Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

MEDIADATA
DOPRAVNÍCH
TITULŮ CZ

2020

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.

Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější
titul v oblasti nákladní dopravy vstupuje
již do 30. 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.

www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

SLEVY

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

Opakování inzerátu:
3–5krát

6%

2/1

118 000

6–8krát

9%

1/1

68 000

9–11krát

15 %

2/3

50 000

12–15krát

17 %

1/2

40 000

16–víckrát

20 %

1/3

29 000

1/4

23 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

příplatky

2. strana obálky

80 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

80 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

92 500

Formáty menší než 1/1 na spad

10 %

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

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

3,60 Kč

4,20 Kč

dvoustrana A4

4,60 Kč

5,20 Kč
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
www.automobilrevue.cz
Cena výtisku 76 Kč

2. 9. 2019
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor

Bezpečnost silničního provozu

Technika

Bus Iveco Magelys
Elektrifikovaná dálnice
Nákladní tříkolka VW
Nová generace Mitsubishi L200 pick-up
Nástavby a přestavby LUV Ford

Rozhovor

25 let společenství SISA

Reportáž

Renault LUV v Lisabonu
IDET v Brně

Servis

www.automobilrevue.cz

Cena výtisku 76 Kč
Digitální dvojčata v logistice
Další silniční vlak
Výsledky automobilového průmyslu

DOPRAVA A SILNICE 10/2019

29. 7. 2019

DOPRAVA A SILNICE 9/2019

DOPRAVA A SILNICE 7-8/2019

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

7. 10. 2019
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
www.automobilrevue.cz
Cena výtisku 76 Kč

Téma dne
Cisternová vozidla

Technika

Nový Fiat Ducato
Autonomní přeprava Volvo Trucks
Modernizace Opel Movano
Nové akční modely Mercedes-Benz van

Technika
Další krok Daimler Buses
k elektromobilitě
Padesát let Caterpillaru v ČR

Vlastní testy redakce:

RENAULT MASTER/VW CRAFTER DACIA DUSTER/RENAULT KADJAR/OPEL GRANDLAND/SUBARU FORESTER
000_TIT_DAS07.indd 1

22.07.19 10:20

Rozhovor

Zákon o pozemních komunikacích

Hyundai s vodíkovým pohonem

Reportáž
Země živitelka

Vlastní testy redakce:

FORD F-MAX ISUZU D-MAX/FORD RANGER/MERCEDES X V6/RENAULT ALASKAN/TOYOTA HILUX/VW AMAROK
000_TIT_DAS09.indd 1

Digitální technika pro Continental
Moderní tankování AD blue

Ford na frankfurtském veletrhu
Lesovůz Scania

Vlastní testy redakce:

Servis

23.08.19 15:00

DAF CF MB MARCO POLO/VW CADDY DACIA LOGAN/OPEL INSIGNIA/PEUGEOT 508 BUS LION’S COACH
000_TIT_DAS10.indd 1

01.10.19 12:07
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FORMÁTY inzerátů (v mm)

1/1
čistý
formát
210 x 297

2/1
čistý formát
420 x 297

1/2
zrcadlo
122 x 204

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/2
zrcadlo
185 x 135

1/3
zrcadlo
122 x 136

2/3
zrcadlo
185 x 180

1/1
zrcadlo
185 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/4
zrcadlo
122 x 102

2/3
zrcadlo
122 x 270

1/4
zrcadlo
58 x 214

1/4
zrcadlo
185 x 67

termíny a témata
Číslo
časopisu

Datum
vydání

Uzávěrka
inzerce

Digitální datové
podklady

Hlavní
témata

DaS 1–2/20

3. 2. 2020

13. 1. 2020

21. 1. 2020

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

DaS 3/20

2. 3. 2020

10. 2. 2020

18. 2. 2020

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

DaS 4/20

6. 4. 2020

16. 3. 2020

24. 3. 2020

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy

DaS 5/20

4. 5. 2020

14. 4. 2020

21. 4. 2020

Autobusy pro městský i dálkový provoz

DaS 6/20

1. 6. 2020

11. 5. 2020

19. 5. 2020

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

DaS 7–8/20

27. 7. 2020

7. 7. 2020

14. 7. 2020

Komunální, zemědělská a lesní technika

DaS 9/20

7. 9. 2020

17. 8. 2020

25. 8. 2020

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

DaS 10/20

5. 10. 2020

14. 9. 2020

23. 9. 2020

Speciální a spací nástavby

DaS 11/20

2. 11. 2020

12. 10. 2020

20. 10. 2020

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 12/20

7. 12. 2020

16. 11. 2020

24. 11. 2020

Nástavby a návěsy

Termín dodání vkládaných příloh: dva týdny po uzávěrce inzerce

PERIODICITA
měsíčník, vychází vždy první pondělí v měsíci v rozsahu cca 64 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

www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

SLEVY

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

Opakování inzerátu:
3–5krát

6%

2/1

118 000

6–8krát

9%

1/1

68 000

9–11krát

15 %

2/3

50 000

12–15krát

17 %

1/2

40 000

16–víckrát

20 %

1/3

29 000

1/4

23 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

příplatky

2. strana obálky

97 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

97 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

121 000

Formáty menší než 1/1 na spad

10 %

plakát

Poznámka

Plakát jednostranný (všitý uprostřed)

81 000

Plakát oboustranný (všitý uprostřed)

142 000

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

Motiv podléhá schválení vydavatele.

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)

Září – September 2019

XXIX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 9 /19

Říjen – Október 2019

XXIX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 10 /19

Listopad – November 2019

XXIX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 11/19

s. 34–36

9. Šelkovyj puť
Silk Way Rallye
2019

Prohlédněte si ho, totiž
v budoucnu vás
plně nahradí!

s. 6–9

„Jsme zaměřeni
na zákazníka,“
Harry Wolters,
prezident DAF.

JUDr. Libor Vojtek.
Muž, který objevil
ředitele Ing. Jana
Nováka

s. 6–10

ních
ích finál
ost atn
idel
díl od
ních voz
Na roz
h náklad
ů těžkýc
ktivní!
výr obc
ení, a efe
řeš
y
vžd
Tat ra má

vzor 77
A ShKH 152 mm
korun!
Pro houfnici DAN
liva prý za 2 mld.s. 28–31
stále máme stře

NEOBYČEJNÁ

DANA

Samohybná kanonová houfnice ShKH 152 mm na podvozku Tatra 815 s motorem vzadu je stále tím nejlepším zbraňovým
komplexem, který vyprodukovalo Československo a Česko za celou svoji dlouhou a úspěšnou historii zbrojního průmyslu.
TECHNIKA

s. 14–17

STÁLE V NABÍDCE

❯ Scania má stále motor V8.
SPORT

NOVINKA MĚSÍCE

TÉMĚŘ
SPLNĚNÝ
SEN
– DÍL III.

❯ Zdánlivě bez zpětných zrcátek.
s. 48–49

DOJMY Z JÍZDY

SPOLEČNOST

PRVNÍ HASIČSKÁ
SÉRIOVÁ TERRA

❯ Špičková vozidla z Kopřivnice.
s. 22–27

❯ Nová bojová vozidla.

Uvnitř

SPORT

SEX Y
LA

s. 14–15

NEXTER
TITUS
DO AČR

typy provozů silniční dopravy. Kromě kladného vztahu
k životnímu prostředí, díky tzv. lokálně bezemisnímu provozu,
je velmi příznivé též koeficientu TCO – eliminuje totiž řidiče!

TECHNIKA

s. 28–29

PRETORIÁN Z UKRAJINY

❯ Do off road podmínek.
s. 45

SPOLEČNOST

CNH INDUSTRIAL
A NIKOLA

KÁT

Truck
Klíčový civilní program Tatra
– Tatra Phoenix Euro 6

Volvo Vera, řešení alespoň pro některé přísně determinované

TRENDY BUDOUCNOSTI s. 44

TRUCK IRIZAR I.E.

s. 30–31

SPOLEČNOST

s. 18–19

TECHNIKA

IVECO Z TELNICE

❯ Se svou troškou do mlýna.

❯ OK Trucks point.
SPORT

s. 18

s. 36–37

s. 22–25

TRENDY BUDOUCNOSTI s. 12

DANA, JEJÍ SESTRY
A SESTŘENICE

HYDROSPIEDER
VE ŠVÝCARSKU

❯ Další pokračování příběhu.
SPORT

Uvnitř

SEX Y
LA

ETRC 2019 – 5

zcela novými
motory D15.

❯ První trucky na vodíkové články.
s. 40–41

POŠESTÉ
MISTREM
EVROPY

KÁT

❯ Strategické

❯ Vozy MAN se

partnerství za
250 mil. USD.

10 x6

TATRA PHOENIX
Uvnitř

SEX Y
LA

P

Baja Aragon 2019.

s. 6

VERA

s. 32–35

Elektrické, připojené, schopné plně autonomní jízdy, to je

P

ČESKÁ IVECA

TECHNIKA

P

ČTYŘISTA
KONÍ
STAČÍ

s. 10–12

VOLVO

KÁT

RENAULT BY MKR

Most propršel.

První hybrid na Dakar.

❯ Jochen Hahn nepřekonaný.

00_Titul_EAN_TR09_19.indd 1

14.08.19 10:01

00_Titul_EAN_TR10_19.indd 1

17.09.19 13:21

00_Titul_EAN_TR11_19.indd 1

16.10.19 13:10
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FORMÁTY inzerátů (v mm)

1/1
čistý
formát
210 x 297

2/1
čistý formát
420 x 297

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/3
zrcadlo
122 x 136

1/2
zrcadlo
185 x 135

1/1
zrcadlo
185 x 270

2/3
zrcadlo
185 x 180

2/3
zrcadlo
122 x 270

1/4
zrcadlo
122 x 102

1/4
zrcadlo
92 x 135

1/4
zrcadlo
43 x 270

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/3
zrcadlo
58 x 270

termíny a témata
Číslo
časopisu

Datum
vydání

Uzávěrka
inzerce

Digitální datové podklady

Hlavní
témata

Trucker 1/2020

19. 12. 2019

25. 11. 2019

4. 12. 2019

Pohodlí řidiče

Trucker 2/2020

30. 1. 2020

10. 1. 2020

16. 1. 2020

Autobusy

Trucker 3/2020

27. 2. 2020

3. 2. 2020

13. 2. 2020

Cisterny a sila

Trucker 4/2020

26. 3. 2020

2. 3. 2020

12. 3. 2020

Stavební technika

Trucker 5/2020

21. 5. 2020

27. 4. 2020

7. 5. 2020

Náhradní díly, pneumatiky a protektorování

Trucker 6/2020

25. 6. 2020

1. 6. 2020

11. 6. 2020

Leasing, pronájem a půjčování vozidel

Trucker 7/2020

23. 7. 2020

29. 6. 2020

9. 7. 2020

Nástavby a návěsy

Trucker 8/2020

20. 8. 2020

27. 7. 2020

6. 8. 2020

Komunální technika

Trucker 9/2020

24. 9. 2020

31. 8. 2020

10. 9. 2020

Monitoring vozového parku

Trucker 10/2020

22. 10. 2020

29. 9. 2020

8. 10. 2020

Zimní provoz

Trucker 11/2020

20. 11. 2020

26. 10. 2020

5. 11. 2020

Platební karty

Trucker 12/2020

17. 12. 2020

23. 11. 2020

3. 12. 2020

Pohodlí řidiče

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

Čtenost

měsíčník, vychází v rozsahu cca 64 barevných stran

35 000 čtenářů na vydání (Zdroj: Mediaprojekt I. Q 2017)

tištěný NÁKLAD

PRODEJ a distribuce

15 000 výtisků

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

CENY prezentace na
webu www.trucker.cz

www.bmczech.cz

Internetový portál o užitkových vozidlech, na kterém najdete profesionální testy nákladních automobilů, dodávek i autobusů a mnoho
dalších informací. Díky odborným redaktorům časopisů Trucker,
Doprava a silnice či Automobil obsahuje web bezkonkurenčně nejrozsáhlejší databázi článků – od testů přes novinky, historii a sport
až po techniku. Oproti tištěným verzím umožňuje okamžitou aktualizaci redakčního a inzertního obsahu a také reakci na čtenářské
ohlasy. Obsahuje stabilně rostoucí databázi registrovaných uživatelů přímo na webu, ale i na Facebooku. Registrovaní uživatelé jsou
o horkých novinkách na www.trucker.cz/www.trucker.sk informováni každý čtvrtek prostřednictvím newsletteru. Web je responsivní,
tedy přizpůsobený čtení na smartphonech a tabletech.

Přináší

PŘEHLED RUBRIK

• Aktuální informace z oblasti
dopravy.
• Testy vozidel, představení
novinek, trendy budoucnosti,
reportáže, historii.
• Sportovní techniku, poradnu
odborníků a zprávy firem.
• Archiv časopisů.

• NOVINKY – jako první přinášíme horké novinky z oboru díky členství šéfredaktora
Ing. Milana Olšanského v mezinárodní porotě Truck of the Year a Van of the Year, kde
je jediným zástupcem ČR.
• TRUCK – podrobné informace a profesionální testy ze světa nákladních automobilů.
• BUS – články a reálné testy městských i dálkových autobusů a mikrobusů.
• VAN – profesionální testy a informace o lehkých užitkových automobilech do 3,5 tuny.
• DOPRAVA – praktické rady pro dopravce potřebné pro ekonomické a technické
řízení jejich firem.
• HISTORIE – množství zajímavých článků o historii vozidel a automobilových značek.

Bannery (ceny jsou v Kč bez DPH)

PR Článek
Cena za 7 dní

Celý
web

Hlavní
strana

Rubrika

Typ banneru

Formát

Leaderboard

970 x 100 px

10 000

6 000

5 000

Rectangel

300 x 300 px

8 800

5 000

4 400

Skyscraper

120 x 600 px

7 200

4 000

3 600

Banner

728 x 90 px
480 x 90 px
468 x 60 px

4 000

2 500

2 000

• 28 dní umístění ve vybrané rubrice, poté přechází do
archivu.
• Rozsah: text max. 3000 znaků, až 10 fotografií, max.
600x600 px/*.jpg, nadpis max. 45 znaků, perex max.
450 znaků, zobrazuje se 150 znaků v upoutávce (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
Veškeré bannery je možné dodávat ve formátech .gif, .jpg, .png, .html5. Max. velikost banneru 50 kB.

SPECIÁLNÍ INZERTNÍ
BENEFITY
• Možnost umístění produktového videa v požadovaném
formátu do komerčního
sdělení klienta (video dodává
inzerent). Vhodné pro testy
vozidel, představení produktů, odborných rad, apod.
• Možnost anoncování
inzertního videa
v newsletteru.

SPECIÁLNÍ INZERTNÍ PROJEKTY
• Komerční prezentace – Komerční sdělení s logem v redakčních rubrikách (text
v rozsahu 75 znaků, logotyp, 1 obrázek).
• Zařazení do newsletteru – Zařazení komerčního sdělení do pravidelně
rozesílaného newsletteru.
• Partner rubriky – Logo na stránkách rubriky s prolinkem na definované stránky.
• Partner webových stránek – Umístění loga klienta na homepage s prolinkem
na definované stránky.
• Čtenářská soutěž – Klient má možnost položit čtenářům soutěžní otázku
v souladu se svými marketingovými záměry a motivovat je k odpovědi nabídkou výhry.
• Klientská anketa – Klient může zadat anketní otázku, týkající se jeho produktu,
na níž je umístěno logo.

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

Další obchodní možnosti...
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MONITORING

Obráběcí stroje pro kusovou
a HALA
malosériovou
výrobu
2
odVSTUP
XYZSEVER
Machine Tools

VÝROBY
www.techtydenik.cz
 Ročník LXVII  Již 67 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu
NA CNC STROJÍCH

MSV 2018 – Brno
3D myš, pomocník
pavilon P, stánek 127
pro konstrukci
www.smc.cz

Cena
inzerce:

formát
297 x 420 mm

Cena
inzerce:

formát
210 x 297 mm

1/1 strany

69 500 Kč

1/1 strany

115 000 Kč

VySTAVujETE nA MSV V BRně?

AUTOMATIZACE

Vychází 26. 9., 3. 10., 9. 10.
Možnosti a podmínky
www.k2.cz
na tel. č.: 602 216 957;
770 143 426

1/2 strany

36 500 Kč

1/2 strany

65 000 Kč

STAR
jazykově
i technicky
správný
PNEUMATIKA A AUTOMATIZACE
překlad
pŘÍLOHA
EMO HANNOVER
www.bibus.cz
www.k2.cz

1/3 strany
1/4 strany

25 500 Kč

1/3 strany

49 000 Kč

19 500 Kč

1/4 strany

Kyvné pohony DFPD

Univerzální
21/ Veletrh EMO 2017
v Hannoveru
použití
v procesní
ukazuje směr automatizaci!
Motion Terminal VTEM
22/ Hlavním tématem veletrhu
EMO je digitalizace
www.bibus.cz
www.festo.cz/dfpd
23/Digitalizace
Procesní automatizace:
pneumatiky!
na cestě do cloudu
24/ Zásadní bod na cestě k digitální
továrně
25/ Společnost Okuma představí
skvělé víceúčelové stroje
LINEÁRNÍ TECHNIKA
www.festo.com/
a Smart Factory Solutions
motionterminal
26/ TOS VARNSDORF na EMO 2017
27/ Vysoce přesné obráběcí centrum
s integrovaným zakládacím
modulem a novou konstrukcí
28/ DMG MORI: Jak plně využít
www.bibus.cz
potenciál aditivní výroby
29/ Jak využít potenciál digitalizace
v oblasti výroby obráběcích strojů
30/ Světová show v oblasti obrábění
kovů
31/ wALTER a EwAG (wE)
Čtětepředstavují
na str.HYDRAULIKA
16–20
novinky

35 000 Kč

Téma čísla:

EMO Hannover, umělá
inteligence v průmyslu

63. ROČNÍK

EMO Hannover, 18. - 23. září 2017

NEPŘEHLÉDNĚTE

www.t-cad.cz/3d-myši

Využijte k pozvání
na svůj stánek stránky
Technického týdeníku
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VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

EMO Hannover se ponese ve znamení
inteligentních technologií zítřka
TECHNOLOGICKÁ
EXCELENCE

německý hAnnOVeR LeTOS PO někOLikALeTé PAuze OPěT PŘiVÍTá VRchOLnOu
www.bibus.cz
www.bibus.cz
Akci kOVOOBRáBěnÍ ADIGITÁLNÍ
SOuViSeJÍcÍchTOVÁRNA
PRůmySLOVých ODVěTVÍ – VeLeTRh emO.
nA VeLeTRhu, JehOž TémATem JSOu TenTOkRáT „inTeLigenTnÍ TechnOLOgie
zVyŠuJÍcÍ zÍTŘeJŠÍ PRODukci“, By Se měLO PODLe PŘeDBěžných zPRáV
ORgAnizáTORů PŘeDSTAViT PŘeS 2 100 VySTAVOVATeLů z TéměŘ 50 zemÍ. Ve SROVnánÍ
S minuLýmSPÍNAČE
ROČnÍkem,
kTeRý Se kOnAL V ROce 2017 NAVÍJECÍ
V miLáně,
Se PODÍL ASiJSkých
A SENZORY
TECHNIKA
VySTAVOVATeLů zVýŠÍ z 21 nA 31 %. AmeRiČTÍ VySTAVOVATeLé BuDOu TVOŘiT POuze 4 %.
Nejvýznamnější položkou veletrhu
EMO jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje, dále pak vysoce přesné nástroje, systémy automatizovaných materiálových
www.bibus.cz
toků, průmyslový software a další IT systémy či průmyslová elektronika. Jen pro

připomenutí: předchozí ročník přilákal
přes 2 200 vystavovatelů ze 44 zemí a přibližně 130 000 návštěvníků ze 160 zemí.
Návštěvníci letošního ročníku veletrhu
www.bibus.cz
EMO se opět mohou těšit na celou řadu
technicky zajímavých novinek. Odborná

veřejnost s velkými nadějemi očekává,
co přinese ohlášená prezentace univerzálního, tedy standardizovaného rozhraní obráběcích strojů (umati). Tato veletržní prezentace by díky živé implementaci
zahrnující kolem 50 strojů měla být velmi

názornou ukázkou pronikání konceptu
Průmysl 4.0 do praxe.

ADITIVNí VýROBA I START-uPY
Rychle se rozvíjející odvětví aditivní
výroby bude v Hannoveru zastoupeno
více než 70 vystavovateli, kteří návštěvníkům na ploše 300 m2 nabídnou mimo
jiné i diskusní fórum a společný stánek s názvem Additive Circle. Zastoupena v tomto segmentu bude i společnost
Trumpf, kterou 20 let zkušeností s touto
výrobní technologií pasuje do role průkopníka a jedné z mála firem, které nabízejí dvě zásadní laserové technologie pod
jednou střechou – laserovou fúzi (LMF)
a generativní laserové navařování (LMD).
Pokračování na str. 16

49,90 Kč / 2,59 €

www.automobilrevue.cz

XYZ Proturn SLX 355

POHONY

DMYCHADLA A ČERPADLA

MĚNÍ MĚŘÍTKA SVÉ TŘÍDY

SUBARU FORESTER

Rychlost, přesnost,

TOS Varnsdorf otevřel novou budovustabilita
své Středníaprůmyslové
školy
vysoký výkon

V pondělí 2. září 2019 byla slavnost- ru „Obráběč kovů – operátor CNC stro- vznikla rekonstrukcí výrobního objekně otevřena nová budova Střední prů- jů“ (z nich pět nastoupilo do společnos- tu v areálu firmy. Rekonstrukce probímyslové školy TOS Varnsdorf, s. r. o., ti TOS Varnsdorf) a čtyři z oboru „Stroj- há ve dvou etapách: v první etapě byla
první fi remní střední průmyslové ško- ní mechanik – montér“ (dva nastoupili nákladem 116 milionů Kč, jež společnost
ly v Ústeckém kraji. Škola zahájila čin- do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 vynaložila výhradně z vlastních pronost 1. září 2016, přičemž od samého škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor středků, rekonstruována budova jako
začátku se jak učebny, tak dílny praktic- „Mechanik elektronik – mechatronik“ taková a v její větší části bylo vybudowww.bibus.cz
www.bibus.cz
váno celkem osm kmenových tříd, dvě
ké výuky
nacházejí v areálu společnos- a tříletý obor „Elektromechanik“.
Od začátku školního roku 2019–2020 jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři
ti. Do prvního ročníku ve dvou třídách
nastoupilo celkem 41 studentů a učňů. pak škola funguje v nové budově, která odborné učebny pro metrologii, mechaŠkola vzdělávala budoucí zaměstnance
své i dalších fi rem zapojených do projektu zatím celkem ve čtyřech maturitních a učebních
oborech: „Strojírenství
TLUMIČE
PRŮMYSLOVÉ
KOMPONENTY PRO
– konstrukce strojů, technologie obráA PLYNOVÉ PRUŽINY
OBRÁBĚCÍ STROJE
bění“, „Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik –
montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC
strojů“.
V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první skupina žáků. Studium
ukončilo třináct žáků, z toho devět z obo-

NEVIDITELNÁ REVOLUCE

troniku, elektroniku silnoproudou
a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami

a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude
ADITIVNÍ VÝROBA

ve stejné budově vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické
výuky pod jednu střechu s teoretickou
výukou.
Vznikla tak moderní škola, která je nadimenzována pro více než 200 žáků. /f/

Více na straně 22
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HISTORIE

l 70 let Abarthu
l Škoda Popular
l Formula 3/F-Easter
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Zastoupení v ČR a SR: REXIM, spol. s r. o.
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l BMW řady 3
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Automobil

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

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

Stavební tituly
JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU
Č í s lo 10 / ř í j e n 2019

79,9 0 kč /4,19 €

roČník X XIII

• VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!
PODZIM 2019 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

•

LISTOPAD 2019 54,99 Kč / 2,69 €

PODZIM 2019 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 2,49 €

49 Kč / 2,49 €

www.bydlenimagazin.cz

TRIKY
MALÝCH
KOUPELEN

Velké možnosti
malého prostoru
KUPO
NA VÁ NY
NOČN
Í
DÁRK
Y

praVidla
interiéroVých dVeří

POUZE

REINKARNACE
KUCHYNĚ

49 Kč

POUZE

INTELIGENCE
SPOTŘEBIČŮ STOUPÁ

49 Kč

Fikané zásuvky

oděVní depozitář

www.modernibyt.cz

METAMORFÓZY
KUCHYNĚ

baterií

Styly, barvy, dispozice

praktická půlka olgoj chorchoj

PODLAHA
Volba krytiny,
pokládka, luxování

p. s. konkurz na židli
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REKONSTRUKCE
Elektrické rozvody,
zásuvky a vypínače

Není toaleta jako toaleta

KOUPELNA PLNÁ SVĚTLA

STAVBA
Ideální střecha pro
každé roční období
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KUCHYŇSKÉ
POVRCHY
OD A DO Z

METAMORFÓZY

www.modernibyt.cz

www.modernibyt.cz
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SVĚT PLNÝ ENERGIE
ROZHOVOR:
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Biopaliva nejsou řešení
Biop

STUDENÁ FÚZE:

archeologové v chrámu sv. cyrila a Metoděje

Nový reporting MyFleet

Bohumír Lomský: služba v nejistých časech

Přehledné informace o autoparku
v moderním online prostředí

koncepce obrany čech po sedmileté válce
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V zajetí rychlosti
Rychlostní rekordy jsou staré jako
samotný automobilismus

good news

N O VÁ M A Z DA C X-3 0

DRSNÁ KR ÁSA

K JÓTO

K ACUŠIK A HOKUSAI

POT RU B NÍ POŠ TA

ELEKTROMOBILITA Masový přechod k elektrickým vozům s sebou přinese řadu potíží. Vybrali jsme několik nejdůležitějších.

V současné době elektromobily celosvětově tvoří zhruba tři procenta prodaných vozů. Česká republika je ještě pod průměrem, který zvyšují trhy jako
Norsko, Kalifornie či Čína (přesněji některé její oblasti). V ČR tak dnes máme zhruba něco málo přes
dva tisíce elektromobilů, a v tomto roce by se snad
podle odhadů mohl jejich počet vyšplhat zhruba
na tři tisíce.
V počtu všech českých vozidel přihlášených
do provozu jsou to téměř zanedbatelná čísla: celkem
je u nás registrováno totiž 5,7 milionu osobních automobilů. Pokud se započítají lehké užitkové vozy,
nákladní automobily, traktory, autobusy a motocy-

Řiďte své flotily poolových
vozidel chytře a pohodlně!

ORIGAMI

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

Až budeme mít všichni elektromobily
○ Součástí přechodu k elektromobilům musí být naprosto
perfektní budování nabíjecí infrastruktury v rozsahu, jaký si
většina z nás nedovede představit. Kredit: ABB

➊ Kdy to bude?

CarSharing
od LeasePlanu

INFORMACE,
ZPRAVODAJSTVÍ,
ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE
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o více než století na druhé koleji se
v posledních letech elektromobily
pomalu vracejí zpět do automobilového hlavního proudu. Kombinace
pokroku v technologiích, přání části
zákazníků po změně a politických
tlaků z nich udělala vozy, které lze
skutečně denně používat. A pokud skutečně bude
nadále klesat jejich cena, můžeme se v příštích desetiletích dočkat jejich hromadného návratu na silnice.
Ale co všechno se kvůli tomu bude muset změnit?
V tomto čísle Světa plného energie se pokusíme
přinést odpověď na některé základní otázky kolem
masové elektromobility. Nechceme ani strašit, ani
kázat novou víru, budeme se věnovat hlavně těm
problémům, o kterých lze opravdu něco konkrétního říci, a položme si otázku: Co až budeme všichni
jezdit elektromobily?

Vojáci české a slovenské legie v sovětském zajetí
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kly, dojde se k celkovému číslu 7,65 milionu registrovaných vozidel. Těžko se někdy dočkáme toho,
že by všechna byla elektrifikována, protože mezi ně
patří i veteránské vozy, vozy ozbrojených složek či
vozidla sportovní, ale k tomu, aby „prakticky všechna“ vozidla byla na elektřinu, bude zapotřebí dlouhých desítek let.

Češi nová auta příliš nekupují. Průměrné stáří
osobního auta u nás je přes 15 let. V posledních letech totiž přibývá každým rokem přibližně někde
mezi 400 a 500 tisíci nových i ojetých vozů, zhruba
kolem 200 tisíc jich pak bývá z provozu vyřazeno.
Obměna vozového parku v případě osobních aut
probíhá tempem zhruba pěti procent za rok. Není

samozřejmě pravdou, že by se za 20 let obměnily
všechny vozy na našich silnicích za nové, jezdí i vozy starší, ale můžeme to považovat za spodní hranici.
Vzhledem k tomu, že průměrné stáří nákladních
vozů je přes 17 let, můžeme asi poměrně spolehlivě
odhadnout, že i kdyby se zázrakem začaly od zítřka
prodávat pouze elektrické vozy, „totální elektrifikace“ dopravy rozhodně není problémem pro příští
čtvrtstoletí.
Náběh prodejů přitom bude samozřejmě pouze postupný. Škoda Auto počítá s tím, že v roce
2025 budou elektrické vozy tvořit čtvrtinu
její produkce, v roce 2030 by to mohlo být
snad až 40 procent. Plány se budou měnit,
ale evidentně ani automobilky nepočítají
s tím, že by elektromobily v příštím desetiletí zcela převládly.
Pokud se naplní dnešní předpovědi,
elektromobily by měly totálně ovládnout české silnice rozhodně až po roce
2050, a velmi pravděpodobně až po roce
2060.
Řada dnešních plánů, včetně například
tzv. vládního Národního akčního plánu, předpovídá ještě pomalejší rozvoj, což je predikce založená na velmi pomalém dosavadním vývoji trhu
s elektromobily v ČR, který je roky za světovým
trendem. Toto „zpoždění“ může být ovšem podle
našeho názoru dočasné, způsobené spíše nezájmem
státu o dotace do elektromobility. A to je faktor,
který by v poměrně brzké době mohl ztratit na důležitosti.

AIR
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LAND

Dokážeme recyklovat baterie?

T

SEA

SKLADOVÁNÍ ENERGIE Vyhozené lithium-iontové baterie jsou dnes nevyužívaným zdrojem. Změna je možná a dá se očekávat.

rh s bateriemi čeká exploze. Pokud by došlo
ke splnění všech dnes
uváděných plánů, podle nedávného sčítání
analytiků z Benchmark
Mineral Intelligence
by mělo po světě vyrůst do roku 2028
zhruba 70 velkých „megatováren“, tedy
takových, z nichž každá dokáže za rok
vyrobit baterie o kapacitě více než jedna
gigawatthodina (GWh). Celkem by všechny tyto mohly při stoprocentním vytíže-

�
VĚTŠINA VĚTŠÍCH DNES
POUŽÍVANÝCH BATERIÍ JE
NA SAMÉM POČÁTKU SVÉ
ŽIVOTNOSTI A JEŠTĚ ROKY
SE BUDOU POUŽÍVAT.

ní vyrobit baterie o kapacitě až 1500
GWh. To je přibližně desetkrát více než
globální produkce v roce 2018.
Co se s horou hořlavého, a přitom cenného odpadu stane, až doslouží? Zkušenosti z naší současnosti svádějí ke skepsi:
vždyť elektronický odpad představuje přes
svou papírově značnou hodnotu v nízkých
miliardách dolarů ročně stále jen… odpad.
Neexistují postupy ani motivace, jak z hromady odhozených notebooků či mobilních
telefonů vytěžit stovky tun zlata, které
obsahují. Může to být s bateriemi jiné?
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Klientské tituly

Dvojí život baterek
Dnešní situace opravdu není příliš
uspokojivá. Dnes neexistují například
žádné systémy na sběr menších „lionek“.
Ukládání energie v chemických bateriích
ve velkém měřítku, tedy masová produkce elektromobilů či využívání bateriových systémů v energetice, je naprostou novinkou. Zatím se trh teprve formuje, není vůbec jisté, jak bude vypadat
a jak veliký bude.
�

Nový prezident RI
Mark Daniel Maloney
se svou ženou Gay
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