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Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

Bezpochyby nejznámější 

a nejprodávanější titul v oblasti nákladní 

dopravy vstupuje již do 31. 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. 

Jako jediný časopis o  dopravě je zařazen 

do auditu ABC  

(www.abccr.cz), tedy nezávislého 

ověřování prodaného nákladu tisku. 

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.



www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

2/1 118 000

1/1 68 000

2/3 50 000

1/2 40 000

1/3 29 000

1/4 23 000

OBÁLKA ČASOPISU

2. strana obálky 80 000

3. strana obálky  80 000

4. strana obálky 92 500

SLEVY

Opakování inzerátu: Sleva

3–5krát 6 %

6–8krát 9 %

9–11krát 15 %

12–15krát 17 %

16–víckrát 20 %

PřÍPLATKY

Umístění dle požadavků 10 %

Atypický formát 10 %

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

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

Cena výtisku 76 Kč

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

7. 9. 2020

Servis
Nová nákladní pneu Conti
Servisní síť Best Drive
Eurowag a elektromobilita

Rozhovor
Výdaje v logistice

Téma dne
Cisternová vozidla

Technika
Komunální vozy MB
50 let elektrobusů MAN
Autobus Ekova
Volvo pro železnici

RENAULT K  FORD RAPTOR/VW AMAROK  FORD CUSTOM/OPEL ZAFIRA
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Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

5. 10. 2020

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Technika
Den plynové mobility 
Volvo na LNG palivo
Nová Toyota SUV
DAF centrum použitých vozů

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚMĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Technika
Den plynové mobility 
Volvo na LNG palivo
Nová Toyota SUV
DAF centrum použitých vozů

Reportáž
Veletrh komunální techniky

Téma dne
Speciální nástavby

MAN TGX  PEUGEOT PARTNER/VW TRANSPORTER  DACIA DUSTER/OPEL GRANDLAND
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Cena výtisku 76 Kč

Vlastní testy redakce:

www.trucker.cz

Business Media CZ

www.trucker.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

2. 11. 2020

Rozhovor
Pandemie a prodej 
ojetých vozů

FUSO CANTER  JEEP WRANGLER/MB G 350  FORD TRANSIT/VW CRAFTER
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Technika
Elektroautobusy MAN
Nákladní vozidlo MB na vodík
Nové traktory Zetor
Nový motor Scania
Jízdy s DAF TRucks
Nový VW Caddy

Reportáž
Ford Trucks 
v kamenolomu

Zimní příloha
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Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

2/1
čistý formát

420 x 297

1/1
čistý  

formát
210 x 297

1/1
zrcadlo

185 x 270

2/3
zrcadlo

185 x 180

2/3
zrcadlo

122 x 270

1/2
zrcadlo

185 x 135

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/2
zrcadlo

122 x 204

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/3
zrcadlo

122 x 136

1/4
zrcadlo

122 x 102

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/4
zrcadlo
58 x 214

TERMÍN DODÁNÍ VKLÁDANýCH PřÍLOH: DVA TýDNY PO UZÁVěRCE INZERCE

TERMÍNY A TÉMATA

Číslo  
časopisu

Datum  
vydání

Uzávěrka  
inzerce

Digitální dato-
vé podklady

Hlavní  
témata

1–2/2021 8. 2. 2021 18. 1. 2021 26. 1. 2021
Manipulační technika, hydraulická zdvihací zařízení, 
zdvihací čela / Služby pro dopravce / Logistika

3–4/2021 29. 3. 2021 8. 3. 2021 16. 3. 2021 Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

5/2021 3. 5. 2021 12. 4. 2021 20. 4. 2021
Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy / 
Autobusy pro městský i dálkový provoz

6/2021 7. 6. 2021 17. 5. 2021 25. 5. 2021
Servisní a garážová technika / Oleje, pneumatiky, 
náhradní díly – brzdy, autožárovky, autobaterie, atd.
Komunální, zemědělská a lesní technika

7–8/2021 26. 7. 2021 2. 7. 2021 13. 7. 2021 Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

9–10/2021 27. 9. 2021 6. 9. 2021 14. 9. 2021 Speciální a spací nástavby / Alternativní pohony

11–12/2021 29. 11. 2021 8. 11. 2021 16. 11. 2021

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

PERIODICITA

Vychází 7x ročně 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) zdar-
ma roční předplatné



www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

2/1 118 000

1/1 68 000

2/3 50 000

1/2 40 000

1/3 29 000

1/4 23 000

OBÁLKA ČASOPISU

2. strana obálky 97 000

3. strana obálky 97 000

4. strana obálky 121 000

PLAKÁT

Plakát jednostranný (všitý uprostřed) 81 000

Plakát oboustranný (všitý uprostřed) 142 000

Motiv podléhá schválení vydavatele.

SLEVY

Opakování inzerátu: Sleva

3–5krát 6 %

6–8krát 9 %

9–11krát 15 %

12–15krát 17 %

16–víckrát 20 %

PřÍPLATKY

Umístění dle požadavků 10 %

Atypický formát 10 %

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 2 Kč 4,20 Kč

dvoustrana A4 2,80 Kč 5,20 Kč

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

www.trucker.czSrpen – August 2020       XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 € č. 8/20

❯  Vývoj 
pracoviště 
řidiče.

s. 40–43

MAN LION’S CITY E
Padesát let autobusů 
s elektrickým pohonem.

s. 26–31

MERCEDES-BENZ 
PALUBNÍ DESKY

s. 50–51s. 50–51
Čtyřkolky pro práci

s. 36–39

❯ Vlajková loď švédské značky. ❯  Specialisté na svoz komunálního odpadu.

VOLVO FH16

s. 4–9

MERCEDES-BENZ ECONIC, 
ACTROS A AROCS

s. 32–35

❯  Hasičské letiskové 
špeciály z Wisconsinu.

OSHKOSH 
STRIKER

s. 14–19

30
.

ROČNÍK
 

Zcela novou kapitolu 
v historii automobilky
Tatra odstartovala mo-
delová řada Phoenix 
před téměř deseti 
lety. Dnes předsta-
vuje stěžejní prvek 
v ci vilním programu 
výroby těžkých 
nákladních vozidel 
své značky.

PHOENIX

00_Titul_EAN_TR_08_20.indd   1 11.08.20   14:29

SPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOST SPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOST TECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKA

NOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCE

www.trucker.czZáří – September 2020       XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 € č. 9/20

❯  Kompaktní 
obytný 
automobil.

HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE s. 40–43

Univerzální pomocník pro 
zemědělce.

MERCEDES-BENZ 
MB-trac VW CADDY 

CALIFORNIA
s. 52–55

Elegantní pracant

s. 34–37

❯ Exkluzivní oslava výročí. ❯  Ocenění za design pro nová vozidla MAN.

DAF XF 530 
TSCHANN-
70EDITION

s. 12–15

RED DOT WINNER 2020

s. 28–31

❯  Pickup pre armádu.
GM ISV

s. 20–21

30
.

ROČNÍK
 

Trvalá udržitelnost hraje 
v dopravě stále významnější 
roli a přední pozici značky 
Iveco v této oblasti potvrzují 
modely S-WAY NP. Tato vozidla 
s pohonem na zemní plyn jsou 
dodávána v provedeních pro 
dálkovou i regionální dopravu.

IVECO
S-WAY

NPs. 4–5

NOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCENOVINKA MĚSÍCE s. 40–43s. 40–43s. 40–43s. 40–43s. 40–43s. 40–43

Ocenění za design pro nová vozidla MAN. ❯❯  Pickup pre armádu.Pickup pre armádu.

00_Titul_EAN_TR_09_20.indd   1 15.09.20   11:36

SPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOST TECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKA SPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOSTSPOLEČNOST

HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE

www.trucker.czŘíjen – Október 2020       XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 € č. 10/20

❯  Návštěva minulosti 
kopřivnické 
automobilky.

TECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKATECHNIKA s. 38–41

FORD TRANSIT

TECHNICKÉ 
MUZEUM TATRA

s. 52–55

Lovec raptorov

s. 42–43

❯ Nová generace sbírá pozitivní ohlasy. ❯ Nová generácia vidlicových osemvalcov.
MAN TG

s. 22–25

SCANIA V8

s. 14–15

❯ LNG přitahuje pozornost dopravců.
VOLVO FH A FM

s. 28–31

30
.

ROČNÍK
 

Mercedes-Benz představuje 
prostřednictvím konceptu 
GenH2 Truck nákladní 
vozidlo s palivovými články, 
které nabízí dojezd až 
1000 km nebo i více.GENH2 TRUCK

Mercedes-Benz s. 4–9

❯  Nastupuje nový vrchol 
v nabídce.

00_Titul_EAN_TR_10_20.indd   1 13.10.20   16:29



Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

PERIODICITA

měsíčník, vychází v rozsahu cca 64 barevných stran

TIŠTěNý NÁKLAD

15 000 výtisků

PRODEJ A DISTRIBUCE

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

ČTENOST

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

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 

TERMÍNY A TÉMATA

Číslo  
časopisu

Datum  
vydání

Uzávěrka 
inzerce

Digitální dato-
vé podklady

Hlavní  
témata

Trucker 1–2 18. 2. 2021 25. 1. 2021 4. 2. 2021 Pohodlí řídiče / Pneumatiky a protektorování

Trucker 3–4 15. 4. 2021 22. 3. 2021 1. 4. 2021 Stavební technika / Alternativní pohony

Trucker 5–6 17. 6. 2021 24. 5. 2021 3. 6. 2021 Leasing, pronájem a půjčování vozidel / Autobusy

Trucker 7–8 12. 8. 2021 19. 7. 2021 29. 7. 2021 Nástavby a návěsy

Trucker 9 16. 9. 2021 23. 8. 2021 2. 9. 2021 Náhradní díly / Monitoring vozového parku

Trucker 10 14. 10. 2021 20. 9. 2021 30. 9. 2021 Komunální technika / Alternativní pohony

Trucker 11 18. 11. 2021 25. 10. 2021 4. 11. 2021 Zimní provoz / Autonomní řízení

Trucker 12 16. 12. 2021 22. 11. 2021 2. 12. 2021 Platební karty / Cisterny a sila

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

2/1
čistý formát

420 x 297

1/1
čistý  

formát
210 x 297

1/1
zrcadlo

185 x 270

2/3
zrcadlo

185 x 180

2/3
zrcadlo

122 x 270

1/2
zrcadlo

185 x 135

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

1/3
zrcadlo

122 x 136

1/4
zrcadlo

122 x 102

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/4
zrcadlo
58 x 214



www.bmczech.cz CENY PREZENTACE NA 
wEBU www.TRUCKER.CZ

BANNERY (ceny jsou v Kč bez DPH)

Typ banneru Formát

Cena za 7 dní

Celý 
web

Hlavní 
strana

Rubri-
ka

 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

PODKLADY

Veškeré bannery je možné dodávat ve formátech .gif, .jpg, .png, .html5. Max. velikost banneru 50 kB.

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.

SPECIÁLNÍ INZERTNÍ 
 BENEFITY

•	Možnost umístění produkto-
vého videa v požadovaném 
formátu do komerčního 
sdělení klienta (video dodává 
inzerent). Vhodné pro testy 
vozidel, představení produk-
tů, odborných rad, apod.

•	Možnost anoncování 
inzertního videa 
v newsletteru.

PřEHLED RUBRIK

•	NOVINKY – jako první přinášíme horké novinky z oboru.
•	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.

PřINÁŠÍ

•	Aktuální informace z oblasti 
dopravy.

•	Testy vozidel, představení 
novinek, trendy budoucnosti, 
reportáže, historii.

•	Sportovní techniku, poradnu 
odborníků a zprávy firem.

•	Archiv časopisů.

PR ČLÁNEK

•	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

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



Pro čtenáře tvoříme tituly, 
pro vaše podnikání příležitosti

Další obchodní možnosti...

Stavební tituly

Klientské tituly

TECHNICKý TýDENÍK
Časopis s 66letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi. Nosný-
mi 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

AUTOMOBIL
Vychází již od roku 1957. Obsah časopisu je zaměřen na představová-
ní nových automobilů, osobních i užitkových, jejich testy, nové trendy 
v konstrukci a designu a na techniku v motoristickém sportu. O tradi-
ci 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

VYCHÁZÍ OD ROKU 1957VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

49,90 Kč / 2,59 €
www.automobilrevue.cz PLNÁ NOVINEK A OČEKÁVÁNÍ
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k 70. výročí vzniku pomocných technických praporů

poslední sestřel 310. čs. stíhací peruti

snahy o snížení vojenských výdajů v československu 
koncem osmdesátých let

výstava Lvem mě nazývají
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SKUPINY UNIPETROL

ŘÍJEN 2020

Vodíková mobilita: 
Unipetrol připravuje výstavbu 
plnicích stanic

Ochrana životního prostředí: 
příběhy ze sokolí říše

Nová kampaň  upozorňuje 
na kybernetickou 
 bezpečnost

Nová emisně 
neutrální politika 
skupiny ORLEN
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Czechtrade se snaží podpořit oživení exportu v oblasti SmE 
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Bezpečnost zaměstnanců je dlou-
hodobě prioritou mnoha průmyslo-
vých společností, s pandemií covidu-19 
však získala nový rozměr. V posledních 
měsících musely průmyslové organi-
zace přijmout řadu nových opatření 
ke zpomalení šíření nového koronavi-
ru. Kromě požadavku na nošení rou-
šek a dodržování alespoň dvoumet-
rové vzdálenosti všude, kde je to jen 

trochu možné, zavedli měření teplo-
ty, upravili směny s ohledem na mini-
malizace rizik šíření nákazy, a tak, kde 
to bylo možné, také urychlili procesy 
automatizace.

Hlavním cílem pro výrobce je „mít 
zaměstnance, kteří se cítí v bezpečí“, 
uvedl Ben White, viceprezident pro 
korporátní rozvoj společnosti Taco 
Comfort Solutions, výrobce topných 

a chladicích zařízení, na webináři Broo-
king Institution.

Rostoucí počet průmyslových orga-
nizací investuje do internetu věcí (IoT) 
a dalších technologií, jako je rozšířená 
a virtuální realita, s cílem chránit pra-
covníky. Zatímco ústředním bodem 
průmyslové technologie IoT (IIoT) byla 
doposud provozní efektivita, v součas-
né době dominuje IoT pro bezpečnost.

SENZORY POMáhAjí S ROZESTuPY
Jednou ze strategií, jak zajistit, aby 

pracovníci dodržovali bezpečné vzdá-
lenosti, je použití senzorů, které sig-
nalizují poplach ve chvílích, kdy se 
vyskytují příliš blízko sebe. Tyto sen-
zory mohou také pomoci průmyslo-
vým organizacím se sledováním rizi-
kových kontaktů. 

Výrobci pro tento účel nasadili něko-
lik typů technologií, od různých nosi-
telných senzorů po kamery vybavené 
schopnostmi počítačového vidění. Ford 
například testoval náramky RFID, které 
vibrují, když se přiblíží jiná osoba. 

Pokračování na str. 20

V reakci na poptávku exportérů agen-
tura CzechTrade na listopad přichystala 
druhé kolo E-MEET EXPORT 2020, kdy 
v průběhu jednoho týdne proběhnou 
virtuální konzultace. Zájemci budou 
mít možnost s řediteli všech zahranič-
ních kanceláří řešit např. to, jak najít 
v zahraniční vhodného partnera, jakou 
zvolit formu vstupu na zahraniční trh 
nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve 

zvoleném oboru podnikání. Konzul-
tovat bude možné i s odborníky z Čes-
ké exportní banky, Exportní garanční 
a pojišťovací společnosti a Klientského 
centra pro export. Akce se bude konat 
pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Hospodářské komory ČR 
a proběhne ve dnech 9.–13. listopadu.

St r u k t u ra světové ekonom i k y 
a ob chodní vztahy se letos zásadně 

změnily. „Rádi bychom v českých fir-
mách vzbudili tzv. globální byznyso-
vý náhled. Pro firmy je důležité diver-
zifikovat skladbu svých odběratelů, 
přemýšlet o obsluhování většího trhu, 
než je pouze ten domácí. Naši export-
ní konzultanti dokážou zprostředkovat 
informace z konkrétních trhů a zároveň 
poradit, jak na ně vstoupit,“ vysvětluje 
Doležal a dodává: „Každá krize je i příle-
žitost. Zpřetrhání dosavadních obchod-
ních vazeb vytváří nové příležitosti pro 
tuzemské exportéry.“ 

Proexportní agentura CzechTrade 
začala poskytovat bezplatně své služ-
by od pátku 20. března 2020. Firmy tak 
mohou využít individuální exportní 
poradenství v 58 zemích světa, a to jak 
prostřednictvím pracovníků pražské 
centrály, tak i zahraničních kanceláří. 
„Všichni naši zahraniční kolegové jsou 
připraveni konzultovat konkrétní mož-

nosti vývozu,“ popisuje současnou situa-
ci Radomil Doležal. 

Zahraniční kanceláře CzechTrade nyní 
připravují a aktualizují informace o zahra-

ničním obchodu v souvislosti s pandemií 
koronaviru na internetových stránkách 
CzechTrade i na portálu pro podnikání 
a export BusinessInfo.cz/koronavirus.

www.czechtrade.cz
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Fakuma letos opět přilákala rekord
ní počet vystavovatelů – ve Friedrichs
hafenu se jich představilo přes 1 900. 
„V průběhu let se analogicky k techno
logickému vývoji a rozvoji trhu promě
nila i  nabídka inovativních produktů 
a řešení v oblasti průmyslového zpra
cování plastů. Zejména z technologic
kého hlediska se v  posledních letech 
mnohé změnilo,“ zdůraznila Bettina 
Schallová.

aktuální témata
Již před třemi lety byl žhavým téma

tem Fakumy Průmysl 4.0 – tedy digita

lizace a integrace jednotlivých výrob
ních procesů. „Tato aktuální technolo
gická témata, která určují další průmy
slový vývoj a  jsou pro vystavovatele 
silnými impulsy, jistě i na naší straně 
povedou k  novým úvahám o  vele
tržní koncepci,“ uvedla dále Bettina 
Schallová.

„Výroba vstřikovacích a  gumáren
ských strojů v posledních osmi letech 
neustále rostla,“ zdůraznila Sandra 
Füllsacková, ředitelka společnosti 
Motan Holding a předsedkyně porad
ního výboru veletrhu Fakuma. S celo
světovým objemem produkce kolem 
37 miliard eur se plastikářský průmy

sl nachází v historicky nebývale dob
ré kondici. Rok 2017 byl mimořádně 
úspěšný: objem zakázek vzrostl o 17 %. 
V Německu se loni podle Sandry Füll
sackové zvýšil celkový obrat výrobců 
vstřikovacích strojů o 13 %.

Sandra Füllsacková si v této souvis
losti postěžovala na  nedostatek pra
covní síly a výrobního materiálu, kte
rý se nemalou měrou podílí na dlou
hých dodacích lhůtách, které tak 
momentálně způsobují odvětví nej
větší problémy. Prognózy pro letošek 
jsou však s  přihlédnutím k  dosavad
nímu průběhu roku a díky vysokému 
obejmu nových zakázek stále mírně 

pozitivní. Aktuální údaje však nazna
čují spíše konsolidaci trhu.

příprava novýcH 
oBcHodnícH modelů

Globalizace, digitalizace a stále vzác
nější zdroje jsou naléhavé problémy, 
kterým nyní musí plastikářský prů
mysl čelit. V některých případech pro
to z  výše uvedených důvodů dochází 
i k odmítání obchodů, a tedy k oslabo
vání obchodních vazeb. V jiných přípa
dech se je daří udržovat jen díky cíle
ným daňovým pobídkám. 

„Export je pro německý strojírenský 
průmysl stejně důležitý jako import 
z  celého světa,“ upozornila Sandra 
Füllsacková. „Volný pohyb zboží a ote
vřené a spolehlivé dopravní cesty jsou 
proto pro německé strojírenství život
ně důležité. Evropa by se proto měla 
snažit, aby díky své politické váze při
spěla k zachování této svobody,“ doda
la Sandra Füllsacková. /pj/
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Okupace Československa Němec
kou říší dne 15. března 1939 zname
nala zásadní zásah do  struktury 
a  fungování tuzemského průmys
lu. Bezprostředně po obsazení země 
a vzniku samostatného Slovenského 
státu začali Němci zavádět nucenou 
správu klíčových podniků, v jejímž 
rámci docházelo ke slučování někte
rých podniků. Vznikly též ústřed
ní svazy průmyslu, obchodu, řeme

sel a dopravy, které de facto zname
naly zavedení plánované ekonomi
ky. Tyto svazy výrobním závodům 
určovaly například objemy produk
ce nebo příděly surovin. Nacisté vel
mi rychle dosáhli plné kontroly nad 
výrobou nejdůležitějších zbrojních 
podniků (Škodovy závody, Zbrojov
ka, Poldi či Vítkovické železárny) 
a  plně je podřídili svým válečným 
potřebám. Vliv Němců však nebyl 

jen silový, ale i  investiční, neboť 
německá kapitálová účast se v  čes
koslovenských podnicích za  dobu 
okupace zvětšila více než desetkrát. 

Začněme osudy plzeňské Škodov
ky. Ta se záhy po okupaci stala sou
částí závodů Hermanna Göringa 
(Reichswerke AG für Erzbergbau und 
Eisenhütten „Hermann Göring“). 

Pokračování na str. 3
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100 let českého průmyslu v samostatném státě

český průmysl za 2. světové války 

FAKUMA letos přilákala 
rekordní počet vystavovatelů 

„navzdory rostoucí internacionalitě a velikosti veletrhu, na které jsme hrdí, mají u nás všichni 
vystavovatelé a návštěvníci ideální podmínky k přátelským osobním setkáním, navazování 
spolupráce, uzavírání obchodů a výměně informací o současném stavu techniky,“ uvedla při 
zahájení veletrhu Fakuma, konaného v německém Friedrichshafenu, Bettina schallová, výkonná 
ředitelka společnosti schall-Gruppe, která veletrh organizuje. 
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covid-19 ovlivnil pohledy na pracovní prostředí v mnoha oblastech, průmyslové podniky nevyjímaje. 
Ty nyní obracejí svou pozornost k aplikacím pomáhajícím omezovat rizika nákazy, a tím pádem i ochromení 
výroby. Do hledáčku jejich pozornosti se dostává mimo jiné tzv. IoT for safety a další moderní technologie. 

česká agentura na podporu obchodu prodlužuje poskytování služeb 
zdarma. „Reagujeme na druhou vlnu koronaviru a poskytujeme 
exportérům služby zdarma až do 31. března 2021. chceme přilákat 
pozornost malých a středních fi rem, vzbudit v nich zájem o expor-
tování produktů nebo služeb a vyrovnat se tak s poklesem domácí 
poptávky,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel czechTrade. 

VyužíVáNí INtErNEtu VěCí pro bEzpEčNoSt 
jE prIorItou mNoha průmySLoVýCh fIrEm

firmy mohou využít
individuální exportní poradenství 
v 58 zemích světa, a to jak 
prostřednictvím pražské centrály, 
tak i zahraničních kanceláří.

„Chceme vytvořit ty nejlepší podmín-
ky pro náš již existující výzkum umě-
lé inteligence a  vybudovat nadnárod-
ní platformu, která se zapojí do výzev 
v rámci Evropského ekosystému umě-
lé inteligence. Klíčové je pro nás společ-
né udržení a nalákání talentů, propaga-
ce našich nejlepších výsledků a v nepo-
slední řadě také společenskovědní roz-
měr,“ uvedl Vojtěch Petráček, rektor 
ČVUT. Evropská komise počítá se vzni-
kem Evropských center excelence, kte-

rá chce propojit a  koordinovat do  sítí 
se specifi ckým zaměřením. Nový pro-
jekt se má zaměřit na otázky AI a bez-
pečnosti, v nichž český výzkum a vývoj 
dlouhodobě vyniká, a propojit se s dal-
šími stejně zaměřenými centry v EU.

Podle vicepremiéra, ministra prů-
myslu a  obchodu a  ministra dopra-
vy Karla Havlíčka je Česká republika 
v  oblasti umělé inteligence na  světo-
vé špičce. „A v duchu národní hospo-
dářské vize Czech Republic: The Coun-

try for the Future děláme vše proto, 
aby se národní téma Umělá inteligen-
ce pro bezpečnou společnost naplňo-
valo a  práce našich šikovných vědců, 
výzkumníků a vývojářů zlepšila život 
celé společnosti, měla praktické uplat-
nění a pomohla tam, kde je to možné 
a vhodné. Právě o tom je Evropské cen-
trum excelence, které na MPO podpo-
rujeme o  to víc, že v  něm spojily síly 
naše přední univerzity,“ doplnil mini-
str Karel Havlíček. 

Základem vznikajícího centra je kon-
sorcium vysokých škol, které se plánuje 
rozšířit o zahraniční partnery, a vytvo-
řit tak nadnárodní regionální Evrop-
ské centrum excelence. Pilíři, které 
budou podpírat a podporovat excelent-
ní výzkum v AI a bezpečnosti, mají být 
komunikační kancelář pro sdílení infor-
mací především z  EU a  platforma pro 
výzkum právních, etických, ekonomic-
kých a obecně společenských dopadů 
vývoje umělé inteligence. Srdcem pro-
jektu pak bude takzvaná nespecifi cká 
podpora pokročilého výzkumu, po vzo-
ru americké agentury DARPA, která má 
doplnit stávající grantovou a  projek-
tovou podporu. Průřezově bude cent-
rum koordinovat a  napomáhat budo-
vání infrastruktury, transferu technolo-
gií do praxe a spolupráci se soukromou, 
především podnikovou sférou.

Pokračování na str. 2
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umělá inteligence v blízké budoucnosti zásadně ovlivní životy lidí jako žádná jiná technologie. Její odpovědný rozvoj 
je proto klíčovou prioritou pro evropskou unii, Českou republiku i akademickou sféru. České vysoké učení technické 
v Praze (ČVuT), univerzita karlova a Masarykova univerzita proto minulý týden podpisem memoranda zahájily 
projekt vybudování evropského centra excelence v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost. 
Tento projekt by měl naplňovat loni přijatou národní ai strategii (naiS).

Přední české univerzity vybudují Evropské 
centrum excelence pro umělou inteligenci

„P r ů myslové robot y jsou k l íčo -
vou součástí rozvoje výrobního prů-
myslu,“ uvedl Junji Tsuda, prezi-
dent Mezinárodní robotické federace 
(IFR). „Roboty se vyvíjejí díky mno-
ha špičkovým technologiím, jako jsou 
vizuál ní rozpoznávání, učení se růz-
ným dovednostem, predikce selhání 
s pomocí AI, nový koncept spoluprá-
ce mezi člověkem a  strojem, snadné 
programování atd. Pomohou zvýšit 
produktivitu výroby a  rozšiřují pole, 
v němž mohou být nasazovány. Podle 

prognózy IFR bude v roce 2021 továr-
nám po celém světě dodáno přibližně 
630 000 robotů,“ dodal Junji Tsuda.

pět neJvýznamněJŠích tRhů
Na  světě je momentá l ně z  h le -

diska robotiky pět nejv ýznamněj-
ších trhů. Ty v  roce 2017 představo-
valy 73 % celkového objemu prode-
je robotických zařízení. Těmito trhy 
jsou: Čína, Japonsko, Jižní Korea, USA 
a Německo.

Čína výrazně posílila svou vedou-
cí pozici, když dosáhla tržního podílu 
36 %. S  prodejem 138  000 průmyslo-
vých robotů (v letech 2016–2017 došlo 
v  Číně k  nárůstu o  59 %) byl tamní 
objem prodeje vyšší než objem prode-
je v Evropě a obou Amerikách dohro-
mady (112 400 robotů). Zahraniční 
dodavatelé robotů zvýšili v Číně prodej 
o 72 % na 103 200 robotů. Poprvé tak 
vykázali vyšší růst než místní výrobci. 
Podíl čínských výrobců robotů poklesl 
z 31 % v roce 2016 na 25 % v roce 2017.

Japonští výrobci se v roce 2017 podí-
leli na  celosvětovém prodeji robotic-
kých zařízení 56 %. Japonsko je tak 
v současné době největším světovým 
výrobcem průmyslových robotů. Jeho 
vývoz se v  letech 2016 a  2017 zvýšil 
o  45 %, přičemž hlavními exportní-
mi destinacemi byly Severní Ameri-
ka, Čína, Korejská republika a Evropa. 
V  samotném Japonsku prodej vzros-
tl o  18 % na  45  566 robotů, což před-
stavuje tamní historicky druhou nej-
vyšší hodnotu. Více robotů se prodalo 
pouze v roce 2000, a to 46 986.

Průmysl Korejské republiky má zda-
leka nejvyšší hustotu robotů na světě – 
více než osmkrát vyšší, než je celosvě-
tový průměr. V  roce 2017 však prodej 
poklesl o 4 % na 39 732 robotů. Způsobil 
jej především elektrotechnický průmy-
sl, v němž došlo k meziročnímu poklesu 
instalací nových robotů o 18 %. V roce 
2016 se přitom počet instalací zvýšil 
na 41 373 robotů.

Pokračování na str. 2
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Překonat výzvy týkající se budouc-
nosti vysoce kvalifi kovaných odborní-
ků z regionu si klade za cíl VýťahConf., 
první slovenská konference se zaměře-
ním na vesmírný průmysl, jež se usku-
teční 20. března v Bratislavě. Účastní-
ci se tu dozvědí nejaktuálnější infor-
mace o rozvoji kosmonautiky ve světě 
i na Slovensku a o možnostech, jak se 
mohou do kosmického průmyslu sami 
zapojit.

Na  pódiu vystoupí přes 15 řeční-
ků z  institucí jako NASA, ESA, PwC, 
ICEYE či Enpulsion, kteří se podělí 
o  své know-how a  fascinující vesmír-
né příběhy. VýťahConf. si rovněž klade 

za cíl rozvíjet slibné vesmírné techno-
logie v zemích střední a východní Evro-
py, které jsou nyní veskrze silně závislé 
na automobilovém průmyslu. 

Akce je určena všem zájemcům, 
od  studentů po  obchodní manaže-

ry, kteří přistupují ke svému vzdělání 
a kariéře seriózně. 

Konference se uskuteční v  působi-
vé industriální budově konferenč-
ního centra Mlynica, Turbínová 13, 
Bratislava. Aktuální seznam řeční-

ků je i  s  jejich profily, detailním pro-
gramem konference a  dalšími infor-
m acem i dost upný n a  st rá n k ác h 
www.vytahconf.com. 

Matej Michlík

první slovenská konference o vesmírném průmyslu

podle poSledNí WoRld RoboTiCS RepoRT, kTeRou pRAVidelNě VydáVá RoboTiC 
iNduSTRieS ASSoCiATioN (RiA), bylo V RoCe 2017 CeloSVěToVě pRodáNo 
RekoRdNíCh 381 000 pRůmySloV ýCh RoboTů, Což předSTAVuJe meziRočNí NáRůST 
o 30 %. To zNAmeNá, že V období leT 2013 Až 2017 JeJiCh pRodeJ VzRoSTl o 114 %. 
CelkoVá CeNA pRodANýCh RoboTů Se V RoCe 2017 V poRoVNáNí S předChozím 
Rokem zV ýšilA o 21 % NA NoVou RekoRdNí úRoVeŇ 16,2 miliARdy uSd.

Celosvětový prodej průmyslových robotů 
se za posledních pět let zdvojnásobil

Krom stávajících faktorů nově růstu 
pomůže také silné oživení stavebnic
tví nebo pokrok při čerpání evropských 
fondů. Díky investicím do  technologií 
vzroste produktivita práce i mzdy. Brz
dou bude i  nadále nedostatek pracov
ních sil, když nezaměstnanost zůstane 
na svých rekordně nízkých hodnotách.

Výrazněji než loni vstoupí do  hry 
domácí poptávka, investice do robotiza
ce i  kladný příspěvek vládní spotřeby. 
Jedním z hlavních faktorů růstu v letoš

ním roce zůstává ekonomické oživení 
v eurozóně. 

Nově se mezi tahouny růstu přidá i čer
pání evropských fondů, jehož inten
zita výrazně zesílí v  druhé polovině 
roku a výrazně pozitivní vliv bude mít 
i na výsledky v roce 2019. Ve výsledcích 
letošního roku a  dále i  v  roce příštím 
sehraje důležitou roli i výraznější oživení 
stavebnictví. „Vzhledem k říjnovým vol
bám dojde k  větší aktivitě municipalit 
v letošním roce. Očekáváme, že se pozi

tivně projeví novela stavebního zákona 
i  nízká srovnávací základna v  důsled
ku kumulovaných problémů odvět
ví v minulých letech,“ uvedl prezident 
HK Vladimír Dlouhý. Růstově na českou 
ekonomiku působí i zahraniční pracov
ní síla, a to především na straně nabídky, 
částečně také i na straně poptávky. 

Vývoj se dle Komorové prognózy neo
bejde bez zrychlení infl ace, která se i přes 
růst úrokových sazeb bude letos pohy
bovat na  horní hranici inflačního pás
ma ČNB, tedy kolem 3 %. Příští rok infl a
ce zpomalí a bude se shora přibližovat 
k infl ačnímu cíli ČNB (2,2 %). „Ke zhod
nocování koruny vůči euru bude dochá
zet, nicméně jen mírně. Podniky by se 
proto měly na vývoj kurzu bezproblémo
vě adaptovat,“ uvedl hlavní ekonom Čes
ké spořitelny David Navrátil. 

Pokračování na str. 2
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Vysoká koncentrace oxidu uhličité
ho (CO2) a  polétavý prach trápí děti 
v  českých školách. Podle studie, kte
rou v rámci celoevropského programu 
InAirQ provedl Státní zdravotnický 
ústav, se děti „dusí“ ve více než třetině 
všech sledovaných tříd. V těchto učeb
nách překročila koncentrace CO2 hygie
nický limit, a  to až několikanásobně. 
Data z roku 2016 prokázala vysoké kon
centrace CO2 i v mateřských školách.

Zde dokonce ve více než třech čtvr
tinách měřených tříd dosáhly koncen

trace CO2 takových hodnot, které již 
mohou být pro malé děti obtěžující, 
a ve 40 % tříd tyto hodnoty překroči
ly vyhláškou stanovený limit. Dalším 
velkým problémem školních tříd jsou 
vysoké koncentrace polétavého prachu 
(PM10). Vyšší než přípustné množství 
150 g/m3 zaznamenali v téměř polovině 
sledovaných učeben.

„Řešení je přitom jednoduché, sta
čí jen kvalitu vzduchu sledovat a dob
ře větrat,“ říká expert na měřicí zaříze
ní Bohdan Roule ze společnosti Conrad 

Business Supplies. Podle něj jsou hlav
ním viníkem příliš těsnící nová okna 
v zateplených a rekonstruovaných škol
ních budovách. „Naše děti se dusí, pro
tože se ve školách a školkách málo vět
rá. V plné školní třídě podíl CO2 ve vzdu
chu vlivem dýchání přítomných rych
le roste. Z našich zkušeností víme, že 
k překročení limitní koncentrace CO2 
ve  školní třídě stačí necelá vyučova
cí hodina se zavřenými okny,“ doplnil 
Roule.

Pokračování na str. 2

České školy trápí oxid uhličitý

Malé
manipulátory

s velkým
rozsahem!

www.festo.cz

Elektrické pohony
ELGC a EGSC

www.k2.cz

Vložená příloha
z obsAHu
10 / tElEkoMunikAcE

Rekordy podmořských optických 
kabelů nekončí

21 / téMA ČíslA
VELETRH AMPER BRNO 2018

31 / AutosAlon tt
88. ženevský autosalon

S  využitím kosmických i  pozemních 
přístrojů včetně dalekohledu ESO/VLT 
se vědcům podařilo pozorovat přecho
dy planet přes disk mateřské hvězdy, 
kterou je mimořádně chladný červe
ný trpaslík s katalogovým označením 
TRAPPIST-1. Tři z těchto planet navíc 
leží v tzv. obyvatelné zóně. To zname
ná, že na  jejich povrchu by se mohly 
nacházet oceány. Zvyšuje se tak šance, 
že by některá z planet mohla být také 
domovem života. V tomto systému se 
nachází dosud nejvyšší počet planet 
svou velikostí podobných Zemi a záro
veň nejvíce planet, na jejichž povrchu 
by se mohla vyskytovat voda v kapal
ném stavu. Článek o tomto objevu pub
likoval vědecký časopis Nature.

Vědci, využívající dalekohled TRAP
PIST-South (ESO/La Silla, Chile), ESO/ 
/VLT (Very Large Telescope, Paranal, 
Chile), kosmický teleskop Spitzer (NASA 
Spitzer Space Telescope) a další pozem
ní přístroje po  celém světě, potvrdili 
existenci nejméně 7 malých extrasolá
rních planet obíhajících kolem chlad

ného červeného trpaslíka TRAPPIST-1. 
Všechny planety – označené podle 
vzrůstající vzdálenosti od mateřské 
hvězdy TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, h – jsou 
svou velikostí srovnatelné se Zemí.

Poklesy jasnosti mateřské hvězdy 
způsobené přechody každé ze 7 pla

net přes její disk – takzvanými tranzity 
– astronomům umožňují získat infor
mace o dráze i velikosti planet a dovo
lují také odhadnout jejich složení. 
Vědci tímto způsobem zjistili, že při

nejmenším 6 vnitřních planet tohoto 
systému je svou velikostí a teplotami 
na povrchu srovnatelných se Zemí.

Michaël Gillon (STAR Institute, Uni
versity of Liège, Belgie), hlavní autor 
článku, neskrývá nadšení z  obje
vu: „Je to úžasný planetární systém 
– nejen tím, kolik planet jsme v  něm 
našli, ale hlavně proto, že jsou všech
ny překvapivě podobné Zemi!“

TRAPPIST-1 je na  hvězdné pomě
ry opravdu drobnou stálicí s hmotnos
tí jen asi 8 % Slunce. Svou velikostí sot
va převyšuje planetu Jupiter. Proto je – 
i přes svou relativní blízkost – na obloze 
jen velmi slabou hvězdičkou, která leží 
v souhvězdí Vodnáře. Astronomové se 
domnívají, že právě tyto malé hvězdy by 
kolem sebe na blízkých oběžných dra
hách mohly mít mnoho planet o  veli
kosti Země. To z  nich dělá slibné cíle 
při pátrání po  mimozemském životě. 
TRAPPIST-1 je však prvním systémem 
tohoto typu, který se podařilo najít.

Pokračování na str. 21

Brána do Persie: české výrobky v Íránu 
Guvernér íránské provincie Alborz 
Seyed hamid Tahaei projednával v těch
to dnech s viceprezidentem Hospodářské 
komory Bořivojem Minářem a předsedou 
Zahraniční sekce Hospodářské komory 
Iljou Mazánkem další možnosti obchod
ní spolupráce mezi Českou republikou 
a Íránem. Dle slov guvernéra se v Íránu 
českým firmám otevřely obchodní pří
ležitosti v  oblastech geotermální ener
getiky, stavebnictví, environmentálních 
technologií, zavlažovacích systémů, čisti
ček odpadních vod a automotive.

„Íránský trh s  80 miliony spotřebite
lů a podnikatelů je obrovskou příležitos
tí pro české firmy, jejichž technologická 
vyspělost a technická dovednost má v Írá

nu stále dobrý zvuk,“ potvrdil viceprezi
dent Hospodářské komory Bořivoj Minář. 

V  provincii Albroz sídlí 3500 firem. 
Vzhle dem k tomu, že leží v blízkosti hlav

ního města Teheránu, působí zde velké 
množství významných průmyslových 
firem. Guvernér této provincie Seyed
hamid Tahaei nabídl českým firmám 

účast mimo jiné i na projektech a investi
cích v oblasti hightech technologií. Írán
ci dle jeho slov poptávají i velké množství 
autobusů českých.

Hospodářská komora ČR posiluje 
obchodní vztahy mezi českými a  írán
skými firmami dlouhodobě prostřed
nictvím svého programu Brána do Per
sie. V loňském roce organizovala do Írá
nu dvě podnikatelské mise. Například na 
té poslední se firma VA TECH WABAG 
Brno, zabývající se projekcemi, dodávka
mi, servisem a montáží zařízení na úpra
vu vod, setkala s mashadskou vodáren
skou společností. Ta jí předložila šest pro
jektů na úpravu vody, do kterých by se 
společnost mohla zapojit. /md/
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Cena 39 Kč / 1,87 €

Superior Clamping and Gripping

SCHUNK otevírá 
dveře do budoucnosti.

www.smc.cz

Téma čísla: 
amper 2017 
Čtěte na str. 23–29

České Radiokomunikace vylepšují  
svou službu CRA Business Cloud. Díky 
přechodu části úložišť na AllFlash 
(SSD) diskové systémy navýší výkon 
cloudových úložišť až 50krát. S vylep
šením se rovněž zvýší kapacita ze sou
časných 2500 na 3000 TB. Nové řeše
ní přinese také značné úspory energie 
a prostoru. Do upgradu cloudu investu
jí dalších 15 mil. Kč.

CRA plánují vyčlenit AllFlash disko
vý prostor pro business critical systé
my, které vyžadují neustálou dostup
nost a rychlou odezvu, případně vyža
dují speciální synchronizaci dat mezi 
lokalitami. 

Nové řešení ČRA  
přináší úspory 

Technický týdeníkspeciální příloha časopisu

Průmysl 4.0:  nástup spolupracujících robotů

Průmyslová robotizace 
a automatizace

14. března 2017

Vložená příloha 

TRAPPIST-1
Tři z planet tohoto červeného 
trpaslíka leží v takzvané 
obyvatelné zóně. To znamená, 
že na jejich povrchu by se mohly 
nacházet oceány.

Laserové 
svařování 
plastů
Čtěte 
na str. 26

www.panasonic-electric-works.cz

O chladném 
červeném trpaslíku 
a jeho 7 planetách

Mimořádný objev 
světové astronomie 

Integrované pohony EMCA

EMCA –
vše je uvnitř!

www.festo.cz/emca

připravujeme vkládanou přílohu 

Informace na tel.: 725 573 103

energetika a teplo
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Letošn
í Evropský radiologický kongres 

(ECR), který proběhl m
inulý týden ve V

ídni, 
letos nastolil pro oblast m

edicínské techni-
ky pom

ěrně nová tém
ata: cloudové aplika-

ce, big data, digitalizaci nem
ocnic a bezpapí-

rový m
anagem

ent a 4D
 zobrazování. Jsou to 

jednoznačné současné trendy, které v řadě 

jiných oblastí prům
yslu nejsou novinkou. 

N
a čistě lékařských sym

posiích jsm
e se s ni-

m
i dosud ale nesetkávali vůbec nebo jen vel-

m
i om

ezeně. Zdá se, že se tento obor rovněž 
dostává do přelom

ového období, kdy bude 
m

uset výrazně zm
ěnit svůj přístup a koncep-

ci (v některém
 z dalších vydání Technického 

týdeníku přinesem
e rozhovor na tém

a prv-
ní cloudové aplikace team

play od firm
y 

Siem
ens. 

R
adiologických přístrojů po celém

 světě 
lavinovitě přibývá a s nim

i i počet vyšetře-
ných pacientů, tzn. objem

 zpracovávaných 
a ukládaných dat. R

adiologie se tedy dostá-
vá do fáze, kdy m

usí být schopna poradit si 
se zpracováním

 tzv. big data. K
 tom

u však 
pochopitelně potřebuje výkonné a funkční 
nástroje. Velký pokrok proto zaznam

enávají 
jak softw

arové aplikace pro sam
otné vyhod-

nocování sním
ků, tak i řešení pro celý da-

tový m
anagem

ent. Lokální úložiště jsou již 
v řadě případů nedostatečná a dají se obtíž-
ně sdílet. Přechod do cloudu je proto i v tom

-
to oboru zcela přirozeným

 vývojem
. N

a le-
tošním

 ECR
 již byly vidět první konkrétní 

aplikace.
O

proti cloudovým
 aplikacím

, jaké zná-
m

e např. z oblasti prům
yslového designu, 

jsou ale zatím
 tak říkajíc v plenkách. Jejich 

prvotní funkce bude zatím
 spíše jen o dočas-

ném
 ukládání anonym

ních dat. Tato om
eze-

ná funkcionalita pochopitelně neklade tak 
vysoké nároky na bezpečností kritéria.

Pokračování na str. 8
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V
áš partner v oblasti

prům
yslové autom

atizace

w
w

w
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office@
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+420 541 424 611 www.profi ka.cz

Lékaři sm
ěřují do cloudu

w
w
w
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k.com

↑
  I když rozvoj m

edicínských 
inform

ačních technologií v těchto 
dnech zaznam

enává velký boom
, 

vývoj přístrojového hardw
aru 

a jejich kom
ponent za ním

 v ničem
 

nezaostává. Velkým
 trendem

 jsou 
m

obilní zařízení a odolné m
odely, 

které obstojí i v těch nejnáročnějších 
podm

ínkách. K
rásným

 příkladem
 

dokonalé technologie i výrazným
 

estetickým
 prvkem

 veletrhu při ECR
 

byly voděodolné a prachuvzdorné 
detektory od FU

JIFILM
. 

Foto A
ndrea Cejnarová

 
 

Veletrh 

Am
per 2015
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CNC invest, s.r.o.
CNC OBRÁBĚCÍ STROJE
● Prodej
● Servis
● Školení
● Technologie

 Technologiewww.cnc-invest.cz

 Peníze do školství rozdělovat ne tzv. 
na hlavu, ale podle oborů

 O
 studijním

 zam
ěření dětí rozhodují 

m
atky a babičky

 Studium
 pro stát nepotřebných 

oborů si studenti budou m
uset 

zaplatit

V
 úterý 3. března proběhla v pražské gale-

rii D
OX

 první z řady panelových diskusí po-
řádaných v rám

ci kam
paně „R

ok prům
ys-

lu a technického vzdělávání“, které bude bě-
hem

 celého roku organizovat vydavatelství 
Econom

ia spolu se Svazem
 prům

yslu a do-
pravy ČR (SP ČR) pod záštitou M

inisterstva 
prům

yslu a obchodu (M
PO

) a M
inisterstva 

školství, m
ládeže a tělovýchovy (M

ŠM
T). Pa-

nelová diskuse proběhla ve dvou blocích, 
ve kterých až na m

alé výjim
ky vystoupili 

v podstatě ti stejní řečníci. D
iskutujícím

i 
byli: Ing. Jaroslav H

anák, prezident SP ČR
; 

PhD
r. M

arcel Chládek, M
BA

, m
inistr škol-

ství, m
ládeže a tělovýchovy ČR

; Ing. Eduard 
M

uřický, ředitel sekce prům
yslu a odboru 

sektorové expertizy a prům
yslové politiky; 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČV
U

T; 
Ing. Jan Světlík, předseda představenstva 
a G

Ř Vítkovice H
olding a prezident N

árodní-
ho strojírenského klastru a Ing. Pavel Kysil-
ka, CSc., předseda představenstva a GŘ České 
spořitelny.

Tém
aty prvního bloku byla pružnost v nápl-

ni studijních oborů podle budoucího uplatně-
ní absolventů a kvalita absolventů technických 
škol jako cesta k inovacím

 a k budoucí prosperi-
tě. V druhém

 bloku se pak více věnovali parti-
cipaci zam

ěstnavatelů na technickém
 školství. 

V rám
ci těchto tém

at se všichni řečníci v pod-
statě shodli na několika zásadních bodech, kte-
ré by se m

ěly zm
ěnit. Především

 to je, podle 
jejich m

ínění, nesm
yslné rozdělování peněz 

na školy tzv. na hlavu, tj. podle počtu studentů. 
Padl zde dokonce i pom

ěrně extrém
ní názor, že 

by stát m
ěl v budoucnu dotovat pouze pro stát 

potřebné obory a ty, které do této kategorie ne-
zapadnou, by si m

ěli studenti, pokud budou 
na jeho studiu trvat, platit sam

i.

Velkým
 tém

atem
 diskuse se také stala m

a-
tem

atika, a to jak z pohledu způsobu výuky, 
tak i z hlediska otázky povinných m

aturit 
z m

atem
atiky. N

a tom
, že se u nás m

atem
ati-

ka vyučuje nedostatečně a „špatně“, se shodli 
všichni řečníci. I když argum

entace byla lec-
kdy kuriózní, jako například, když pan m

inis-
tr Chládek uvedl jako exem

plární příklad „ne-
sm

yslných“ m
atem

atických úloh onu nám
 

všem
 znám

ou: z m
ísta A vyjede vlak rychlos-

tí…
 a z m

ísta B druhý vlak rychlostí…
 Ve kte-

rém
 bodě se srazí, když znám

e vzdálenost 
m

ezi body A
 a B?, poněvadž „to se už nestá-

vá“. N
ejednotnost ale panovala i v názorech 

na povinnou m
aturitní zkoušku. Vysoce re-

levantní byla připom
ínka z publika, že od-

borným
 školám

 tato povinnost ubere m
ož-

nost zařadit do m
aturity zkoušku z některé-

ho z odborných předm
ětů, poněvadž celkem

 
sm

í být těchto zkoušek pouze 5. D
ále pak, že 

je zcela špatné šířit názor, že m
aturanti ovlá-

dají pouze m
aturitní předm

ěty a ostatní ne. 
Pan Ing. Světlík si nechal vypracovat studii, 

kdo v rodině nejvíce rozhoduje o tom
, na ja-

kou školu dítě půjde studovat. Závěr je jed-
noznačný: jsou to m

atky a babičky. V naší fe-
m

inizované společnosti buďto m
uži nem

ají 
na děti dost času anebo jim

 nejsou dostateč-
ným

i vzory anebo obojí. 

A
ndrea Cejnarová

Jak dál v technickém
 vzdělávání? Názory se evidentně liší

Senzory chrání zdraví
Čtěte 
na str. 27
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laserové 
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AUTOMATIZACE ZAČÍNÁ VLÁDNOUT I MENŠÍM PODNIKŮM
ROBOTY UŽ NESTOJÍ ČLOVĚKU PO BOKU POUZE V PRÁCI

Z OBSAHU:

Výhody Průmyslu 4.0 
můžeme využít již dnes
(Rozhovor s Radomírem 
Zbožínkem, INTEMAC)

Jak změní umělá 
inteligence průmyslovou 
výrobu?
(Konference pořádaná HK ČR)

8

6

Průmyslové chapadlo 
pro kolaborativní provoz
(Výrobce: SCHUNK)

O robotech a olympiádě 
v Jižní Koreji
(Roboty zde pracovaly, 
sportovaly i zpívaly)

10

18

Roboty s umělou 
inteligencí
(Ozvěny veletrhu CES 2018)

24

Vezmou roboty 
lidem práci?
(Odpovídá Pavel Bezucký, 
Universal Robots)

29

Průmyslová automatizace a robotizace

Společnost Bosch Rexroth je předním dodavatelem a výrobcem komponentů, technologií a systémů 
pro průmyslovou automatizaci. Jsme jednou z vůdčích společností v probíhající průmyslové revoluci 
Industry 4.0. Díky zkušenostem z vlastních výrobních závodů a provozů zákazníků jsme schopni nabíd-
nout komplexní řešení automatizace výrobních procesů – od malých až po velkoobjemové výroby. 

Využití našich systémů napomáhá zákazníkům zrychlit výrobu a zvýšit fl exibilitu, zjednodušuje 
výrobní procesy, snižuje spotřeby materiálů a energií a minimalizuje prostoje. 
Využijte služby Bosch Rexroth a začněte s implementací Industry 4.0 již dnes! 

boschrexroth.com/connected-automation

Obálka 04_01.indd   18-19 5.3.2018   10:38:26

HDP lEtos VzRostE o 4,2 % 
PoMůžou Mu stAVEbnictVí, EVRoPské fonDy i Roboty

hospodářská komora 8. března představila novou komorovou národohospodářskou prognózu 
na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy české spořitelny. dle této predikce tuzemská 
ekonomika letos vzroste o 4,2 %. hospodářská komora, která pod svou střechou sdružuje na 15 tisíc 
podnikatelských subjektů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, tak má 
mezi všemi institucemi, které prognózují vývoj české ekonomiky, nejvíce optimistický odhad.

201805.indb   1 9.3.2018   19:56:10

hosté se mohou těšit mimo jiné na takové kapacity oboru, jakými jsou les 
Johnson, christophe lasseur či antonio del Mastro. návštěvníci vesmírné 
konference budou mít možnost je osobně poznat a poslechnout si jejich názory 
na výhody, výzvy, příležitosti a realitu práce na kosmických technologiích. 

Festo a svět digitalizace
19. – 22. 3. 2019, Brno

Navštivte nás
na veletrhu Amper

hala V
stánek 3.15

www.festo.cz/amper
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e n
a s

tr.
 2

3

Amorton – amorfní 
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ROBOTICKÁ PROCESNÍ AUTOMATIZACE ZBAVUJE LIDI RUTINNÍ PRÁCE
KOLABORATIVNÍ PRACOVIŠTĚ MĚNÍ VZTAH ČLOVĚKA S ROBOTEM

Z obsahu:

Produkty pro 
průmyslovou automatizaci
(Výrobce: Heidenhain)

12

Hodnota robotické 
procesní automatizace
(Rozhovor s Lesliem Willcocksem)

8

Integrovaná digitalizace 
a automatizace
(Reportáž z Open House  
DMG MORI)

22

Co je to vlastně umělá 
inteligence?
(Rozhovor s Vladimírem Kullou)

24

Demystifikace 
kolaborativních 
průmyslových robotů
(Zpráva Mezinárodní federace 
robotiky)

26

BionicWorkplace 
od Festo
(Autonomně se učící pracovní 
stanice pro spolupráci člověka 
s robotem)

30

Průmyslová automatizace a robotizace

Obálka 04_01 POKO.indd   19 4.3.2019   19:49:15
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Amper 2020 byl zrušen. Pokud jste 
měli ve dnech 17. až 20. března v plá-
nu zamířit do Brna na 28. ročník mezi-
národního veletrhu elektrotechniky, 
energetiky, automatizace, komunika-
ce, osvětlení a zabezpečení, nejezděte.

K šíření paniky, vykupování obcho-
dů a vykreslování katastrofických scé-
nářů v  souvislosti s  epidemií nemo-
ci COVID19 zatím naštěstí ne existu-
jí racionální důvody. Maximální obe-
zřetnost, důraz na zvýšenou hygienu 
a přijímání účinných opatření zame-
zujících šíření nákazy jsou však bez-
pochyby namístě. Svůj díl odpověd-
nosti musejí převzít nejen vlády jed-
notlivých zemí, ale i  pořadatelé vel-
kých akcí a  vlastně i  každý z  nás. 

Nastalá situace pochopitelně, mimo 
jiné, ovlivňuje i  významné výstavy 
a veletrhy.

Zrušení nebo přesun na pozdější ter-
mín postihly už desítky mezinárod-
ně proslulých zahraničních akcí včet-
ně ženevského autosalonu, veletrhu 
mobilních technologií MWC v Barce-
loně či průmyslově a  technologicky 
zaměřeného Hannover Messe, kte-
rý byl z  původně plánovaného dub-
nového termínu přesunut na 13. až 
17. července. Nakolik je nově stanove-
ný termín konání reálný a jak přesun 
do  letní dovolenkové sezóny ovlivní 
návštěvnost, lze jen těžko odhadovat.

Změny či odklady do  příštího roku 
se však nevyhýbají ani tuzemským 

akcím včetně té, na  kterou jsme se 
tematicky zaměřili i  v  tomto vydá-
ní Technického týdeníku. Jen krát-
ce před odchodem do  tisku ná m 

do redakce dorazila zpráva, že s ohle-
dem na  aktuální mezinárodní situa-
ci šířící se epidemie a na žádost větši-
ny vystavovatelů přikročil Terrinvest, 
pořadatel veletrhu Amper, ke zrušení 
letošního ročníku.

Rušení desítek veletrhů a  výstav 
se pochopitelně negativně promítne 
na  ekonomické situaci nejen dotče-
ných pořadatelů, ale také mnoha 
firem zajišťujících realizace expozic, 
logistiku a poskytujících další, souvi-
sející služby. Ztráty lze dnes bez kva-
lifikovaných odhadů dalšího vývoje 
možné situace těžko vyčíslit, podle 
Asociace výstavářských firem ČR se 
však už nyní pohybují ve stamiliono-
vých řádech. /mim/

obavy z nového coronaviru dopadají i na veletrhy

2020

www.k2.cz

laserové popisovací 
zařízení lP-rF

www.laser.panasonic.eu

Čtěte na str. 18
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UMĚLÁ INTELIGENCE A NÁSTUP SÍTĚ 5G BRZY ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVĚT ROBOTŮ
STÁLE LEPŠÍ MOTORIKA A SENZORIKA – STÁLE TĚSNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE S ČLOVĚKEM

Z obsahu:

Bin picking otevírá nové 
možnosti automatizované 
manipulace
(Roboty Fanuc vybavené 
strojovým viděním pro náročné 
strojírenské operace)

11

Velký úspěch 
českých studentů
(Studenti ČVUT uspěli 
v mezinárodní soutěži 
autonomních dronů)

6

Spolupráce člověka 
s robotem
(HRC chapadla Schunk pro těsnější 
kooperaci s obráběcími stroji)

12

Průlom do nového světa 
automatizace
(Nejotevřenější automatizační 
platforma na trhu je  
od Bosch Rexroth)

15

Konečně jednotná 
průmyslová komunikace
(B&R nabízí inovativní 
komunikační řešení  
– od senzoru po cloud)

16

Instalace na míru
(Decentrální instalace 
od Murr – cesta k efektivním 
automatizačním systémům)

20

Průmyslová automatizace a robotizace

PNEUMATIKA A AUTOMATIZACE

www.bibus.cz

LINEÁRNÍ TECHNIKA

CHLADIČE A VÝMĚNÍKY

MANIPULACE FILTRAČNÍ TECHNIKA HYDRAULICKÉ PRVKY

PRŮMYSLOVÉ TLUMIČE A PLYNOVÉ 
PRUŽINY

POHONY

NAVÍJECÍ TECHNIKA

www.bibus.cz

SPÍNAČE A SENZORYSPÍNAČE A SENZORYSPÍNAČE A SENZORY

www.bibus.cz www.bibus.czwww.bibus.czwww.bibus.czwww.bibus.cz

NAVÍJECÍ TECHNIKA

www.bibus.cz

www.bibus.cz www.bibus.cz

POHONY

www.bibus.cz www.bibus.cz

www.bibus.cz

DMYCHADLA A ČERPADLAPOHONYPOHONY

PRŮMYSLOVÉ TLUMIČE A PLYNOVÉ PRŮMYSLOVÉ TLUMIČE A PLYNOVÉ 

www.bibus.cz

PRŮMYSLOVÉ TLUMIČE A PLYNOVÉ 

www.bibus.cz www.bibus.czwww.bibus.cz

KOMPONENTY PRO 
OBRÁBĚCÍ STROJE

www.bibus.cz www.bibus.cz

FILTRAČNÍ TECHNIKA HYDRAULICKÉ PRVKYHYDRAULICKÉ PRVKYHYDRAULICKÉ PRVKYHYDRAULICKÉ PRVKY

CHLADIČE A VÝMĚNÍKYCHLADIČE A VÝMĚNÍKYCHLADIČE A VÝMĚNÍKY

www.bibus.cz

KOLABORATIVNÍ ROBOTY

DMYCHADLA A ČERPADLA

MANIPULACE

www.bibus.cz

MANIPULACEMANIPULACE

www.k2.cz

Téma čísla:
Internet věcí; integrovaná 
technická řešení 

Čtěte na str. 19–21
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Reportér BBC Justin Rowlatt v létě 
2020 vzpomínal, že první solární 
panely v afghánské provincii Híl-
mand zahlédl z paluby vojenského 
vrtulníku. Jiný způsob přepravy 
po této provincii nelze západnímu 
novináři příliš doporučit. Hílmand 

je nejnebezpečnější z provincií nebezpečného státu, 
a obzvláště ve Velké Británii to není zapotřebí při-
pomínat. Britské síly ztratily během působení v Af-
ghánistánu v 21. století něco přes 450 vojáků – a jen 
čtyři z nich v jiné části země než právě v Hílmandu. 

Provincie je přitom významným střediskem me-
zinárodního obchodu. Potíž je v tom, že jde o obchod 
do značné míry nebezpečný, a především velmi, 
velmi nelegální. Provincie je totiž nejvýznamnější 
produkční oblastí opia na celém světě – a opium je 
zase výchozí látkou pro produkci heroinu. 

I přesto, že za podíl na výrobě a obchod s droga-
mi hrozí v této zemi teoreticky i trest smrti, zajiš-
ťuje Afghánistán více než 90 procent světové výro-
by heroinu a například z více než 95 procent zabez-
pečuje evropskou poptávku. Hílmand je ze všech 34 
afghánských provincií největší a má také největší 
plochou osetou mákem: v roce 2019 to bylo více než 
130 tisíc hektarů. Odhaduje se, že na celosvětové 
produkci opia se tedy podílí tato jediná provincie 
z více než 40 procent. A jen o něco nižší tedy bude 
její podíl na celkové světové výrobě heroinu. 

Kromě toho všeho je Hílmand také středobodem 
afghánského solárního boomu. 

Samo a bez dotací
Právě levné fotovoltaické panely jsou totiž dnes 

základní pomůckou zemědělců v oblasti. Zážitek 
Justina Rowlatta, kterým jsme začali, je z roku 2016. 
Když ho přešlo překvapení z objevu prvního panelu, 
brzy si všiml dalších, aby nakonec ke svému úžasu 
zjistil, že panely – či třeba jen jeden panel – je u vět-
šiny usedlostí v oblasti. 

O pár let dříve by neviděl žádný. První hodno-
věrně doložený případ využití fotovoltaiky mezi 
zemědělci v této části Afghánistánu pochází z roku 
2013. Podle svědků se pak následující rok začaly pa-
nely objevovat na skladě v nabídce některých ob-
chodníků v Laškargáhu, tedy hlavním městě provin-
cie Hílmand. V roce 2016 už na nich nebylo nic 
zvláštního. A v roce 2019 už je naopak překvapivé, 
když u nějaké usedlosti chybějí. 

Kolik jich je? 
Jak asi tušíte, fotovoltaika není v Afghánistánu 

nijak dotována, a neexistuje tedy žádná centrální 
databáze solárních instalací. Malá britská analytic-
ká společnost Alcis, která se zabývá analýzou sate-
litních snímků, v roce 2019 napočítala v jižních pro-
vinciích Afghánistánu (Faráh, Nímróz, Hílmand, 
Kandahár) celkem 69 tisíc vodních nádrží, které jsou 
dobrým znakem přítomnosti solárních panelů u da-
né usedlosti. Tyto čtyři afghánské provincie tedy 
mají na počet zhruba dvakrát více solárních insta-
lací než Česká republika. 

svět plný eneRgie
Informace, 
zpravodajství, 
rozhovory a zajímavostI 
ze světa plného energIe
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technologIe  Fotovoltaika dnes už funguje a mění svět. Ovšem ne vždy úplně k lepšímu. 

Solární boom zcela bez dotací 

Ročník IX

Kolik času zbývá do elektrické revoluce
eleKtromoBIlIta  Ceny baterií mají jak a kam dále klesat. Velká proměna automobilismu je vzdálená jen několik let. 
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Zájem 
o zelenou 
elektřinu 
v Česku roste

Co je na elektrickém voze nejdů-
ležitější? Odpověď je zřejmá: 
baterie. Ta tvoří větší část 
ceny elektrických vozů 
a zároveň představuje 
největší omezení dneš-
ních elektromobilů. 

Kupcům vadí nejvíce právě vysoká po-
řizovací cena a dojezd. Dojezd je méně 
důležitý ukazatel, který navíc s cenou 
souvisí – kdyby byly baterie opravdu 
levné, bylo by možné zvětšit i baterii.

Když se podaří vyřešit cenu baterie, 
má elektromobil nižší náklady na provoz 
i na palivo, a pro majitele by tak měl být 

výhodnější (alespoň během prvních let provozu, 
protože je stále otevřená otázka dlouhodobé spo-
lehlivosti baterií). Kdy tedy cena baterie může 
klesnout natolik, aby se nákup elektrického vozu 
vyplatil již na první pohled – kdy tedy elektrické 
vozy mohou stát stejně jako ty se spalovacím 
motorem? 

Podle analýz a odhadů agentury Bloomberg by 
ta chvíle měla přijít brzy, někdy kolem roku 2023. 

V roce 2019 se podle jejího odhadu cena bateriových 
článků pro vozy (tedy kompletních baterií) pohybo-

vala pod 160 dolary za kilowatthodinu kapacity. Snad 
již v roce 2023 by se cena mohla přiblížit hranici sto 
dolarů za kilowatthodinu, pak by elektromobily 
mohly být cenově konkurenceschopné. Ale je to 
možné, a případně jak? 

Co se dá zlepšit
Není pochyb o tom, že elektromobily budou 

v příštích letech a nejspíše i desetiletích pohánět 
vylepšené lithiové baterie. Na dohled není žádná 
revoluce, ale spíše jen evoluce. Pokud ceny mají 
spadnout tolik, kolik analytici odhadují, musí se jed-
nat o evoluci nezanedbatelnou. 

 Pohled do nitra nové baterie 
Tesly bez kovových „tabů“


 

hílmand je 
středoBodem 
afghánsKého solárního 
Boomu, ač díKy němu 
jde o oBchod do značné 
míry nelegální.

Afghánský voják hlídkuje uprostřed pole 
máku v afghánské provincii Hílmand. 
V ní díky solárním technologiím doslova 
rozkvétá obchod s mákem na výrobu drog. 
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VŠEOBECNÉ PODMíNKY

1. Platební podmínky
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zveřej-
nění 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 vydava-
tele došlo k otištění inzerátu neodpovídajícího odsouhla-
sené 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 pod-
klady pro tvorbu inzerátu v dostatečné kvalitě, budou po-
užity 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 ne-
budou dodány změny nebo nové podklady, bude inzerát 
zveřejněn ve stejné podobě jako v předchozím vydání. 

STORNO POPLATKY

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

40–18 prac. dnů před vydáním 50 %

17–13 prac. dnů před vydáním 75 %

12–0 prac. dnů před vydáním 100 %
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