Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

MEDIADATA
DOPRAVNÍCH
TITULŮ CZ

2022
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 vychází
již od roku 1991. Na přípravě tohoto
česko-slovenského měsíčníku se podílí
vysoce odborný tým redaktorů a stálých
spolupracovníků včetně profesionálních řidičů,
jenž do testů vnášejí mimořádně reálný pohled.
Exkluzivní licence na celý obsah německého
časopisu Trucker. Unikátní supertesty nebo
srovnávací testy nákladních vozidel. 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

123 000

6–8krát

9%

1/1

71 000

9–11krát

15 %

2/3

52 000

12–15krát

17 %

1/2

42 000

16–víckrát

20 %

1/3

30 000

1/4

24 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

PŘÍPLATKY

2. strana obálky

83 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

83 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

96 000

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

3,80 Kč

4,40 Kč

dvoustrana A4

4,80 Kč

5,40 Kč
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor

Servis

Přední logistická
společnost

Continental a portfolio služeb
Veletrh CZECHBUS bude
DAF pro armádu

Technika

www.trucker.cz
Cena výtisku 119 Kč

Premiéra konceptu
automobilu EQT
Nové terénní vozidlo
Iveco T WAY
Ford oznámil testování
elektrické dodávky
Peugeot pro ﬂotily
Toyota Hilux pro hasiče

26. 7. 2021
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor

Téma dne

Velké stěhování

Cisternová vozidla

DOPRAVA A SILNICE 9–10/2021

DOPRAVA A SILNICE 6/2021

7. 6. 2021

DOPRAVA A SILNICE 7–8/2021

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

27. 9. 2021
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

www.trucker.cz

www.trucker.cz

Cena výtisku 119 Kč

Cena výtisku 119 Kč

Technika
Představení e-Actrosu
Nová Daily
Novinka – DAF XF
Nový Opel Movano
Ford Raptor

Rozhovor

Technika

ČLFA

Nový Canter Fuso
Testy vodíkového Actrose
VW Multivan
Modernizace LUV Fiat
Defender pro Policii ČR
Opel Movano s nástavbou Paragan

Reportáž
Jubileum Flieglu

Téma dne
Speciální vozidla

Vlastní testy redakce:
FIAT TALENTO/VW T6/MB VITO TOURER/PEUGEOT E-TRAVELLER/ISUZU D-MAX

Vlastní testy redakce:
SCANIA R 770 FORD TRANSIT/OPEL ZAFIRA/VW MULTIVAN FIAT PANDA/TOYOTA LAND CRUISER

Vlastní testy redakce:
MB ECONIC TOYOTA PROACE/VW CADDY OPEL INSIGNIA/PEUGEOT 508 SW

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

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

1–2/2022

15. 2. 2022

24. 1. 2022

1. 2. 2022

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

3–4/2022

29. 3. 2022

7. 3. 2022

15. 3. 2022

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

5/2022

3. 5. 2022

11. 4. 2022

19. 4. 2022

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy /
Autobusy pro městský i dálkový provoz

6/2022

7. 6. 2022

16. 5. 2022

24. 5. 2022

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

7–8/2022

26. 7. 2022

4. 7. 2022

12. 7. 2022

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

9–10/2022

27. 9. 2022

5. 9. 2022

13. 9. 2022

Speciální a spací nástavby / Alternativní pohony

15. 11. 2022

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

11–12/2022

29. 11. 2022

7. 11. 2022

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

123 000

6–8krát

9%

1/1

71 000

9–11krát

15 %

2/3

52 000

12–15krát

17 %

1/2

42 000

16–víckrát

20 %

1/3

30 000

1/4

24 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

PŘÍPLATKY

2. strana obálky

99 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

99 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

126 000

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

2,20 Kč

4,40 Kč

dvoustrana A4

3,00 Kč

5,40 Kč

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Červenec-Srpen/Júl-August 2021

XXXI. ročníkŢ54,90 KčŢ Ũ

www.trucker.cz

č. 7– 8/21

Nová generace vozidel nastavuje
nový standard efektivity, bezpečnosti
a pohodlí řidiče. s. 4–7

DAF XF, XG a XG+
TECHNIKA

s. 8–17

TECHNIKA

s. 28–31

NOVINKA

s. 34–37

IVECO T-WAY

Září/September 2021

XXXI. ročníkŢ54,90 KčŢ Ũ

www.trucker.cz

č. 9/21

Iveco S-WAY
Zvyšuje hospodárnost svého provozu i komfort ovládání.
TECHNIKA

s. 4–11

SCANIA 770 S
HIGHLINE

TECHNIKA

DAF XF, XG
a XG+

TECHNIKA

XXXI. ročníkŢ54,90 KčŢ Ũ

www.trucker.cz

č. 10/21

Mercedes-Benz
Actros L

Největší a nejexkluzivnější verze
s. 12–17
úspěšné modelové řady.

s. 12–15

s. 16–18

Říjen/Október 2021

s. 34–37

TECHNIKA

s. 4–11

LIEBHERR
T 274

TECHNIKA

s. 18–20

TECHNIKA

s. 22–25

NIKOLA
TRE BEV
X Elektrický ťahač
v sériovej podobe.

VYKLOP TO

MERCEDES-BENZ EACTROS

X Srovnávací test
sklápěcích návěsů.

X Nový specialista do terénu.

HISTÓRIA

TECHNIKA

X Do sériovej výroby s elektrickým pohonom.

s. 38–39

NOVINKA

s. 52–55

VOLVO FH 460 LNG
X Supertest vlajkové lodi švédské značky.

NOVINKA

X Pozoruhodná ukážka hybridnej konštrukcie.

X Prostor a komfort na první místě.

HISTORIE

s. 48–51

NOVINKA

s. 52–55

DAIMLER 1896

SSANGYONG MUSO GRAND

X První zástupce svého druhu.

X Kórejský pick-up zaujme vzhľadom i výkony.

HYUNDAI TRAILER DRONE

X SuperTest tahače na zkapalněný zemní plyn.

SPOLEČNOST

X Budoucnost dopravy s palivovými články.

HISTÓRIA

s. 48–49

NOVINKA

s. 52–55

s. 28–31

OPEL VIVARO

SCANIA V8

FORD MAVERICK

FORD NUGGET
s. 42–45
ACTIVE

X 20 rokov ľahkého úžitkového
modelu.

X Vrchol v nabídce švédské značky..

X Kompaktný pick-up pre Spojené štáty americké.

X Pro cestovatele dobrodruhy.

MAN Traction
Event 2021 s. 36–37

X Nová generace stavebních vozidel.

ŠKODA 1500 V

CHEVROLET SILVERADO ZR2

X Moderný nástupca Škody 1203.

X Najvýkonnejší zástupca rodu.

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

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

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

Trucker 1–2

24. 2. 2022

31. 1. 2022

10. 2. 2022

Pohodlí řídiče / Pneumatiky a protektorování

Trucker 3–4

14. 4. 2022

21. 3. 2022

31. 3. 2022

Stavební technika / Alternativní pohony

Trucker 5–6

16. 6. 2022

23. 5. 2022

2. 6. 2022

Leasing, pronájem a půjčování vozidel / Autobusy

Trucker 7–8

11. 8. 2022

18. 7. 2022

28. 7. 2022

Nástavby a návěsy

Trucker 9

15. 9. 2022

22. 8. 2022

1. 9. 2022

Náhradní díly / Monitoring vozového parku

Trucker 10

13. 10. 2022

19. 9. 2022

29. 9. 2022

Komunální technika / Alternativní pohony

Trucker 11

16. 11. 2022

24. 10. 2022

3. 11. 2022

Zimní provoz / Autonomní řízení

Trucker 12

15. 12. 2022

21. 11. 2022

1. 12. 2022

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

10 500

6 200

5 200

Rectangel

300 x 300 px

9 200

5 200

4 600

Skyscraper

120 x 600 px

7 500

4 600

3 800

Banner

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

4 200

2 600

2 100

• 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:
26 000 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
• KOMERČ NÍ PREZENTACE – Komerční sdělení s logem v redakčních rubrikách (text
v rozsahu 75 znaků, logotyp, 1 obrázek).
• ZAŘ AZENÍ 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 SOUTĚ Ž – 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,
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Další obchodní možnosti...
Technický týdeník

20

12. října 2021

www.techtydenik.cz  Ročník LXIX  Již 69 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu

Školicí systém
SIF400

formát
297 x 420 mm

1/1 strany

76 500 Kč

VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY
V DIGITÁLNÍ MEDICÍNĚ

Informační
systém K2
Podnikový software
pro úspěšné firmy

Digitalizace a digitální transformace mění řadu oborů a výjimkou není ani zdravotnictví.
V Česku jsou výsledkem například elektronické recepty či neschopenky. Senátem v září prošel
zákon o elektronizaci zdravotnictví, který zjednoduší další elektronickou komunikaci mezi
pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Začíná se tu také testovat umělá inteligence
v diagnostice. Digitalizace nepochybně bude pokračovat a brzy přinese další velké změny.

tém je zatím v plenkách, ale probíhá
k němu řada studií a jeho brzký nástup
do praxe je velmi reálný.

INTELIGENTNÍ NAŠEPTÁVAČ
LÉKAŘŮM
Umělá inteligence může obdobně pomáhat třeba s vyhodnocováním rentgenových snímků. Takový
systém ostatně nyní testuje na svém
mamografickém pracovišti FN Bulovka. A existuje i software, který dokonce dokáže předpovědět onemocnění typu cukrovky nebo deprese jen
na základě analýzy facebookových
postů daného uživatele. To je trochu extrém, ale na základě analýzy
velkých objemů dat se skutečně dají
v medicíně dělat zázraky.

www.bibus.cz
Jaké jsou tedy nyní hlavní trendy
digitální medicíny a jaké další můžeme očekávat v blízké budoucnosti? Přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

UMĚLÁ INTELIGENCE POMÁHAJÍCÍ
S DIAGNOSTIKOU RAKOVINY
A DALŠÍCH NEMOCÍ

.2/$%25$7,91Ì52%27<

Velkou výhodou umělé inteligence je, že dokáže analyzovat obrovské
objemy dat. A právě daty je dnes řada

lékařů zavalena, přičemž někdy může
být jednoduché v jejich záplavě něco
přehlédnout, hlavně při prvních příznacích komplikovanějších onemocnění. Systém umělé inteligence založený na strojovém učení může lékaře
upozornit, že je něco špatně a měl by
udělat další vyšetření.
Příkladem může být třeba rakovina tlustého střeva. Varuje před ní takzvaná digitální predikce, která například v rámci výsledků krevních testů

zkombinuje několik na první pohled
zatím ne příliš nápadných hodnot.
Doteď systém v tomto často spoléhal čistě jen na lidský faktor lékaře
se všemi omezeními s tím spojenými. Brzy již vzorky sebrané anonymizovaně u desetitisíců pacientů včetně
těch, u nichž později rakovina skutečně propukla, umožní efektivní vyhodnocování každého případu ze strany
umělé inteligence. Rakovina tak může
být odhalena mnohem dříve. Celý sys-

Vláda schválila programový dokument Operačního programu Technologie
a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021—2027. Na jednotlivé
aktivity je připraveno celkem 81,5 mld. Kč. Žádat o podporu z programu budou
moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.
Active
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Cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména
malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnad-

nění přechodu k udržitelné a digitální
ekonomice.
„Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu,
vývoji a inovacích, rozvoj podnikání
a digitální infrastruktury i posun k níz-
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Dravost pro každý den

Čtěte na str. 15—23
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formát
210 x 297 mm

39 900 Kč

Téma čísla:

Pokračování na str. 2

Cena
inzerce:

1/2 strany

Pokračování na str. 18

kouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Materiál představuje klíčový předpoklad
pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu českých podniků v programovém
období 2021—2027 a navazuje na Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost realizovaný
v programovém období 2014—2020.“

65. ROČNÍK

l Škoda 988/989
l Muzeum Tatra
l 100 let Ecce Homo

www.automobilrevue.cz

Operační program Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost podpoří rozvoj českých firem
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HISTORIE
59,90 Kč / 3,20 €

www.smc.cz

www.k2.cz

Kolaborativní
roboti

Cena
inzerce:

106000

Česká koncovka příběhu unikátního kupé

TECHNICKÝ TÝDENÍK

AUTOMOBIL

Časopis s 67letou 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
ROČNÍK XXV

89,90 Kč / 4,80 €
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ROZKLÁDACÍCH
POHOVEK
INTERIÉR
|

DESIGN

|

ARCHITEKTURA

|

Barevné kombinace
nejen pro ložnice
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pouze

54,90 Kč

OLYM
JOSEF PIONIK
DOSTÁL
MĚNÍ
KA
ZA UŠ JAK
ÁK

11
INTERIÉR

54,90 Kč / 2,79 €

www.bydlenimagazin.cz

JED I NÝ Č T VR TLE T N ÍK SE SPEC IALI Z AC Í NA Z AŘ I ZOVÁN Í KUCHY N Í

54,90 Kč

Koupelnové etapy
Víme, jak zařídit koupelnu podle věku, pohlaví
i konkrétní životní situace. Představíme
nejzajímavější solitérní vany, temné trendy
v obkladech i speciální schopnosti moderních
sušiček. Velký přehled koupelnových baterií!

www.modernibyt.cz

Světlý, nebo tmavý?
Mat, či lesk? Subtilní,
robustní, nenápadný, či
okatý? Ať jde o židle,
dveře, knihovnu, nebo
vodovodní baterie,
podobných rozhodnutí
je při zařizování interiéru
nespočet a všechna
ovlivní výsledek. Šatny
a ukládání oblečení jako
klíčové téma.

PODZIM 2021 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

54,90 Kč / 2,79 €

OSVĚTLENÍ
JAKO TVŮRCE
ATMOSFÉRY

Interiérové
dilema

www.modernibyt.cz

PODZIM 2021 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

REKONSTRUKCE

Podlahové vytápění
a máte nohy v teple

www.modernibyt.cz
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Kuchyňská chromoterapie
Barva kuchyňského nábytku, spotřebičů, osvětlení,
ale i nádobí jako klíč ke spokojené domácnosti.
Ucelený přehled kuchyňských pracovních desek,
dřezů a nejmodernějších digestoří. Sporáky stále žijí!

www.modernibyt.cz
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SVĚT PLNÝ ENERGIE
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Ě-(1

GOOD NEWS

3

Praha,
Rotary institut
2021

2KO«GQXW¯]DOHWRģQ¯P
7¿GQHPEH]SHÏQRVWL
=£ŀLWNRY«GQ\LRQOLQHDNWLYLW\

 PODZIM 2021

 7 ČESKO:
Co když
nepostavíme
jádro?

ROZHOVOR:

ROČNÍK X

INFORMACE,
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Zajímavosti

Jak se žije českým
samořídicím autům

ALZA
A V ÚŽICÍCH

Co nás čeká v boji s klimatickou změnou

L

jede na žluté vlně

KLIMA Klimatická změna je předmětem vášnivých debat. Ale představme si ji bez vášní, v základních číslech.

etošní léto nebylo v Česku nijak extrémní, naopak svěže vlhké. Asi
proto se tak u nás o klimatické změně hovořilo téměř výhradně v souvislosti s novou zprávou mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). A zájem médií a většiny
veřejnosti i tak opadl.
Je to trochu krátkozraké. Téma klimatické změny bude v příštích letech hýbat rozhodně politikou
celé řady okolních zemí, našich důležitých obchodních partnerů i zemí méně důležitých. A téměř určitě jeho význam poroste i u nás.
Ať na ni v tuto chvíli máme názor jakýkoliv, bude
dobré mít přehled o základních faktech a faktorech.
K tomu má sloužit následující „průvodce“.

JAKK RYCHLÉ TO OTEPLENÍ
V DŮSLEDKU VYPOUŠTĚNÍ CO2
MĚLO BÝT? TO SI NIKDO
DNES NETROUFÁ
ŘÍCI PŘESNĚ.

Jak se má oteplovat?
Dnes už existuje poměrně málo relevantních vědeckých důkazů, které by oteplování planety mohly zásadně zpochybnit. Měření posledních desetiletí ukazují všechny jedním směrem. Samozřejmě,
celou řadu aspektů dnešní klimatologie lze legitimně napadat, oteplování samo ale nevypadá jako „chyba měření“.

Předpokládá se přitom, že globální oteplení je
přibližně přímo úměrné celkovému množství CO2,
které bylo vypuštěno do atmosféry. Jinak řečeno:
čím více emisí skleníkových plynů vypustíme, tím
vyšší bude průměrná světová teplota. Když si tedy
stanovíme určitou hranici oteplení, kterou nechceme překročit, dá se vypočítat, kolik CO2 ještě můžeme jako lidstvo v budoucnu vypustit, abychom se
pod danou hranicí udrželi.
Jak rychlé to oteplení v důsledku vypouštění CO2
mělo být? To si nikdo dnes netroufá říci přesně.
Klima je složité, je v něm celá řada vazeb a souvislostí, které nám unikají. Velkým problémem bylo
v posledních desetiletích například modelování
vlivu mraků na teplotu, především mraků nad oceány. I z toho prostého důvodu, že měření na moři
máme mnohem, mnohem méně než měření z pevniny.
Takzvaná „citlivost klimatu“ – tato hodnota udává, o kolik by se měla zvýšit teplota atmosféry při
zvýšení koncentrace CO2 na dvojnásobek předindustriálních hodnot. Hodnota není zcela přesná,
pohybuje se v určitém rozmezí, ale to se postupně
zužuje.

  4–5

Proč neměníme v autě prázdnou baterii za plnou

K

ELEKTROMOBILITA Do hry se po ﬁnančně hodně bolavém zklamání vrací koncept „dobíjení“ baterií výměnou.

dyž se v roce 2007 zrodila společnost Better
Place (doslova „lepší
místo“), vypadalo to,
že musí uspět. Od samého začátku se těšila zájmu fanoušků,
novinářů, a především investorů. Za krátkou dobu sehnala od investorů neuvěřitelných 850 mil. dolarů. Hodně za to vděčila charismatickému zakladateli Šaji
Agassimu, bývalému vrcholnému manažerovi softwarového giganta SAP.
Firma přišla na pohled s geniálně jednoduchou variací na běžné vnímání elektromobility: prodávat samotné elektromobily bez baterií.
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Ušetříte čas i peníze
Ty jsou i dnes nejdražším komponentem elektrických vozů, a před 13 lety

byla jejich cena za jednotku kapacity několikanásobně vyšší. Bez baterií mohly
být už tehdy elektromobily poměrně
jednoduché, a tedy levné. Systém pronájmu baterií (ať za paušál či poplatek podle
počtu ujetých kilometrů) měl tedy šetřit
zákazníkovi vstupní náklady a umožnit
také rychlejší výměnu baterií za novější
a výkonnější modely.
Zákazníkům tedy nakonec Better Place po několika letech příprav nabídla
elektromobily vyráběné Renaultem
za měsíční paušál. (Vozy měly z dnešního
pohledu neuspokojivý maximální dojezd
150 kilometrů.)
Vůz si mohli dobíjet doma, ale na cestách „doplnění paliva“ probíhalo rychlou
výměnou baterie u speciálních stanic
společnosti. Zážitek byl prý podobný návštěvě myčky: vůz najel do „tunelu“,
ve kterém systém zvládl nejdéle do pěti

minut (a většinou rychleji) vyměnit baterii v zákazníkově autě, aniž ten z vozu
vůbec vystoupil.
Firma měla velké plány a chtěla odstartovat na mnoha trzích najednou,
od Izraele a Dánska po USA a Austrálii.
Výsledky byly však rozpačité. V Izraeli,
na který se firma nakonec soustředila
nejvíce, postavila nakonec 37 výměnných
stanic. Zákazníkům ovšem dodala celkem
necelou tisícovku vozů (z toho cca 150
zaměstnancům). Byť uživatelé byli velmi
spokojeni, v květnu 2013 Better Place
vyhlásila bankrot.
Co za ním bylo? Především ohromné
náklady na zřízení systému. Jedna výměnná stanice Better Place stála půl milionu dolarů. To ze svých skromných
prodejů nemohla společnost pokrýt. Nestačilo ani to, že měla dost kapitálu
do začátku.

Opuštěná stanice ﬁrmy Better Place v Izraeli .

I když tedy z technického i uživatelského hlediska se zdá být všechno v pořádku, investoři a zřejmě i společnost
sama podcenili náročnost vstupní investice. Firma pracovala zcela bez státní
podpory, protože Izrael žádné dotace
na elektromobilitu v dané době neměl

a nepodpořil ji ani žádnou půjčkou či přímou dotací. Ekonomické výsledky tedy
byly objektivním ukazatelem kvality
konceptu a připravenosti trhu v dané
době. Ale co bylo tehdy, nemusí platit
dnes.
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AKTUALIZOVANÉ
VYDÁNÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY
PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem
(např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je
inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu.
PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.
DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51).
V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání
barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného
prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při
vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody
převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.
DTP studio, Business Media CZ: Petr Pučelík, e-mail: petr.pucelik@bmczech.cz

VŠEOBECNÉ PODMíNKY

KONTAKTY

1. Platební podmínky
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura je zasílána s dokladovaným výtiskem a je splatná do 14 dnů, není-li smluvně dohodnuto
jinak. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením
faktury, je povinen uhradit penále ve výši 0,1 % za každý
den prodlení. Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat
zálohovou platbu předem v případě opakované platební
nekázně zadavatele.

VYDAVATEL:

2. Plnění zakázky
Zadavatel má nárok na slevu v případě, že vinou vydavatele došlo k otištění inzerátu neodpovídajícího odsouhlasené podobě. Zadavatel má právo na reklamaci odlišné
barevnosti inzerátu v případě, že spolu s dodaným
inzerátem dodá barevný nátisk a podklady odpovídající
technickým podmínkám vydavatele.
V případě, že zadavatel nedodá v termínu uzávěrky podklady pro tvorbu inzerátu v dostatečné kvalitě, budou použity podklady, které byly zadavatelem dodány, a to bez
nároku na reklamaci kvality otištění. U opakované inzerce
musí být jakékoli změny v inzerátu oznámeny písemně,
a to nejpozději v den uzávěrky inzerce. V případě, že nebudou dodány změny nebo nové podklady, bude inzerát
zveřejněn ve stejné podobě jako v předchozím vydání.

Sandra Křížová
tel.: +420 602 297 870
e-mail: sandra.krizova@bmczech.cz
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STORNO POPLATKY
Níže uvedené storno poplatky se účtují v časopisech DaS
a Trucker. Storno je nutno zaslat písemně. V případě stornování inzerátů z celoroční objednávky budou doúčtovány
slevy, na které zákazník ztratí nárok.
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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