupně začaly zavádět různá
opatření, která měla spotřebu snížit.
Přistupovalo se k opatřením až bizarním: Google například změnil svůj dress-code a dovolil technikům chodit do práce v krátkých rukávech a šortkách – a i díky tomu si mohl dovolit zvýšit teplotu
v centrech o několik stupňů, a ušetřit několik procent na elektřině.
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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

