Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

MEDIADATA
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2021

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 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.

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.trucker.cz
Cena výtisku 76 Kč

5. 10. 2020
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Business Media CZ

MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Reportáž

Veletrh komunální techniky

Téma dne
Speciální nástavby

Rozhovor

Technika

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

www.trucker.cz
Cena výtisku 76 Kč

Cisternová vozidla

Servis

Nová nákladní pneu Conti
Servisní síť Best Drive
Eurowag a elektromobilita

Vlastní testy redakce:
RENAULT K FORD RAPTOR/VW AMAROK FORD CUSTOM/OPEL ZAFIRA
000_TIT_DAS09.indd 1
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor

Pandemie a prodej
ojetých vozů

Reportáž
Ford Trucks
v kamenolomu

Zimní příloha

www.trucker.cz
Cena výtisku 76 Kč

Elektroautobusy MAN
Nákladní vozidlo MB na vodík
Nové traktory Zetor
Nový motor Scania
Jízdy s DAF TRucks
Nový VW Caddy

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

2. 11. 2020

Technika

Výdaje v logistice

Technika

DOPRAVA A SILNICE 11/2020

DOPRAVA A SILNICE 9/2020

7. 9. 2020

DOPRAVA A SILNICE 10/2020

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Vlastní testy redakce:

Vlastní testy redakce:

MAN TGX PEUGEOT PARTNER/VW TRANSPORTER DACIA DUSTER/OPEL GRANDLAND
01.09.2020 12:41:00

000_TIT_DAS10.indd 1

28.09.2020 18:29:31

FUSO CANTER JEEP WRANGLER/MB G 350 FORD TRANSIT/VW CRAFTER
000_TIT_DAS11.indd 1

26.10.2020 16:57:40
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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

1/1
zrcadlo
185 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

2/3
zrcadlo
185 x 180

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

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

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

11–12/2021

29. 11. 2021

8. 11. 2021

Termín dodání vkládaných příloh: dva týdny po uzávěrce inzerce

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) 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

Září – September 2020

XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 9 /20

Říjen – Október 2020

XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 10/20

RO

RO

RO
Zcela novou kapitolu
v historii automobilky
Tatra odstartovala modelová řada Phoenix
před téměř deseti
lety. Dnes představuje stěžejní prvek
v civilním programu
výroby těžkých
nákladních vozidel
své značky.

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

PHOENIX

s. 14–19

s. 32–35

MERCEDES-BENZ ECONIC,
ACTROS A AROCS

❯ Vlajková loď švédské značky.

❯ Specialisté na svoz komunálního odpadu.

OSHKOSH
STRIKER

❯ Hasičské letiskové

špeciály z Wisconsinu.

SPOLEČNOST

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

s. 12–15

❯ Exkluzivní oslava výročí.
HISTORIE

s. 34–37

Univerzální pomocník pro
zemědělce.

MERCEDES-BENZ
PALUBNÍ DESKY

SPOLEČNOST

s. 20–21

TECHNIKA

s. 28–31

s. 4–9

GENH2 TRUCK
SPOLEČNOST

s. 22–25

TECHNIKA

s. 28–31

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

SPOLEČNOST

s. 14 –15

DAF XF 530
TSCHANN70EDITION

s. 40–43
s. 36–39

NP

Mercedes-Benz

s. 4–5

s. 26–31

s. 4–9

VOLVO FH16

00_Titul_EAN_TR_08_20.indd 1
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www.trucker.cz
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XXX. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

Č

Srpen – August 2020

Č

30
N .
ÍK

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

RED DOT WINNER 2020

❯ Ocenění za design pro nová vozidla MAN.
NOVINKA MĚSÍCE

MAN TG

GM ISV

❯ Nová generace sbírá pozitivní ohlasy.

❯ Pickup pre armádu.

TECHNIKA s. 42–43

s. 40–43

❯ Kompaktní

SCANIA V8

❯ Nová generácia vidlicových osemvalcov.
HISTORIE

VOLVO FH A FM

❯ LNG přitahuje pozornost dopravců.
s. 38–41

❯ Návštěva minulosti

obytný
automobil.

kopřivnické
automobilky.

FORD TRANSIT
❯ Vývoj

pracoviště
řidiče.

Čtyřkolky pro práci

MERCEDES-BENZ
MB-trac

s. 50–51

11.08.20 14:29

00_Titul_EAN_TR_09_20.indd 1

VW CADDY
CALIFORNIA

Elegantní pracant

❯ Nastupuje nový vrchol

v nabídce.

s. 52–55

15.09.20 11:36

00_Titul_EAN_TR_10_20.indd 1

TECHNICKÉ
MUZEUM TATRA

Lovec raptorov
s. 52–55

13.10.20 16:29
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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

1/2
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
185 x 90

1/3
zrcadlo
58 x 270

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

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

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.
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.
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Technický týdeník 5
5
Technický týdeník
20
Technický
týdeník
Další
obchodní
možnosti...
5 20
Technický
týdeník
Technický
týdeník
Technický
týdeník
20
Technický týdeník
14. 3. 2017
Cena 39 Kč / 1,87 €

www.techtydenik.cz  Ročník LXV  ▪Již 65 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu ▪
SCHUNK otevírá
dveře do budoucnosti.

Mimořádný objev

13. března 2018

astronomie
www.techtydenik.cz  Ročníksvětové
LXVI  Již
66 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu

9. října 2017

O chladném
5
červeném trpaslíku
www.techtydenik.cz  Ročník LXVI  Již 66 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu
a jeho 7 planetách
www.techtydenik.cz  Ročník LXVII  III. vydání k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu Brno

www.techtydenik.cz  Ročník LXV  III. vydání k Mezinárodnímu strojírenskému
veletrhu Brno
12. března 2019

Superior Clamping and Gripping

www.bibus.cz

www.bibus.cz

www.bibus.cz

www.techtydenik.cz  Ročník LXVII  Již 67 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu
10. března 2020

Technický týdeník

7. října 2019

pneumatika a automatizace  Ročník LXVIII
spínače
senzory
navíjecípartnerem
technika
www.techtydenik.cz
aJiž
68 let jsme důstojným
českého průmyslu

LINEÁRNÍ TECHNIKA
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UMĚLÁ INTELIGENCE A NÁSTUP SÍTĚ 5G BRZY ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVĚT ROBOTŮ
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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-

český průmysl za 2. světové války

SPORTOVNÍ INDIVIDUALITA

(Ozvěny veletrhu CES 2018)

nout komplexní řešení automatizace výrobních procesů – od malých až po velkoobjemové výroby.
Využití našich systémů napomáhá zákazníkům zrychlit výrobu a zvýšit flexibilitu, zjednodušuje
výrobní procesy, snižuje spotřeby materiálů a energií a minimalizuje prostoje.

Využijte služby Bosch Rexroth a začněte s implementací Industry 4.0 již dnes!

Téma čísla:

(Odpovídá Pavel Bezucký,
Universal Robots)

boschrexroth.com/connected-automation

tak i zahraničních kanceláří.
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Automobil

Časopis s 66letou 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 11 / L I S TO PA D 20 20

ROČNÍK X XIV

79,9 0 Kč / 4,19 €

• VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!
PODZIM 2020 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

•

LISTOPAD 2020 54,99 Kč / 2,69 €

NEKONEČNÝ POTENCIÁL
CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

PODZIM 2020 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 2,49 €
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SPOTŘEBIČŮ
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PRIMA POSEZENÍ
POHOVKY, LENOŠKY, KŘESLA

Čtyři inspirativní
návštěvy
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TIPY NA PROMYŠLENÉ
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INTERIÉR

SENZAČNÍ TIPY NA DESIGNOVÉ DÁRKY
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Rychlý přehled
moderních vysavačů

HŘEJIVÉ ŽEBŘÍKY

REKONSTRUKCE
Ideální materiály
pro dělicí příčky
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GOOD NEWS

technologIe Fotovoltaika dnes už funguje a mění svět. Ovšem ne vždy úplně k lepšímu.

R

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 většiny usedlostí v oblasti.
O pár let dříve by neviděl žádný. První hodnověrně doložený případ využití fotovoltaiky mezi
zemědělci v této části Afghánistánu pochází z roku
2013. Podle svědků se pak následující rok začaly panely objevovat na skladě v nabídce některých obchodníků v Laškargáhu, tedy hlavním městě provincie Hílmand. V roce 2016 už na nich nebylo nic
zvláštního. A v roce 2019 už je naopak překvapivé,
když u nějaké usedlosti chybějí.

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

Kolik jich je?
Jak asi tušíte, fotovoltaika není v Afghánistánu
nijak dotována, a neexistuje tedy žádná centrální
databáze solárních instalací. Malá britská analytická společnost Alcis, která se zabývá analýzou satelitních snímků, v roce 2019 napočítala v jižních provinciích Afghánistánu (Faráh, Nímróz, Hílmand,
Kandahár) celkem 69 tisíc vodních nádrží, které jsou
dobrým znakem přítomnosti solárních panelů u dané usedlosti. Tyto čtyři afghánské provincie tedy
mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika.

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

  4–5

Kolik času zbývá do elektrické revoluce

C
Nová kampaň upozorňuje
na kybernetickou
bezpečnost

ČESKÁ REPUBLIKA
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.rotary2240.org

Solární boom zcela bez dotací
eportér BBC Justin Rowlatt v létě
2020 vzpomínal, že první solární
panely v afghánské provincii Hílmand 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 připomínat. Britské síly ztratily během působení v Afghánistánu 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 mezinárodního 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 drogami hrozí v této zemi teoreticky i trest smrti, zajišťuje Afghánistán více než 90 procent světové výroby heroinu a například z více než 95 procent zabezpečuje 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.

Vodíková mobilita:
Unipetrol připravuje výstavbu
plnicích stanic
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Mnichov se zahřeje
od země

Ochrana životního prostředí:
příběhy ze sokolí říše

(PAULO COELHO)

eleKtromoBIlIta Ceny baterií mají jak a kam dále klesat. Velká proměna automobilismu je vzdálená jen několik let.

o je na elektrickém voze nejdůležitější? Odpověď je zřejmá:
baterie. Ta tvoří větší část
ceny elektrických vozů
a zároveň představuje
největší omezení dnešních elektromobilů.
Kupcům vadí nejvíce právě vysoká pořizovací 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

 Pohled do nitra nové baterie
Tesly bez kovových „tabů“
výhodnější (alespoň během prvních let provozu,
protože je stále otevřená otázka dlouhodobé spolehlivosti 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 jednat o evoluci nezanedbatelnou.

CESTOVÁNÍ
NENÍ OTÁZKOU
PENĚZ, NÝBRŽ
ODVAHY
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slevy, na které zákazník ztratí nárok.

Jiří Štěpánek
tel.: +420 602 325 153
e-mail: jiri.stepanek@bmczech.cz

40–18 prac. dnů před vydáním

50 %

17–13 prac. dnů před vydáním

75 %

12–0 prac. dnů před vydáním

100 %

Šéfredaktor Trucker:
Ondřej Pavlůsek
tel.: +420 737 874 684
e-mail: ondrej.pavlusek@bmczech.cz

