
Základní údaje
Periodicita: 
čtvrtletník
Distribuce: 
předplatné, direct mailing 
a síť PNS a.s.
Cena výtisku:
139 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v ČR:
499 Kč vč. DPH
Celoroční předplatné v zahraničí:
35,- €
Cena elektronického vydání:
90 Kč vč. DPH

Kontakty
Vydavatel:
Club 91, s.r.o.
5. května 1323/9
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 953, 241 409 318
Fax: +420 241 403 333
info@truck-business.cz
www.truck-business.cz

Objednávky předplatného
www.periodik.cz nebo 
www.truck-business.cz
Tel.: 800 30 03 02 (bezplatná linka)

Elektronické formáty
přístupné z www.truck-business.cz

Magazín pro strategii
podnikání v silniční
autodopravě
Truck & business™ je specializovaný magazín typu „business-to-busi-
ness“ pro strategii podnikání v silniční autodopravě. Je určen zejména
středním a vyšším manažerům dopravních a zasilatelských společností
v dálkové i regionální autodopravě, kteří řeší otázky efektivního fungování
svých firem a rozhodují o směrech jejich budoucího rozvoje. Druhou
hlavní cílovou skupinu čtenářů tvoří dodavatelské firmy v odvětví. 

Truck & business má pomoci řídicím pracovníkům dopravců i dodavatelů
lépe se orientovat v nových trendech odvětví, nalézat rezervy efektivity,
přinášet náměty a inspiraci pro jejich práci a vytvářet komunikační plat-
formu mezi dodavateli a odběrateli. 

Truck & business je českou edicí stejnojmenného evropského časopisu
s 30letou tradicí, jehož vydavatelem je belgická společnost MMM Business
Media. Tištěný časopis doplňuje internetový portál www.truck-business.cz,
elektronické newslettery a odborné konference (Truck Business Day).
 Zástupci české edice časopisu Truck & business zasedají v odborné po-
rotě pro volbu Evropského autodopravce roku (ETCY).

Zdroje: internetový průzkum truck-business.cz, 2012
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Připomeňme si ze stránek zmí-
něné publikace, že již v po-
sledním desetiletí minulého

století měli zájemci ve vyspělých
 zemích slušnou nabídku elektric-
kých vozidel. Vzhledem k charakteru
našeho magazínu jsme náhodně vy-
brali z knihy o elektromobilech při-
pravené do tisku před 25 lety zejmé-
na značky produkující užitková
vozidla. Jejich abecední „seznam“
dokumentuje snahu značky produ-
kující malých i velkých výrobců elek-
trických vozidel ohřát se na výsluní

zájmu veřejnosti. Čas tehdy nedo-
zrál. Mnohé se změnilo, leccos však
platí i dnes. Posuďte sami.

Skromné zdroje informací
Zatímco Evropa spala, v Americe vy-
chází rozsáhlý katalog elektromobi-
lů. Tato vzácná publikace se objevila
i  mezi novinkami, které si mohli
koupit i čeští zájemci. Záhy se i v Ev-
ropě objevují tiskoviny zabývající se
alternativními pohony. Zdrojem in-
formací byl zejména ve Švýcarsku
připravovaný magazín MobilE.

Tools

Truck&business 1/2016 - 59

Citroën
Aktivita francouzské značky byla za-
měřena především na elektrifikaci
užitkových vozidel. Cenové listy ob-
sahovaly jak menší typ C15, tak skří-
ňový C25 v různých modifikacích,
včetně variant se zvýšenou střechou
a prodlouženým rozvorem náprav.

Elektrické verze známých typů se
prodávaly prostřednictvím dealer-
ské sítě i mimo Francii.

Colenta
Ve spolupráci s  podnikem RWE
(Rheinisch-Westfälischen Elektrizi-
tätwerken) postavila německá firma
Colenta Elektromobile GmbH v Dre-
isbachu několik elektrických vozi-
del. Pohotovostní hmotnost se
u  jednotlivých typů pohybovala
v rozmezí 1100 až 1300 kg (užitečná

hmotnost 370 až 610 kg) při vněj-
ších rozměrech 3600 x 1480 x
1750 mm. Stejnosměrný sériový mo-
tor výkonu 11/20 kW, s pulzní regu-
lací a ručně řazenou převodovkou
dokázal vozidlo zrychlit z  0 na
60 km/h za 20 s. Největší rychlost
65 km/h, stoupání do 25 %.

Elin
Rakouská firma Elin z Vídně přichází
s celou řadou projektů závislé i ne-
závislé elektrické trakce. Kromě ko-
lejových elektropohonů se věnuje
i aktivnímu výzkumu a vývoji v ob-
lasti silničních vozidel poháněných
elektrickou energií. Vozidlo postave-
né na bázi VW T4 je alternativně vy-
baveno olověnými akumulátory
a soustavou Zn-Br. Střídavý motor
(průměr 260 mm, délka 460 mm)

má hmotnost 80  kg a  je opatřen
chlazením s  regulací teploty. Na
kresbě: a – měnič, b – motor (MCF
160 M 04), c- trakční akumulátory.

Chrysler
Po vyhlášení striktních předpisů,
podle nichž musí výrobci nabídnout

určité procento vozů s  nulovými
emisemi, začala ve Spojených stá-
tech zcela nová éra elektromobilů.
Na typu Dodge EPIC (Electric Power
Inter-urban Commuter) se můžeme
přesvědčit, že i elektrický minivan
musí splňovat z hlediska vzhledu
nejvyšší nároky. Zdrojem elektrické-
ho proudu byly akumulátory Ni-Fe,
s nimiž dokázal elektrický automo-
bil urazit dráhu takřka 200 km. Sou-

částí výbavy byla klimatizace. Uni-
verzální prostředek s nulovými ex-
halacemi dokázal absolvovat každo-
denní cestu do zaměstnání i jízdu
po dálnici.

Larag
Firma Larag patřila ve Švýcarsku
k výrobcům elektromobilů s nejdelší
tradicí. Ve výrobním programu byly
nejen osobní elektromobily, ale
i užitková vozidla.
Jedním z prvních vozidel přestavě-
ných na elektromobil byl italský Fiat
Panda nabízený jako typ 202 s mo-
torem s permanentními magnety.
Výkon elektromotoru 14 kW stačil na
udělení rychlosti 80 km/h.

Melex
Polské golfové a  dopravní vozíky
Melex jsou úspěšným exportním ar-
tiklem již mnoho let. Prodávají se
nejen v Evropě, ale i v USA, zejména
v golfové úpravě.
Golfové i užitkové varianty vozíků
nabízené v devadesátých letech by-
ly vybaveny stejnosměrným moto-
rem 1,55  kW/36 V, který poháněl
prostřednictvím hypoidního soukolí

zadní nápravu. Vozítka byla vybave-
na zpětnou rychlostí.

Peugeot
V muzeu firmy Peugeot ve francouz-
ském městě Sochaux najdeme elek-
trickou tříkolku stejnojmenné znač-
ky z roku 1941, dokazující, že ani
městský elektrovozík nemusí být
„vynálezem“ švýcarských ekologů.
Později Peugeot soustředil pozor-

Jeden z mála evropských zdrojů informací
o elektromobilech před 20 roky byl magazín
MobilE. Skříňový Citroën C25 Électrique typ 800, rok výroby

1992

Colenta

Elektrotransporter Elin: a – měniče, b – motor, c - akumulátory
Kdysi jsem patřil k obdivovatelům elektrických vozidel. V posledních desetiletích
minulého století rozhodně neměl tento dopravní prostředek na růžích ustláno.
S přítelem jsme dokonce připravili pro NADAS knihu o elektromobilech, vydavatelství
však bylo zrušeno. Tenkrát, psal se rok 1990, byl elektromobil v médiích i knižních
publikacích popelkou. Dnes je tomu naopak. Elektromobil je nabízen potenciálním
zájemcům všemi možnými způsoby, s propojením nabíjecích stanic po Evropě se
zabývá EU, ze scény zmizeli malí výrobci, zato se každým rokem na autosalonech
objevují novinky na stáncích renomovaných automobilových značek, do elektromobilů
před zraky televizních diváků usedají celebrity včetně hlav států světových mocností,
a tak bychom mohli pokračovat. Pokusme se o střízlivé hodnocení skutečnosti
a začněme s nedávnou historií.

UDRŽITELNÁ MOBILITA (1)

Elektromobil není všelék

Historii, byť nedávné, patří i tento elektromobil postavený na základech vozidla Avia z bývalé úspěšné české automobilky. 
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Servisní
služby

Pneumatiky

Motorová 
a přípojná vozidla

Elektronické 
a telematické systémy

PHM

Výkonní
zaměstnanci
mimo řidičů

Nižší a střední
management

Vyšší a vysoký
management

Majitelé 
a společníci

Řidiči

Cílové skupiny
střední a vyšší management dopravních společností
střední a vyšší management spedičních a logistických společností
dodavatelské firmy všeho druhu (technika, díly, paliva, elektronické přístroje,

software...)
finanční ústavy a pojišťovny
státní správa, sdružení, školy

Struktura čtenářů

Poskytovatel autodopravních,
spedičních a logistických služeb (79 %)

Dodavatelé autodopravních, spedičních
a logistických společností (21 %)



Mediadata 2017
Technické podmínky tiskové inzerce

Hotové podklady:
Inzertní podklady ve standardním kompozitním
tiskovém PDF souboru (min. Akrobat 8/
PDF 1,6; rozlišení 300 dpi, barevný prostor
CMYK, zahrnuté (embeded) fonty, spadávky
alespoň 3 mm, vypnuté ICC profily, ořezové
a pasovací značky umístěné alespoň 3 mm od
ořezu. Formát: 1:1. 
Podklady pro zhotovení v redakci 
Truck & business:
Obrázky ve formátu jpg, tiff, eps, rozlišení 300 dpi.
Podklady pro inzerci zasílejte na adresu:
info@truck-business.cz
kontakt: 261 221 953, 606 685 449

Harmonogram 2017
Číslo vydání                   Uzávěrka                      Uzávěrka                     Distribuce
                                          objednávek        pro hotové podklady

1/17                             10.3.2017                  17.3.2017                   31.3.2017

2/17                              2.5.2017                    9.5.2017                    22.5.2017

3/17                              8.9.2017                   15.9.2017                   29.9.2017

4/17                             3.11.2017                 10.11.2017                24.11.2017

Ceník inzerce 
Ceny v Kč bez DPH

Ceník plošné inzerce
Alonge 122 000 
1/1 72 000
Junior page 55 000 
1/2 43 000 
1/3 33 000 
1/4 25 000 
Eye-catcher big 23 000 
1/6 20 000 
1/8 15 000 
Eye-catcher small 13 000 
Vizitka 6 000 
Obálkové strany
Titulní strana (220x184)* + 70%
Zadní str. obálky* + 50%
2. str. obálky + 30%
3. str. obálky + 10%

*) včetně možnosti parciálního laku do 60 % plochy inzerce

Advertorial (PR článek)
1/1 strana 77 000 
2/1 strany 133 000 
Vklady
Leták formátu A4 72 000 
Další strana navíc +50%
Rozsáhlejší tiskoviny 
a neobvyklé formáty dle dohody
Slevy (Z finančního objemu gross za kalendářní rok)
60 000 – 150 000 Kč - 3 %
151 000 – 250 000 Kč - 5 %
251 000 – 350 000 Kč - 8 %
nad 350 000 Kč - 12 %
15% agenturní sleva (pouze při dodání hotových podkladů)

Rozměry inzerce

n 190x118

n 220x138
+ 3 mm spad

n 190x77

n 220x97
+ 3 mm spad

n 190x60

n 220x80
+ 3 mm spad

1/2 šířka

n 220x184

n (217x184 - při Alonge)
+ 3 mm spad

Titulní strana

n 92x240

n 105x285
+ 3 mm spad

1/2 výška 1/3 šířka 1/3Junior

n 60x85
small

Eye-catcher

n 60x170
big

Eye-catcher

n 60x240

n 73x285
+ 3 mm spad

n 125x117

1/3 výška

n 60x121

n 73x141
+ 3 mm spad

1/6 výška1/4 podval

n 190x38

n 220x58
+ 3 mm spad

1/6 šířka

n 44x240

n 57x285
+ 3 mm spad

1/4 sloupec

n 92x124

n 105x144
+ 3 mm spad

1/4 standard

n 424x285

(217+207)x285
+ 3 mm spad

Alonge

ALONGE
= dvoustrana;
2. strana obálky
+ rozkládací
strana navíc

(2. str. obálky)

(šířka x výška) v mm
Rozměr časopisu 220x285 mm 
Rozměr sazebního obrazce 190x240

n rozměr na sazební obrazec
n čistý rozměr po okraj strany

(nutno přidat min 3 mm na spad)

titulka

Vizitka

92x56

n 125x182

Junior page

n 190x240

n 220x285
+ 3 mm spad

1/1
25

20

17 13

n 190x28

n 220x48
+ 3 mm spad

1/8 šířka

207 mm 217 mm
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Všeobecné podmínky inzerce

Ostatní podmínky inzerce se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami mediálních služeb
společnosti Club 91, s.r.o., v aktuálním znění,
zveřejněnými na webových stránkách
společnosti www.club91.cz


