
 

 
Truck Business Day 2009  

Brno, 10. června 2009  
Závěrečná zpráva  

 
 
 
Zaměření akce:    celostátní setkání manažerů silniční autodopravy 
Místo:    Masarykův okruh, Brno 
Čas:    8,30 – 17,00 hod. 
Počet účastník ů:  171 
 
Exkluzivní partne ři: SGS a.s. 

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 
Lancar spol. s r.o. 
Truck Trade spol. s r.o. 

           Kögel CZ s.r.o. 
 
Partne ři:    3E s.r.o. 

Fontana Watercoolers s.r.o. 
 
Oficiální ú časti zna ček:  Hyundai, Kia, Volkswagen 
 
 
Pozn. všichni partne ři akce obdrželi kompletní portfolio s dokumentárním i 
materiály (foto CD, video DVD, fotoalbum). Vše o ak ci též na internetových 
stránkách www.truck-business.cz 
 
Po získání souhlasu autor ů budou prezentace k dispozici na www.truck-
business.cz  
 
 
V přednáškové části vystoupili: 
 
1. Martin Mensa , vydavatel časopisu Truck & business – „Představení komunikační 
platformy Truck & business (časopis, internet, newslettery, akce, slovenská edice)“ 
 
2. Jiří Povolný , předseda představenstva Mátra Transport a.s. – „Jak přežít 
současnou krizi“ 



3. Ing. Ladislav N ěmec , ředitel odboru silniční dopravy, Ministerstvo dopravy ČR – 
„Současná legislativa v autodopravě“ 
 
4. Ing. Jan Brou ček, oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě, Ministerstvo 
dopravy ČR – „Jednotné evropské mýtné“ 
 
5. Ing. Jan Brhlík , technický manažer SGS a.s. – „Představení služby CarNet, 
novinky pro rok 2009“ 
 
přestávka 
 
6. Martin Mensa , vydavatel časopisu Truck & business – „Evropský dopravní 
barometr 2008/2009“ 
 
7. Jan Bohá č, Product Manager VAN Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. – 
„Mercedes-Benz Dodávková vozidla - Ekonomika a Ekologie provozu“ a  Jan Šnajdr, 
Sales Network Support Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.- „Mercedes-Benz - 
Celkové náklady na provoz vozidla – TCO“ 
 
8. Jan Šnajdr , Sales Network Support Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.- 
"Mercedes-Benz - Celkové náklady na provoz vozidla - TCO" 
 
9. Ing. Petr Kal čev, ředitel Kögel CZ s.r.o. – „Kögel Big Maxx – rozšířené možnosti 
kapacity přepravy zboží“ 
 
10. Vlastislav T ůma, šéfredaktor časopisu Truck & business – „Testování 
nákladních vozidel“ 
 
11. Michal Pot ůček, Project Supervisor International Sports Marketing – 
„Bezpečnostní pokyny“ 
 
 
Odpolední program: 
 
• individuální jednání na stáncích 
• individuální program partnerů 
• testovací jízdy osobních, LUV a nákladních vozů 
• testovací zkoušky elektromobilů 
• expozice autoveteránů 
• soutěž ve střelbě 
• soutěž ve výměně kol závodního monopostu 
• simulátor formule 
• ukázka RC modelů trucků 
• závod motokár na okruhu 
• vyhlášení vítězů a dekorování 
 
 
 

  
 


