
REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2017
1/2017
termín distribuce: 31. 3. 2017

TruCk 

produkTová čásT TesT: 
Překlad aktuálního čtyřstránkového
testu vozidla kategorie N3 z belgic-
kého magazínu T&b.

ekoTesT: 
Zaměřeno na alternativní pohony

TesT: 
Test užitkového vozidla kategorie
N1/N2. T&b 1/2017: Peugeot Traveller

dealer
Tradiční dvoustrana věnovaná jed-
nomu z dealerů dominantních impor-
térů nákladních vozidel (Scania, Iveco,
MAN, M-B). T&b 1/2016: Scania

business

Trvalé pravidelné  rubriky
Aktuality, Události, Registrace, Test, Ekotest, Firma, Pět otá-
zek pro…

dočasné pravidelné  rubriky, TémaTa

kde hledat úspory (1)
Úvodní část – shrnutí loňských poznatků, vysvětlení
pojmů.

Co trápí autodopravce (1)
V každém díle rozebereme aktuální problémy silniční do-
pravy s autorem, který je nejen zkušeným autodopravcem,
ale zároveň reprezentantem autodopravců při republiko-
vých i mezinárodních jednáních.

radíme si
Uplatňování vad při koupi vozidla, kupní smlouva, pojiš-
tění, reklamace, dotace…
To jsou témata, s nimiž se autodopravci potkávají. Poku-
síme se poradit. První téma: dotace.

bezpečné silnice
Prevence versus represe

evropská unie
Aktuálně z Bruselu

Trendy
Vznětový motor na konci vývoje?



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2017
2/2017
termín distribuce: 22. 5. 2017

TruCk 

produkTová čásT TesT: 
Překlad aktuálního čtyřstránkového
testu vozidla kategorie N3 z belgic-
kého magazínu T&b.

ekoTesT: 
Zaměřeno na alternativní pohony

TesT: 
Test užitkového vozidla kategorie
N1/N2

dealer
Iveco

business

Trvalé pravidelné  rubriky
Aktuality, Události, Registrace, Test, Ekotest, Firma, Pět otá-
zek pro…

dočasné pravidelné  rubriky, TémaTa

kde hledat úspory (2)
Největší jízdní odpory (s trochou teorie)

Co trápí autodopravce (2)
V každém díle rozebereme aktuální problémy silniční do-
pravy s autorem, který je nejen zkušeným autodopravcem,
ale zároveň reprezentantem autodopravců při republiko-
vých i mezinárodních jednáních.

radíme si
Kupní smlouva

bezpečné silnice
Řidičský průkaz na zkoušku

evropská unie
Aktuálně z Bruselu

Trendy
Doprava mezi Čínou a Evropou



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2017
3/2017
termín distribuce: 29. 9. 2017

TruCk 

produkTová čásT TesT: 
Překlad aktuálního čtyřstránkového
testu vozidla kategorie N3 z belgic-
kého magazínu T&b.

ekoTesT: 
Zaměřeno na alternativní pohony

TesT: 
Test užitkového vozidla kategorie
N1/N2.

dealer
MAN

business

Trvalé pravidelné  rubriky
Aktuality, Události, Registrace, Test, Ekotest, Firma, Pět otá-
zek pro…

dočasné pravidelné  rubriky, TémaTa

kde hledat úspory (3)
Pneumatiky (1)

Co trápí autodopravce (3)
V každém díle rozebereme aktuální problémy silniční do-
pravy s autorem, který je nejen zkušeným autodopravcem,
ale zároveň reprezentantem autodopravců při republiko-
vých i mezinárodních jednáních.

radíme si
Zodpovědnost dopravce při převzetí zboží

bezpečné silnice
Selekce mezi řidiči a možnosti omezení jízdy

evropská unie
Aktuálně z Bruselu

Trendy
Kdo ponese vinu? (Autonomní řízení)



REDAKČNÍ PLÁN Truck & business 2017
4/2017
termín distribuce: 24. 11. 2017

TruCk 

produkTová čásT TesT: 
Překlad aktuálního čtyřstránkového
testu vozidla kategorie N3 z belgic-
kého magazínu T&b.

ekoTesT: 
Zaměřeno na alternativní pohony

TesT: 
Test užitkového vozidla kategorie
N1/N2

dealer
M-B

business

Trvalé pravidelné  rubriky
Aktuality, Události, Registrace, Test, Ekotest, Firma, Pět otá-
zek pro…

dočasné pravidelné  rubriky, TémaTa

kde hledat úspory (4)
Pneumatiky (2)

Co trápí autodopravce(4)
V každém díle rozebereme aktuální problémy silniční do-
pravy s autorem, který je nejen zkušeným autodopravcem,
ale zároveň reprezentantem autodopravců při republiko-
vých i mezinárodních jednáních.

radíme si
Pojištění

bezpečné silnic
Právní zodpovědnost provozovatele vozidla (otázka jeho
postihu)

evropská unie
Aktuálně z Bruselu

Trendy
Nová omezení tahačů


