
REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2016
1/2016
termín distribuce: 21. 3. 2016

trUcK 

tESt

EKOtESt
Econic na cnG
Nový pohon u modernizovaného
typu Mercedes-Benz Econic určeného
pro komunální službu. Vyzkoušíme,
jak se novinka osvědčila v praxi při
provozu v našem hlavním městě.

mALý tESt

Pět otázek pro...
mUDr. radima Šráma, DrSc.
z Ústavu experimentální medicíny
Av čr, člena Komise pro ŽP Av čr
téma: Výzkum v oblasti obnovitel-
ných zdrojů, škodliviny emitované sil-
ničními motorovými a přípojnými
vozidly a jejich účinky na zdraví lidí.

trUcK
Aktuální technické novinky

DEALEr
Po pěti letech se v této rubrice bu-

deme věnovat domácí značce Tatra,
která se znovu objevuje v kategorii
N3 mezi konkurenty.

trAILEr
Přiblížíme největšího českého vý-
robce návěsů a přívěsů v kategorii O3
+ O4, firmu Panav. V žebříčku prodeje
na našem trhu dosahuje ročně něko-
lika set přípojných vozidel.

StAtIStIKA
Registrace nových vozidel za uply-
nulé období roku

tOOLS

czechbus
Další ročník výstavy autobusů, gará-
žové a servisní techniky na výstavišti
v Praze – Holešovicích přinesl celou
řadu novinek zejména v oblasti vyba-
vení servisů.

Podvody a paragrafy pod lupou (1)
Stále častěji narážíme na firmy a spo-
lečnosti, které nabízejí úpravy motorů
Euro 5/6 na vyšší výkon, jiné inzerují

dokonce „vytloukání“ filtrů pevných
částic. První díl se zabývá osvětou:
Schvalování vozidel k provozu

Udržitelná mobilita, aneb elektro-
mobil není všelék (1)
V současné době je elektromobil
mnohdy považován jako „všelék“,
jímž lze dosáhnou udržitelné mobi-
lity. Problematikou udržitelné mobi-
lity se budeme zabývat ve čtyřech

pokračováních, v nichž připomeneme
nejen historii a současnost elektro-
mobilu, ale spolu s doc. Michalem
Vojtíškem M.Sc. Ph.D z Centra udrži-
telné mobility FS ČVUT budeme hle-
dat i jiné cesty vedoucí k zajištění
ekologické dopravy.
První díl se zabývá historií a součas-
ností elektromobilu a přináší nové in-
formace týkající se kupř. recyklace
lithiových baterií.

BUSInESS

Editorial
Aktuality
Události

Dachser
Společnost Dachser rozšiřuje služby 
Goodyer
Novinky v produkci nákladních pneu-
matik
Konference o plynu
Co přinesla závěrečná panelová di-
skuse, kterou moderoval Ing. Světlík –
Vítkovice Holding

BESIP
Riziková místa v Praze

Pět otázek pro...
Dr. Ing. Jiřího Doška vedoucího
Akademie dopravního vzdělávání
Téma souvisí i s další funkcí dotazova-
ného, který je současně předsedou
Asociace center pro zdokonalovací
výcvik řidičů.

téma: Technická zdatnost řidičů z po-
volání

LEGISLAtIvA
EU
Standardní rubrika Ing. Kladivy o no-
vinkách z oblasti silniční dopravy

FIrmA
Profil
Společnost Vápeník vybavená moto-
rovými vozidly převážně značky Sca-
nia je zaměřena na těžkou logistiku.

BEzPEčné SILnIcE
Silniční infrastruktura
Koordinace národních a krajských
zájmů příliš nefunguje. Podíváme se
na vztah tří dominantních partnerů,
jimž jsou ŘSD, SFDI (Státní fond do-
pravní infrastruktury) a kraje.

mAnAGEmEnt
co trápí autodopravce (1)

Kabotáž a její omezení 
V důsledku evropské politiky, prosa-
zující liberalizaci transportního trhu,
se slovo kabotáž objevuje stále čas-
těji. Objasníme, jaká jsou její omezení
z hlediska stávající legislativy, pří-
padně praktických překážek.

Kde hledat úspory (1)
Na provozní ekonomiku vozidel má
nezanedbatelný vliv celá řada okol-
ností, které může ovlivnit provozova-
tel, resp. řidič vozidla. Ve čtyřech
pokračováních ukážeme čím a jak.
První díl se týká jízdního stylu řidiče.

trEnDy
Kdo ponese vinu?
Autonomní řízení se pomalu pře-
souvá z kategorie Sci-fi do oblasti
trendů nejbližší budoucnosti. Zákony
ale s technickým vývojem rozhodně
krok nedrží...



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2016
2/2016
termín distribuce: 27. 5. 2016

trUcK 

tESt

EKOtESt
Test užitkového vozidla na alterna-
tivní pohon

mALý tESt 
(užitkové vozidlo kategorie M/N1-
M/N2, preferované značky pro rok
2016: Citroën, Iveco, M-B, Ford)

Pět otázek pro...
Ing. Ondřeje vaculína, pracovníka
renomované zkušebny tÜv a sou-
časně nově jmenovaného předsedy
české automobilové společnosti
(cAS-SAE)
téma: Zhodnocení současného stavu
motorových vozidel v ČR 

trUcK
Aktuální technické novinky

DEALEr
značky Mercedes-Benz

trAILEr
Novinky z výstav

StAtIStIKA
Registrace nových vozidel za uply-
nulé období roku

tOOLS

Ohlédnutí za jarními výstavami
Ženeva a další…

Podvody a paragrafy pod lupou (2)
Druhý díl představuje vybraná sdru-
žení, akademie či platformy usilující
o dodržování zákonných předpisů,

zejména v oblasti ekologie (platforma
Zvonečník)

Udržitelná mobilita, aneb elektro-
mobil není všelék (2)
V druhém dílu se ohlédneme za čin-
ností Centra vozidel udržitelné mobi-

lity, resp. Centra kompetence auto-
mobilového průmyslu Josefa Božka
V rozhovoru s ředitelem zhodnotíme
dosavadní činnost a náplň centra,
jeho cíle a spolupráci s výrobci moto-
rových vozidel.

BUSInESS

Editorial
Aktuality
Události

výročí
Truck & business - 10 let v ČR, první
číslo vyšlo 22. 5. 2006

Pět otázek pro...
markétu Schauhuberovou čPU
téma: Provoz a podpora vozidel na
CNG

LEGISLAtIvA
EU
Standardní rubrika Ing. Kladivy o no-
vinkách z oblasti silniční dopravy

FIrmA
Profil
Společnost Koritenský – vsadila na
techniku DAF

BEzPEčné SILnIcE
Dopravní přestupek
Právní vývoj přestupků proti pravid-
lům silničního provozu. Zahraniční
zkušenosti a domácí praxe.

mAnAGEmEnt
co trápí autodopravce (2)
Aktuálně, co je právě nejpalčivější
problém autodopravců (odpověd-
nost řidiče, mýto, legislativa, zaměst-
nání zahraničních řidičů, vjezdy do
„zakázaných zón“…)

co přinesl nový občanské zákoník
Zhodnocení NOZ, který i pro do-
pravce znamená mnohé provozní
a organizační změny 

Kde hledat úspory (2)
Druhý díl se zabývá technickým sta-
vem vozidla, konkrétně vlivem neseří-
zené geometrie na hospodárný
provoz vozidla (spotřeba paliva, opo-
třebení pneumatik)

trEnDy
Paliva a ekologie
Existují „čistá“ paliva? Téma pro doc.
Michala Vojtíška z Centra udržitelné
mobility, FS ČVUT



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2016
3/2016
termín distribuce: 30. 9. 2016

trUcK 

tESt

EKOtESt

mALý tESt 
(užitkové vozidlo kategorie M/N1-
M/N2, preferované značky: Citroën,
Iveco, M-B, Ford)

Pět otázek pro...
Jochena modla, mBA,
jednatele a generálního ředitele
společnosti mAn truck & Bus czech
republic s.r.o.
téma: Sedm let úspěšného působení
v České republice

trUcK
Aktuální technické novinky

DEALEr
značky DAF

trAILEr
Novinky z výstav

StAtIStIKA
Registrace nových vozidel za uply-
nulé období roku

tOOLS

Podvody a paragrafy pod lupou (3)
Stále častěji narážíme na firmy a spo-
lečnosti, které nabízejí úpravy motorů
Euro 5/6 na vyšší výkon, jiné inzerují
dokonce „vytloukání“ filtrů pevných
částic.

Třetí díl: Dovolené a nepřijatelné zá-
sahy do motorů a dalších částí vo-
zidla. Je možné vše odhalit v rámci
pravidelných prohlídek ve stanicích
STK?

Udržitelná mobilita, aneb elektro-
mobil není všelék (3)
Kritické oblasti v ČR
Zhodnotíme strav ovzduší v krizových
oblastech ČR a pokusíme se hledat ře-
šení k zajištění ekologické dopravy.

BUSInESS

Editorial
Aktuality
Události

Pět otázek pro...
Ing. miroslava rumlera cSc. jedna-
tele a ředitele společnosti reliant
téma: Vývoj české logistiky
Společnost Reliant je pořadatelem
u nás největší mezinárodní logistické
konference SpeedCHAIN

LEGISLAtIvA
EU
Standardní rubrika Ing. Kladivy o no-
vinkách z oblasti silniční dopravy

FIrmA
Profil

BEzPEčné SILnIcE
Dopravní značení a bezpečnost
Podívejme se na přehlednost značek
na našich silnicích. Jsou všechny
značky jasné, zřetelné a správně
umístěné?

mAnAGEmEnt
Leasing „na míru“
Posoudíme jaký druh leasingu je vý-
hodný pro malé, střední či velké
firmy.

tOP 50 českých dopravních firem
Podle vybraných kritérií zhodnotíme
nejúspěšnější dopravní firmy. Ke spo-
lupráci jsme vyzvali společnost Bis-
node.

co trápí autodopravce (3)
Aktuálně, co je právě nejpalčivější

problém autodopravců (odpověd-
nost řidiče, mýto, legislativa, zaměst-
nání zahraničních řidičů, vjezdy do
„zakázaných zón“…)

Kde hledat úspory (3)
Na provozní ekonomiku vozidel má
nezanedbatelný vliv celá řada okol-
ností, které může ovlivnit zejména
řidič.
V třetím dílu přineseme názory školi-
telů na úroveň řidičů vozidel katego-
rie N3 prvních třech nejúspěšnějších
značek.

trEnDy
Silnice, nebo železnice?
V rámci udržitelné mobility, ekologie
a hospodárnosti přepravy nelze za-
vrhovat ani silniční, ani železniční do-
pravu. Dokážeme vždy zvolit
optimální způsob přepravy?



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2016
4/2016
termín distribuce: 24. 11. 2016

trUcK 

tESt

EKOtESt

mALý tESt 
(užitkové vozidlo kategorie M/N1-
M/N2, preferované značky: Citroën,
Iveco, M-B, Ford)

Pět otázek pro...
Jamese Armstronga, generálního
ředitele Scania

Nový ředitel společnosti Scania CER
nastoupil do funkce v roce 2015.

trUcK
Aktuální technické novinky

DEALEr
značky MAN

trAILEr
Konstrukce současných návěsů
Zásady konstrukce přípojných vozi-

del, která přispívají hospodárnému
provozu návěsových souprav. Posou-
díme výběr konstrukčních materiálů,
přídavné aerodynamické prvky, zadní
křidélka, pneumatiky – rozměr a druh,
uspořádání a počet náprav…

StAtIStIKA
Registrace nových vozidel za uply-
nulé období roku

tOOLS

Pařížská mozaika
Každé dva roky se koná jedna z nej-
větších světových přehlídek automo-
bilové techniky zaměřená nejen na
osobní vozidla, ale i na užitkové typy.
Zejména v oblasti malých nákladních
ekologických vozidel je v Paříži k vi-
dění mnoho novinek.

Slovník nejužívanějších zkratek
a nových anglických výrazů v kon-
strukci automobilů. 

V běžné motoristické terminologii při-
bývají nové výrazy související ze-
jména s bezpečností a hospodárností
provozu. Připomeneme nejdůležitější
zkratky a výrazy s odvoláním na po-
drobné zdroje.

Podvody a paragrafy pod lupou (4)
Stále častěji narážíme na nedovolené
úpravy na vozidlech. Proč to neodhalí
STK?
Čtvrtý díl se zabývá hodnocením,

kompetencemi a novou organizací
STK v rozhovoru s místopředsedou
představenstva DEKRA

Udržitelná mobilita, aneb elektro-
mobil není všelék (4)
Čtvrtý díl se věnuje celkového zhod-
nocení dopravy, konstrukčním, ekolo-
gickým a „legislativním“ výhledům
v oblasti motorových vozidel a do-
pravy obecně.

BUSInESS

Editorial
Aktuality
Události

Pět otázek pro...
Doc. Kamila Pavlíčka
téma: Jak zvýšit bezpečnost na dálni-
cích v Evropě, a zejména u nás

LEGISLAtIvA
EU
Standardní rubrika Ing. Kladivy o no-
vinkách z oblasti silniční dopravy

FIrmA
Profil

BEzPEčné SILnIcE
Silniční infrastruktura
Psychologická přednost: rozbor, ne-
znalost, sankce.

mAnAGEmEnt
národní a evropská legislativa
Vývoj legislativy, dopady na dopravce

co trápí autodopravce (4)
Vývoj nákladů u dopravce

Kde hledat úspory (4)
Shrnutí: Od konstrukce vozu, optimál-
ního využívání motoru, uložení ná-
kladu přes dodržování „desatera
úsporné jízdy“ až po technický stav
vozidla či noční jízdu… tyto všechny
a další faktory a okolnosti ovlivňují
hospodárný provoz vozidla.

trEnDy
Dlouhé soupravy zamítnuty?
Připravované evropské předpisy,
dosud stále nejednotné (rozměry
souprav, mýtné, kabotáž…)


