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Což takhle odhlasovat
změnu fyzikálních zákonů?

E

vropa se pod českým
předsednictvím definitivně
vydala směrem k elektromobilitě. Varování vědců
a techniků, že zákaz prodeje
spalovacích motorů v nových osobních a lehkých užitkových automobilech ani v nejmenším nepřispěje
ke zpomalení globálního oteplování,
politici nevzali v potaz. Je jasné, že
lidé, rozhodující o směřování Evropské unie, jsou ochotni odhlasovat
v Bruselu nebo Štrasburku, (podle
toho, kam zrovna jejich letadla a luxusní limuzíny zamíří) cokoliv. Třeba
i zrušení druhého, případně i prvního
zákona termodynamiky, což se zdá
být nezbytnou podmínkou pro splnění cíle dosažení nulových emisí CO2
pokud chceme zachovat alespoň
základní úroveň naší civilizace.
Když se před několika lety vyrojily
nevládní organizace s požadavkem
zákazu spalovacích motorů, vnímali
je mnozí jako podivné exoty, které
není třeba brát vážně. Posílení jejich
vlivu přinesla aféra Dieselgate. Nyní
tyto skupiny s nejasným financováním a přitom sídlící na nejdražších
adresách v Bruselu dosáhly za
pomoci politiků, hlásících se k levici
i pravici, svůj cíl – úplnou likvidaci
výroby spalovacích motorů v Evropě.
Mohlo by se zdát, že pro ně přišel čas
oslavovat.
Ale nenechejme se mýlit. Požadavky militantních těchto zelených
teroristů tím nekončí. Už začali vystupovat s ještě nekompromisnějším
požadavkem na úplný zákaz všech
způsobů individuální dopravy včetně
elektromobilů (snad jen s výjimkou
jízdních kol – zatím…). Pro podporu svých požadavků se pustili do
znehodnocování nenahraditelných
uměleckých děl v galeriích a historických památek včetně automobilů. Naposledy během autosalonu
v Paříži způsobili nevratné škody na

několika unikátních vozech Ferrari ze
soukromých sbírek.
Uspěchaný a surovinovými zdroji
nepodložený nucený přechod k elektromobilitě byl mohl vést k tomu, před
čím jsem na těchto stránkách varoval
už před delší dobou, a pro co se
v posledních dnech rozšířilo označení „,havanizace“ dopravy. Cenově
nedostupné elektromobily pro běžné
kupující mohou většinu motoristů
donutit k udržování stárnoucích vozů
se spalovacími motory v provozu.
Jenže to bude mít háček. Snaha EU
uplatnit systém emisních povolenek
ETS i na silniční dopravu může brzy
dramaticky zvýšit už dnes vysoké
ceny pohonných hmot podobně, jako
to v současné době činí s cenami
energií. A přitom se můžeme jen
dohadovat jaké další restrikce pro
osobní automobily navrhnou ekologické neziskovky v nejbližší době.
Nezapomínejme proto, že právo
na individuální mobilitu patří spolu
s právem ke svobodnému přístupu
k necenzurovaným (či chcete-li
„nekorigovaným“) informacím k základním prvkům demokracie.

Vladimír Rybecký,
šéfredaktor

www.defendinsurance.eu
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TUCAR PLUS ZMODERNIZOVAL
SHOWROOM I SERVIS

Stalo se...
NEJMODERNĚJŠÍ
DEALERSTVÍ KIA V ČR

K

ia v ČR otevřela nejmodernější dealerství v duchu
trvalé udržitelnosti. Principy udržitelnosti a určité
formy soběstačnosti byly využity jak v rámci stavby,
tak budou ještě posíleny v další fázi projektu. Autosalon HS
Auto Staněk v Písku je současně prvním českým dealerstvím Kia v designu nové korporátní identity značky. Do
roku 2025 Kia Czech plánuje takto zmodernizovat všechna
své dealerství. Výstavba nového autosalonu, který slouží
jako prodejní i servisní místo, započala v únoru 2021 a byla
dokončena v září 2022. Vznik nového dealerství komentoval majitel HS Auto Staněk Jindřich Staněk, který je se
značkou Kia spojen již více než osm let: „Naše dealerství je
nejmodernějším autosalonem v celém okresu. Dle našich
informací jde o první investici do nové výstavby autosalonu
na Písecku a Strakonicku za posledních přibližně 15 let.“
Budova se vytápí pomocí tepelných čerpadel a osvětlení vnitřních i venkovních prostor zajišťují LED světla
s nastavitelnou intenzitou. Pro rok 2023 se plánuje instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Ještě
letos bude zprovozněna dobíjecí stanice pro zákazníky
o výkonu 22 kW se dvěma dobíjecími body a na podzim
příštího roku dvě dobíjecí stanice se čtyřmi dobíjecími
body o celkovém výkonu 600 kW.

prodala 5500 SUV a off-roadů. V letošním roce v České
republice prodala o 12 % více těchto typů aut než za
stejnou dobu vloni a dvojnásobek objemu z doby otevření
centra. V současné době nabízí v ČR 2000 těchto aut.
Třetina SUV a off-roadů je zánovních a více než čtvrtina se
prodá v Praze. Statistika ukazuje, že SUV si nepořizují lidé
jen do terénu, ale běžně i do města. I přesto má téměř polovina letos prodaných aut v Aures Holdings pohon 4x4.

PŘEDSTAVUJEME KALENDÁŘE
ZETOR PRO ROK 2023

S

polečnost TUCAR Plus otevřela zmodernizované
prostory prodejního a servisního centra ve středočeských Tuklatech poblíž Úval u Prahy. Vizuální
a konstrukční úpravy odpovídají nárokům zákazníků amerických značek RAM, Dodge, Cadillac, Chevrolet, Corvette,
Jeep a Chrysler v oblasti prodejních a servisních služeb.
Rekonstrukce prodejních a servisních prostor trvala
18 měsíců. Cílem změn bylo mimo jiné sjednocení celkového vzhledu a naplnění podmínek vizuální identity koncernu
Stellantis, jehož značky RAM, Dodge, Jeep a Chrysler jsou
v nabídce společnosti TUCAR Plus. Změny také sledují
trend maximální úspory provozních energií. I proto vedle
zateplení zajišťují vytápění objektu nová tepelná čerpadla
a konstrukce objektu počítá s budoucím osazením střešních fotovoltaických panelů. V servisní části byly v rámci
modernizace zprovozněny hydraulické sloupové zvedáky
AMI s nosností 5,5 t a vyvažovačky kol Hunter Road Force
Elite. „Cílem investice v řádech miliónů korun bylo mimo
jiné splnění všech požadovaných standardů korporátní
identity koncernu Stellantis. Reagujeme také na současné obchodní aktivity. Naše celkové prodeje vozů společnosti TUCAR Plus činí historicky již stovky kusů,“ říká
ředitel společnosti TUCAR Plus Ivo Šebesta.

S

polečnost Zetor Tractors představila kalendáře
pro nadcházející rok. I letos vznikly dvě varianty –
12stránkový produktový kalendář a čtyřstránková
limitovaná edice. Produktový kalendář vezme své majitele
na cestu životním cyklem traktoru Zetor – od jeho zrození
v počítačovém programu přes testování a výrobu až po
předání traktoru novému majiteli. Limitovaný kalendář
se tematicky vrací k venkovu, přirozenému pracovnímu
prostředí traktorů Zetor. „Motivem letošního limitovaného
kalendáře byla oslava žen pracujících na venkově, protože i v dnešní době to není jednoduchá práce. Traktory
a zemědělství obecně jsou nejčastěji spojovány s muži,
ale jsou to právě ženy, které zastávají neméně důležitou
a leckdy nepostradatelnou roli. Navíc, bez nich by byl
venkov smutné a rozhodně méně hezké místo,“ přibližuje
koncept limitovaného kalendáře Dominik Moser.

ÚSPĚŠNÝ KONCEPT CENTRA
SUV A 4X4 VOZŮ

N

a konci října roku 2015, tedy před sedmi lety, zprovoznila společnost Aures Holdings v Praze první
centrum specializované na SUV a off-road vozy.
Reagovala tak na rychle rostoucí poptávku po vozech
v tomto segmentu. Postupně zprovoznila další i v jiných
městech. Skupina za prvních deset měsíců letošního roku
prodala již přes 10 000 těchto aut, zatímco před sedmi
lety za prvních deset měsíců roku v České republice

4

říká obchodní ředitel značky Vladimír Hejna. Kvalitní
zájemci o společné dealerství obou značek Mitsubishi
a MG budou vítáni. Kontakt pro potenciální zájemce je
info@mitsubishi-motors.cz.

Autoservismagazin.cz

DESET LET VÝROBY PŘEVODOVEK
VE VRCHLABÍ

P

řed 10 lety byla v závodě Škoda Auto ve Vrchlabí
zahájena výroba převodovek. Automatické převodovky
DQ200, které se zde vyrábí, se používají v modelech
české automobilky a zároveň také ve vozech dalších značek
koncernu Volkswagen. Škoda Auto v závodě ve velké míře
využívá technologie z oblasti Průmyslu 4.0. Od konce roku
2020 vyrábí vrchlabský závod s neutrálními emisemi CO2.
„Naše moderní převodovky DQ 200 se nachází v milionech vozů různých koncernových značek a spolehlivě
odvádějí svou práci. Vznikají v jednom z technologicky
nejvyspělejších výrobních závodů v zemi. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí je tak jedním z nejvýznamnějších průmyslových zaměstnavatelů v regionu,“ říká
vedoucí výroby převodovek v závodě Vrchlabí Ivan Slimák.
Závod ve Vrchlabí byl založen v roce 1864. Od roku
1946 se stalje součástí Škoda Auto. Nejprve se v něm vyráběly automobily, následně byl v rámci rozsáhlé transformace od roku 2012 přeměněn ve vysoce moderní závod
na výrobu komponent. Nyní zde 850 zaměstnanců denně
vyrobí 2340 převodovek.

M MOTORS CZ HLEDÁ DEALERA
PRO PRAHU

S

polečnost M Motors CZ, součást automobilové
skupiny AutoBinck, rozšiřuje dealerskou síť v Praze.
M Motors na českém a slovenském trhu úspěšně
zastupuje značky Mitsubishi a MG. „Jsme ve fázi rychlého
rozvoje, protože v následujícím půlroce očekáváme uvedení hned několika nových modelů obou značek. Současnou prodejní a servisní síť v Praze je potřeba rozšířit tak,
aby bylo možné plně obsloužit nové zákazníky a současně uvést na trh až šest nových modelů včetně plně
elektrických. Hledáme společného dealera obou značek,“
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Zákaz spalovacích
motorů dohodnut
pod českým dohledem
Navzdory kritice ze strany automobilového průmyslu a konzervativních
zákonodárců zástupci Evropského parlamentu a Rady, zastupované
Českou republikou, dokončili dohodu, která znamená faktický konec
prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035.

Z

ákonodárci Evropské unie
dospěli k dohodě, podle níž budou muset mít
nové osobní automobily
a lehká užitková vozidla od
roku 2035 nulové emise. To Evropu
směruje k budoucnosti s elektricky
poháněnými automobily. Dohodu
uzavřely Evropský parlament, zastoupený nizozemským centristickým
zákonodárcem Janem Huitemou,
a Rada EU, zastoupená současným
předsedajícím Českou republikou.
Ačkoli byl soubor týkající se norem
CO2 původně považován za jeden

Český ministr průmyslu a obchodu
Jozef Síkela

6

z nejkontroverznějších legislativních
návrhů EU týkajících se Zeleného
údělu, jednání postupovalo rychle
a soubor se stal se prvním ze souboru Fit for 55, na němž se členské
státy a Parlament dohodly. Dohodnutá legislativa fakticky od roku 2035
zakazuje v EU prodej nových automobilů poháněných spalovacími motory.
Zákonodárci se rovněž dohodli
na prozatímním cíli snížit do roku
2030 emise CO2 o 55 % oproti úrovni
z roku 2021 u osobních automobilů
a o 50 % u lehkých užitkových vozů.
Šéf EU pro klima Frans Timmermans neskrýval překvapení nad
snadností, s jakou byla dohoda
přijata a prohlásil, že se tím vysílá
silný signál průmyslu a spotřebitelům: „Evropa se hlásí k přechodu na
mobilitu s nulovými emisemi. Evropští výrobci automobilů již dokazují,
že jsou připraveni se k tomuto kroku
postavit čelem a na trh přichází
stále více a stále dostupnějších
elektromobilů.“
Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela uvedl: „Tato dohoda
připraví půdu pro moderní a konkurenceschopný automobilový průmysl
v EU. Svět se mění a my musíme zů-

Autoservismagazin.cz

Za Českou republiku, zastupující
Radu EU, dohodu uzavřel
velvyslanec při EU Jaroslav Zajíček

stat v čele inovací. Věřím, že můžeme
využít výhod tohoto technologického
přechodu. Díky předpokládanému
časovému harmonogramu jsou cíle
dosažitelné i pro výrobce automobilů.“
Jan Huitema, hlavní vyjednavač
Evropského parlamentu, dohodu
pochválil s tím, že vnese jasno do
automobilového průmyslu: „Jsem

Hlavní vyjednavač Evropského
parlamentu Jan Huitema

rád, že jsme s Radou dosáhli dohody
o ambiciózní revizi cílů pro rok 2030
a podpořili cíl 100% snížení emisí
v roce 2035. To má zásadní význam
pro dosažení klimatické neutrality
do roku 2050 a pro to, aby byla čistá
jízda pro naše občany dostupnější.“
Kromě vyřazení automobilů se
spalovacími motory dohoda zavádí
novou metodiku vykazování emisí
CO2 během životního cyklu vozidel,
kterou Evropská komise předloží do
roku 2025. Nově je do dohody vložené ustanovení, které Komisi ukládá,
aby v roce 2023 předložila návrh na
urychlení zavádění vozidel s nulovými
emisemi do vozových parků velkých
společností.
V souladu s přáním členských států bude Komise od roku 2025 dvakrát
ročně zveřejňovat zprávu o pokroku
na cestě k silniční mobilitě s nulovými emisemi. Ta se bude zabývat
dopadem na zaměstnance automobilového průmyslu i na spotřebitele.
Současně byl urovnán spor kolem
tzv. „klauzule Ferrari“ pro výrobce
malosériových exkluzivních automobilů. Na základě dohody zákonodárci
rozhodli, že výrobci, kteří ročně vyrobí
méně než 10 000 osobních automobilů a 22 000 užitkových vozidel,
dostanou výjimku z prozatímního
cíle. Stále však budou muset dosáhnout cíl nulových emisí do konce
roku 2035.
Hlavním problémem sporů se stala věta v odůvodnění, kterou navrhla
německá vláda. Ta žádá Evropskou
komisi, aby předložila návrh, který by
umožnil prodej vozidel provozovaných výhradně na paliva s neutrálními emisemi CO2 i po roce 2035. Kriti-

ci zákazu se utěšují, že to ponechává
otevřené dveře automobilům na
syntetická paliva. Případná výjimka
však má platit „mimo rámec norem
pro vozový park“, takže se týká pouze
vozidel pro mimořádné události,
jako jsou sanitky a hasičské vozy.
Znění textu je spíš dokladem snahy
nabídnout některým německým
představitelům ústupek umožňující
jim zachování tváře a ospravedlnění
dohody před domácí veřejností.
„Evropa bude prvním kontinentem, který do roku 2035 postupně
ukončí prodej nových aut se spalovacími motory. EU tím povzbudí
ostatní regiony, aby urychlily své úsilí
o snižování emisí ze silniční dopravy,“
chválí dohodu vyjednavač Zelených
Bas Eickhout.
Zcela opačný názor vyjádřil vyjednavač parlamentní skupiny EPP Jens
Gieseke:„Dnešní dohoda zabouchla
dveře novému technologickému
vývoji a vložila všechna vejce do jednoho košíku. To je chyba. Díky dnešní
dohodě se „havanský efekt“ stává
reálnějším. Po roce 2035 mohou být
naše ulice plné veteránů, protože
nová auta nebudou k dispozici nebo
nebudou cenově dostupná.“
Sdružení evropských výrobců
automobilů ACEA v reakci na dohodu
vyzývá evropské politiky, aby zařadili
vyšší rychlostní stupeň a vytvořili
podmínky pro mobilitu s nulovými
emisemi. „Toto mimořádně dalekosáhlé rozhodnutí nemá obdoby. Zna-

Oliver Zipse, prezident ACEA
a generální ředitel BMW
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Šéf EU pro klima Frans Timmermans

mená, že Evropská unie bude prvním
a jediným světovým regionem, který
plně přejde na elektrický pohon. Evropský automobilový průmysl je připraven na to, aby poskytl automobily
a dodávky s nulovými emisemi. Nyní
však usilujeme o to, aby se do politiky
EU promítly rámcové podmínky, které
jsou pro splnění tohoto cíle nezbytné.
Mezi ně patří dostatek obnovitelné
energie, bezproblémová síť soukromé a veřejné nabíjecí infrastruktury
a přístup k surovinám,“ prohlásil
Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW.
Výrobci automobilů jsou připraveni spolupracovat s politiky EU
na řešení významných sociálních
a průmyslových problémů, které tato
transformace přináší. „Nyní musíme společně pracovat na politice,
která zaručí přístup k surovinám
potřebným pro elektromobilitu, učiní
elektromobily dostupnými výrobky
pro masový trh, zmírní negativní důsledky pro zaměstnanost a umožní
evropským občanům jejich elektromobily rychle a snadno nabíjet.
Jsme nicméně přesvědčeni, že
technologická otevřenost je i nadále
zásadní pro zachování pružnosti
reagovat na různé potřeby a přizpůsobovat se měnícím se okolnostem.
Jak ukazuje současná energetická
krize, diverzifikace je pro zvýšení
odolnosti Evropy nezbytná,“ uvedla
generální ředitelka ACEA Sigrid
de Vriesová.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: EP a ACEA
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AKTUALITY

AKTUALITY

Evropský parlament
chce nabíjecí stanici
každých 60 km
Evropský parlament se vyslovil pro závazné cíle vyžadující rozšíření
sítě dobíjecích stanic pro elektricky poháněná auta. Do roku 2026 by
na nejdůležitějších silnicích Evropské unie měla být nabíjecí stanice
minimálně každých 60 km a čerpací stanice na vodík by měly být do
roku 2028 každých 100 km. Mělo by se rovněž zjednodušit a zpřehlednit dobíjení pro všechny uživatele.

E

vropský parlament schválil
požadavky na nabíjecí
infrastrukturu pro elektromobily. Poslanci ve Štrasburku odhlasovali, že od
roku 2026 musí být každých 60 km
nabíjecí stanice pro osobní a užitková
vozidla, nákladní auta a autobusy, ale
pouze na nejdůležitějších silnicích
v EU. Čerpací stanice na vodík by
měly být do roku 2028 na každých
100 km. Požadavek neupřesňuje
odkud a jakým způsobem se pro tuto
infrastrukturu získá elektrická energie
a vodík. Nařízení o infrastruktuře
alternativních paliv AFIR podpořilo
485 poslanců EP, 65 hlasovalo proti
a 80 se zdrželo hlasování.
Nařízení vychází z méně závazného zákona z roku 2014, který klíčoví
poslanci nepovažovali za úspěšný.
V písemném prohlášení, zveřejněném
Evropským parlamentem, se uvádí, že
„v současné době máme v EU 377 000
dobíjecích stanic, což je jen polovina
množství, které mělo být dosaženo,
kdyby země EU splnily své sliby.“
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Hlavní vyjednavač Evropského parlamentu o tomto spisu Ismail Ertug

Největším problémem EU
jsou její členské státy!
„Infrastruktura pro alternativy ke
spalovacím motorům musí být naléhavě rozšířena, aby se zachránily
klimatické cíle EU. Ztratili jsme pět
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až šest let. Bylo to způsobeno tím, že
starý zákon byl jen směrnicí, kterou
členské státy měly zahrnout do svých
vnitrostátních zákonů, než se stane
závaznou. Naproti tomu nový zákon
bude nařízení, což znamená, že po
jeho přijetí bude okamžitě platit ve

Generální ředitelka ACEA
Sigrid de Vriesová

všech zemích EU. Největším problémem EU jsou její členské státy, a toto
je opět důkaz,“ řekl na tiskové konferenci po hlasování hlavní vyjednavač
Parlamentu o tomto spisu Ismail
Ertug ze středolevé skupiny S&D.
Instituce EU považují elektrickou
mobilitu za klíčovou technologii
pro snížení emisí uhlíku v evropské
silniční dopravě. Výraznému nárůstu
podílu elektricky poháněných vozidel
podle nich brzdí především obavy
řidičů z nedostatku nabíjecí infrastruktury.
Ismail Ertug doufal, že pro jednání
s Radou bude mít ještě silnější ruku,
jenže se mu nepodařilo získat většinu
poslanců, aby podpořili jeho přístup:
„Snažil jsem se přesvědčit své kolegy
o sankčním mechanismu, který mohl
být nástrojem v mé ruce. Tento návrh
by otevřel možnost uložit zemím EU
pokutu 1000 eur za každou chybějící nabíjecí stanici.“ Tuto myšlenku
o sankcionování zemí podpořili pouze Ertugova vlastní skupina socialistů
a demokratů, Zelení a několik dalších
europoslanců.
Kromě povinnosti členských států
nařízení obsahuje ustanovení pro
provozovatele dobíjecích stanic, která
jim ukládá zjednodušit platby a zobrazovat cenu za kWh, aby byly ceny
srovnatelnější.

Nařízení se rovněž zabývá infrastrukturou pro čerpací stanice pro
vozidla poháněná vodíkem. Ta mají
mít ve všech zemích EU možnost
tankovat vodík každých 100 km.

Podle výrobců automobilů jde
o krok správným směrem
Asociace evropských výrobců
automobilů ACEA vítá hlasování
Evropského parlamentu o zavedení
infrastruktury nabíjení pro elektromobily a doplňování vodíku v celé EU.
„Jsme rádi, že poslanci Evropského parlamentu vložili do tohoto nařízení větší ambice a zvýšili národní
cíle pro dobíjecí stanice i vodíkové
čerpací stanice ve srovnání s návrhem Komise. Koneckonců, infrastruktura je vedle cenově dostupných
vozidel s nulovými emisemi nezbytnou součástí rovnice dekarbonizace
dopravy. Avšak i s těmito posílenými
cíli bude AFIR poskytovat pouze minimální síť infrastruktury, která bude
muset být doplněna iniciativami soukromého sektoru,“ uvedla generální
ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.
Poslanci také hlasovali pro další vylepšení AFIR, jako je zvýšení požadovaného výkonu pro nabíjecí místa pro
lehká a těžká vozidla, rychlejší zavádě-

11/2022

ní vodíkových čerpacích stanic a větší
transparentnost a pohodlí pro spotřebitele – to vše automobilový průmysl
vítá jako kroky správným směrem.
„Pokud jde o cíle pro emise CO2
z automobilů a dodávek, politici nastavili laťku automobilovému průmyslu velmi vysoko. Nyní je klíčové, aby
AFIR odpovídal této úrovni ambicí,“
dodala De Vriesová.
Podle ACEA je velký rozdíl mezi
zeměmi – v 17 zemích je méně než
pět dobíjecích míst na 100 km silnic.
Například v Nizozemsku připadá jedna nabíjecí stanice na 1,5 km silnic,
zatímco v Polsku, které je osmkrát tak
velké, pouze jedna nabíjecí stanice
na 150 km. V České republice vychází jedna na 62 km.
Velkým problémem na celém
kontinentu je také rychlost nabíjení.
ACEA kritizuje, že nejenže většina
zemí EU nemá dostatečný počet
nabíjecích míst pro elektromobily, ale
naprostá většina z nich neumožňuje
dostatečně rychlé nabíjení. Nabíjecí
místa s výkonem větším než 22 kW
představují pouze zlomek celkové
kapacity – podle ACEA je to pouze
každá sedmý ze všech nabíjecích
bodů v EU.
„Pokud chceme přesvědčit občany
v celé Evropě, aby v nadcházejícím desetiletí přešli na elektrickou
mobilitu, mělo by být nabíjení těchto
vozidel stejně snadné jako dnes natankovat benzin. Lidé by neměli ujet
kilometry, aby našli nabíječku, ani by
neměli čekat věčnost, aby své vozidlo
nabili,“ říká Sigrid de Vriesová.
Také šéfka Svazu německého automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová rozhodnutí EP ocenila:
„V nadcházejících jednáních by německá vláda měla v Bruselu podpořit
tento návrh Parlamentu, aby se neohrozil rychlý náběh elektromobility. EU
musí povinně stanovit rozsah opatření, pokud jednotlivé členské státy
nesplní cíle rozšíření. Pro očekávaný
náběh elektromobility je třeba předem
zřídit dobíjecí stanice.“

Text: Vladimír Rybecký
Foto: EP, ACEA
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AKTUALITY

Deset let přehlížení
varování před
energetickou krizí
Generální ředitel společnosti Saudi Aramco Amin H. Al Nasser varuje
energetický průmysl před špatnými rozhodnutími. Pokusil se vnést
realitu do bezhlavého spěchu k obnovitelným zdrojům.

P

ři konferenci Schlumberger
Digital Forum 2022 ve švýcarském Luzernu generální
ředitel největšího ropného gigantu světa Saudi
Aramco Amin H. Al Nasser prohlásil:
„Začíná podzim a globální energetická krize slibuje chladnější a tužší
zimu, zejména v Evropě. Dosavadní
reakce bohužel ukazuje hluboké
nepochopení toho, jak jsme se sem
dostali, a tím i malou naději na brzké
ukončení této krize.“
Nasser uvedl, že až se historici
budou zamýšlet nad touto krizí, tak
uvidí, že varovné signály pro globální
energetiku blikaly červeně téměř
deset let. „Mnozí z nás již léta trvali
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na tom, že pokud budou investice
do ropy a plynu nadále klesat, růst
globální nabídky bude zaostávat
za poptávkou, což bude mít dopad
na trhy, globální ekonomiku a životy
lidí. Ve skutečnosti investice do ropy
a zemního plynu se od roku 2014
do loňska propadly o víc než 50 %.
Letošní zvýšení je příliš malé, příliš
pozdě a příliš krátkodobé.“

Chybné předpoklady vedou
ke špatnému plánu
Nasser varoval, že plán energetické transformace podkopaly scénáře
analytiků s chybnými předpoklady,
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které byly mylně vnímány jako fakta.
Vysvětlil například, že když covid
odezněl, scénář, předpokládal, že
využití ropy se téměř přes noc změní
v alternativní zdroje energie, a proto
se poptávka nikdy nevrátí na úroveň
jako před covidem.
„Ve skutečnosti jakmile se globální ekonomika začala vymaňovat
z karantény, poptávka po ropě i plynu
opět prudce vzrostla. Naproti tomu
solární a větrná energie stále tvoří
pouze 10 % celosvětové produkce
elektřiny a méně než 2 % celosvětových dodávek primární energie.
Dokonce i elektrická vozidla tvoří
méně než 2 % celkového počtu
a nyní čelí vysokým cenám elektřiny.

A možná nejškodlivější ze všeho byla
myšlenka, že přípravu na nepředvídané události lze bez obav ignorovat. Protože když se stydíte za ropu
a zemní plyn, rušíte ropné a uhelné
elektrárny, nediverzifikujete dodávky
energie, vyhýbáte se poctivé analýze
a odmítáte jadernou energii, měl
by váš plán přechodu být správný,“
uvedl Nasser.
„Jenže jak tato krize ukázala, tento
plán byl jen hradem z písku, který
vlny reality odplavily. Miliardy lidí po
celém světě nyní čelí problémům
s přístupem k energii a následkům,
které pravděpodobně budou vážné
a dlouhodobé. Energetická nejistota plyne z nedostatečných investic
do ropy a plynu, nejsou připraveny
alternativy a žádný záložní plán. Ale
to z dosavadní reakce nepoznáte.
Zmrazení cen za energii by mohlo
spotřebitelům krátkodobě pomoci,
ale neřeší základní příčiny a není
dlouhodobým řešením. A zdanění
společností ve chvíli, když potřebujete, aby zvýšily produkci, zjevně nepomůže,“ upozornil šéf Saudi Aramco.

Důsledky nedostatečných
investic
Podle Nassera to, jak Evropa agresivně podporuje alternativy a obnovitelné technologie, aby snížila jednu
sadu závislostí, je může nahradit
novými: „Pokud nákupčí konvenční
energie očekávají, že výrobci vynaloží
obrovské investice, jen aby uspokojili jejich krátkodobou potřebu, měli
by na toto očekávání rychle zapomenout. A odvedení pozornosti od
skutečných příčin zpochybňováním

morálky našeho odvětví problém
nevyřeší. Svět musí mít jasno o příčinách a čelit jejich následkům.“
Generální ředitel Aramco se domnívá, že investice do zemního plynu
a jeho hledání se ignorovaly, stejně
jako krizové plánování. „Naproti tomu
se nyní očekává, že celosvětová spotřeba uhlí letos vzroste na rekordní
úroveň z doby před téměř deseti
lety. Mezitím jsou zásoby ropy nízké
a efektivní globální volná kapacita
nyní představuje asi 1,5 % celosvětové poptávky. Stejně znepokojivé je
to, že zásoby ropy klesají v průměru
o 6 % každý rok a o více než 20 %
v některých starších nalezištích.“
Armin Nasser varoval, že jen prosté udržení stabilní produkce potřebuje samo o sobě hodně kapitálu,
zatímco zvýšení kapacity vyžaduje
ještě víc. Posteskl si: „Přesto je
neuvěřitelné, že faktor strachu stále
způsobuje zmenšování významných
investic do ropy a plynu i do velkých
dlouhodobých projektů. A této situaci
nepomáhají krátkodobé poptávkové
faktory, které dominují diskuzím. Až
se globální ekonomika zotaví, můžeme očekávat další oživení poptávky,
takže zmizí i malá rezervní kapacita
v těžbě ropy. A až se svět probudí,
může být příliš pozdě na změnu
kurzu.“
Proto je vážně znepokojen: „Dovolte mi to říci jasně – neříkáme, že
by se naše globální klimatické cíle
měly kvůli této krizi změnit. Všichni
se zajímáme o ochranu klimatu. A investice do společností a jiných zdrojů
neznamená, že by se alternativní
zdroje energie a technologie měly ignorovat. Ale svět si zaslouží mnohem
lepší reakci na tuto krizi.“

Plán se třemi pilíři
Nasser uvedl, že nastala chvíle pro
zvýšení investic do ropy a zemního
plynu, zejména do rozvoje těžebních kapacit. Věří, že krize konečně
přesvědčí lidi o potřebě mít věrohodnější plán energetické transformace. „Vyžaduje to nový globální
energetický konsensus postavený na
třech dlouhodobých strategických
pilířích: uznání ze strany politiků
a dalších zúčastněných stran toho,
že dodávky dostatečného množství
cenově dostupné konvenční energie
jsou v dlouhodobém horizontu stále
potřebné, další snižování uhlíkové
stopy u konvenčních energií s větší
účinností využívání energie, přičemž
technologie umožňují obojí, a využívání nízkouhlíkových zdrojů energie
doplňující konvenční zdroje.“
„Transformace stávajícího celosvětového energetického systému
a zajištění bezpečné a udržitelné
budoucnosti pro každého bude
gigantický úkol. Průmyslové společnosti musí spolupracovat, aby podporovaly inovace v bezprecedentním
měřítku a rychlosti. Protože správné
investice by nyní mohly pomoci zajistit vyšší efektivitu, nižší náklady, nižší
emise, vyšší spolehlivost a vyšší zisk
v průběhu desetiletí,“ uzavřel Nasser.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Saudi Aramco
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AKTUALITY
AKTUALITY

AKTUALITY
Bosch eAxle

Bosch v Jihlavě posiluje
v oblasti elektromobility
Významná investice podpoří strategii Bosch pro další rozvoj výrobního
závodu v Jihlavě rozšířením výrobního portfolia o nové produkty
v oblasti elektromobility. Od roku 2024 začne výrobu elektronáprav,
statorů a rotorů, výroba elektromotorů je plánována od roku 2025.

V

závodě Bosch Diesel
v Jihlavě pracuje 4500
zaměstnanců. K hlavním
výrobkům patří vysokotlaká čerpadla pro vznětové
motory, tlakové zásobníky, regulační
ventily tlaku, vstřikovače a zpětné vedení paliva pro systém Common rail.
Vedle stávající výroby komponent pro
spalovací motory Bosch připravuje
sériovou výrobu elektronáprav, elektrických motorů, statorů a rotorů pro

elektricky poháněná osobní vozidla.
Náběh nové výroby bude probíhat
postupně: v roce 2023 budou instalovány první výrobní linky, od roku
2024 dojde k zahájení sériové výroby
a od roku 2025 je plánována výroba
elektromotorů.
„Strategie rozvoje kompetencí
v oblasti udržitelné mobility v Jihlavě
podporuje celkovou strategii firmy
Bosch v oblasti elektrifikace a ochrany klimatu. Společnost Bosch se

Areál výrobního závodu 3 Bosch Diesel v Jihlavě
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zavázala k cílům EU stanovených
v Zelené dohodě (Green Deal). Proto
je stále větší část podnikání firmy
Bosch spojená s elektrifikací a Bosch
ve stále větší míře využívá i růstový
potenciál v oblasti elektromobility.
Nová výroba z oblasti elektromobility
tak posílí nejen význam jihlavského
závodu pro firmu Bosch samotnou,
ale zároveň se tato výroba stane
v Jihlavě a na Vysočině dalším významným milníkem rozvoje zdejšího
průmyslu,“ řekl obchodní ředitel
Bosch Diesel Ralph Carle.
„K budování nové výroby dochází postupně. Již nyní připravujeme
výrobní prostory pro novou výrobu
v závodě 3 na Pávově. První linky
budeme instalovat na jaře 2023. Pak
může začít i výroba prvních vzorků
nových produktů tak, aby je i pilotní zákazník otestoval v klasických
sériových podmínkách a následně
mohl nechat projít vozidla s novým
typem pohonu homologací. Od roku
2024 dojde k zahájení sériové výroby,
v roce 2025 plánujeme v jihlavském

závodě převzetí dalšího nového
výrobku pro elektrická osobní vozidla
elektromotoru. Součástí přípravy
nové výroby bylo přemístění některých nevýrobních oblastí, jako např.
technické údržby strojů, do externích
prostor LOG Point 112, které se
nacházejí přibližně dva kilometry
od závodu 3. Díky naší flexibilitě se
nám podařilo uvolnit dostatečné
výrobní plochy pro novou výrobu,“
doplnil technický ředitel Bosch Diesel
Rajendra Basavaraju.

Rozvoj kompetencí
jihlavského závodu posílí
značku Bosch v ČR
„Technologický vývoj v jihlavském
závodě nás velice těší. Získání
kompetencí jihlavského závodu
v oblasti elektromobility je velký
úspěch. Naše regionální kompetence v oblasti elektromobility doplňuje
spolupráce na vývoji vodíkového
palivového článku a technologií potřebných pro výrobu vodíku v našem

SUV s elektronápravami Bosch

R&D centru v Českých Budějovicích.
Elektrický motor s vysokou pravděpodobností ještě dlouho nebude jediným pohonem na trhu. Oba české
závody zaměřené na automobilovou
techniku se proto nadále věnují
i stávající výrobě a vývoji komponent
pro spalovací motory,“ prohlásil reprezentant společností Bosch v ČR
Milan Šlachta.
Elektromobilita znamená kromě
nové výroby i posílení jihlavského
závodu v oblasti technického vývoje. Vedle montáže nových výrobků
a sériové výroby komponent zde
bude fungovat také dlouhodobá
zkušebna. „Projekt pro nás znamená
také změnu v myšlení. Nové výrobky
pro elektromobily budeme dodávat
rovnou výrobcům elektrických osobních automobilů, zatímco například
čerpadla a raily konvenčních spalovacích motorů směřovaly nejdříve do
motoráren a až odtud se dostávaly
k samotným výrobcům automobilů,“
vysvětlili manažeři projektu nové
výroby Martin Mlýnský a Jiří Müller
z jihlavské firmy Bosch.

Elektromobilita přináší příležitosti v oblasti zaměstnanosti
„Elektromobilita s sebou nese
další nové příležitosti i v oblasti zaměstnanosti: Jako závod se chceme
zaměřit na další zaměstnance a motivovat je k zájmu o práci ve výrobě
komponent pro elektrická osobní
vozidla. Do budoucna budeme hledat zaměstnance nejen do výrobních
pozic, ale i do specializovaných profesí a podpůrných oddělení. Podporou rozvoje technických kompetencí
našich zaměstnanců chceme přispět
k rozvoji nejen závodu Bosch v Jihlavě, ale i k dalšímu rozvoji celého
českého průmyslu. Bosch se považuje za dodavatele číslo jedna pro
elektrické pohonné jednotky v oblasti
silniční dopravy,“ řekl obchodní ředitel Bosch Diesel Ralph Carle.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Bosch
Foto: Bosch

Stator pro trakční elektromotor Bosch

Rotor pro trakční elektromotor Bosch

Trakční elektromotor Bosch pro elektromobily
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Equip Auto 2022:
aftermarket žije
Po třech letech v Paříži proběhl veletrh Equip Auto. Poprvé se
uskutečnil souběžně s autosalonem Mondial del'Auto jako součást
Pařížského automobilového týdne. Vystavovatelé i návštěvníci v sektoru
aftermarketu byli viditelně nadšenější než v halách s novými auty.

E

quip Auto je veletrh věnovaný
profesionálům z oblasti
aftermarketu. Výrobci zde
předvádějí tlumiče, pneumatiky, nářadí, diagnostiku ale
i řadu specializovaných služeb, jako
jsou mytí, skladové hospodářství, pojištění, atd. Je to ráj pro profesionály
z autoservisů, kteří přijeli objevovat
nové produkty a nakupovat je.
Letošní 26. ročník přinesl historicky první spojení s autosalonem
Mondial del'Auto – obě akce se
konaly současně jako součást Pařížského týdne automobilů na výstavišti
Porte de Versailles. Ve dvou hlavních
halách, dříve vyhrazených především
pro domácí automobilky, bylo mimořádně živo. Zatímco ve třech halách
ve středu výstaviště bylo jen pár
automobilových značek, zde se sešlo
více než 1000 vystavovatelů prezentujících se ve velmi dobré náladě.
Bohatství expozic i doprovodných akcí svědčil o tom, že obchodu
s náhradními díly se daří velmi dobře.
Přitom profesionálové, kteří udržují
v provozu automobily, se samozřejmě také potýkají s energetickou krizí.
Navíc budou muset čelit rostoucímu
počtu elektrifikovaných a zejména
plně elektrických automobilů, které
vyžadují nové specialisty a vybavení.
Autoservis budoucnosti bude
muset být propojený a ekologicky
zodpovědný. Bude stále víc těžit
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z přístupu k repasovaným dílům,
z diagnostických nástrojů ale i údržby
a oprav speciálně navržených pro
akumulátory. Automechanik blízké
budoucnosti dokáže zkontrolovat
zdravotní stav akumulátoru a vystavit
certifikát, který bude nezbytný pro
další prodej ojetého elektromobilu.
Bude muset být také vyškolen pro
práci na palivových článcích nebo na
pokročilých asistentech jako součásti
autonomního řízení. Vybavení pro to
vše nabídl i veletrh Equip Auto.
Trh s náhradními díly bude i nadále těžit ze silné potřeby mobility.
Přínosem pro něj bude průměrný věk
automobilů rostoucí s prohlubující
se ekonomickou krizí. Čím pomalejší bude obnova vozového parku
v důsledku poklesu prodeje nových
aut, tím větší bude potřeba oprav
stárnoucích osobních a lehkých
užitkových automobilů. I při optimistickém růstu podílu prodeje elektromobilů bude v roce 2030 ve Francii
v provozu stále víc než 86 % vozidel
se spalováními motory. Ty budou na
dlouhou dobu představovat jistotu
pro tradiční autoservisy.
Equip Auto ukázal, že i při nástupu
elektromobility potřeby profesionálů
v autoservisech orientovaných na
klasická auta rostou. Bylo zde k vidění mnoho expozic zaměřených na
spalovací motory a ty budily nadšený
zájem mnoha návštěvníků.

Autoservismagazin.cz

Plastic Omnium
dokončila akvizici
Varroc Lighting Systems
Společnost Plastic Omnium dokončila akvizici divize automobilových
světelných systémů Varroc Lighting Systems od společnosti Varroc
Engineering Limited. Společnost Varrock Light Systems s.r.o. mění své
jméno na PO Lighting Czech.

S
Obchod s náhradními díly pro
ojetá auta má před sebou světlou
budoucnost. Potvrdily to oba krátce
po sobě konané veletrhy, které se
v minulosti střídaly každý druhý rok,
tedy Automechanika ve Frankfurtu
a Equip Auto v Paříži. Jeden zásadní
rozdíl mezi nimi ale byl – zatímco
Automechanika ve Frankfurtu byla
skutečně mezinárodní a k dorozumívání se používaly stejnou měrou
němčina i angličtina, při Equip Auto
se veškerá komunikace odehrávala
výhradně ve francouzštině (což ale
neplatilo pro souběžně konaný autosalon Mondial del'Auto).

polečnost Varroc Lighting
Systems, která v roce 2021
dosáhla obrat 0,8 miliardy
eur, byla spolu s AMLS
začleněna do nové divize
Lighting společnosti Plastic Omnium.
Nová divize, vytvořená v roce 2021,
zaměstnává 7000 lidí v 11 závodech
po celém světě. Nová divize Lighting
očekává dosažení příjmu ve výši
1,5 miliardy eur do roku 2027.
Společnost Varroc Lighting Systems má celosvětově více než 9000
zaměstnanců v závodech v 16 zemích
světa. V České republice působí na
třech místech – v Novém Jičíně,

Rychvaldu a Ostravě, kde zaměstnává 3000 lidí. Výroba v Novém Jičíně
a Rychvaldu zaujímá pro společnost
klíčové postavení. V České republice je
umístěno i globální výzkumné a vývojové centrum společnosti pracující na
vývoji nejmodernějších osvětlovacích
systémů pro automobilový průmysl.
High-tech světlomety vyvinuté a vyrobené v ČR najdeme nejen ve velkosériové produkci mnoha automobilek, ale
i v exkluzivních automobilech věhlasných prémiových značek.
Společnost Varroc Lighting Systems s.r.o. se sídlem v Šenově u Nového Jičína je nově zapsána v rejstří-

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Equip Auto

ku firem jako PO Lighting Czech s.r.o.
Jejími jednateli se nově stali Valérie
Bros, Pierre-Henri Desportes a Damien Degos.
„Touto akvizicí se společnost
Plastic Omnium řadí jako přední hráč
v celém hodnotovém řetězci osvětlení se širokou škálou produktů od
komponent až po kompletní světlomety a vyváženou geografickou stopu v cenově konkurenceschopných
zemích. Nyní jsme schopni poskytnout jedinečné diferencované řešení
díky synergiím mezi osvětlením a našimi předními moduly a aktivitami
v oblasti nárazníků,“ uvedl generální
ředitel společnosti Plastic Omnium
Laurent Favre.
Transakce v hodnotě 520 milionů
eur byla upravena směrem dolů
o 80 milionů eur, aby odrážela oslabené tržní podmínky vyvolané inflací
a narušením dodavatelského řetězce.
Společnost Varrock Light Systems
byla konsolidována do účtů Plastic
Omnium od 7. října 2022.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Varroc Lighting
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Fiat Chrysler
Automobiles ČR
součástí Emil Frey Group
Skupina Emil Frey v ČR dokončuje proces
převzetí značek Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat
Professional a Jeep a vytvořila pro ně novou
společnost F Automobil Import.

V

dubnu letošního roku se
skupina Emil Frey Group
dohodla s koncernem
Stellantis na začlenění značek Abarth, Alfa
Romeo, Fiat, Fiat Professional a Jeep
do svého portfolia a převzetí odpovědnosti za dovoz vozidel těchto
značek do České republiky. Nyní,
po dokončení všech schvalovacích
procesů ze strany antimonopolních
orgánů, přichází tato dohoda do fáze
realizace.
Současná společnost Fiat Chrysler
Automobiles ČR, zodpovídající za import značek Abarth, Alfa Romeo, Fiat,
Fiat Professional a Jeep do České
republiky, se jako F Automobil Import
oficiálně stala součástí skupiny Emil
Frey v ČR a přesunula své sídlo do
Olbrachtovy ulice v Praze. Současně

Jaromír Heřmanský
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skupina převzala i stávající zaměstnance a smlouvy s koncesionáři.
Cílem nové firmy bude dále rozvíjet
potenciál a image proslulých značek.
Jedná se o zejména o značky Fiat,
Alfa Romeo a Jeep. Klíčovou roli v nabídce hraje Fiat Professional a jeho
nabídka lehkých užitkových vozů.
Za úkol posílit další rozvoj těchto
značek bude zodpovídat nově jmenovaný jednatel a ředitel společnosti
F Automobil Import Jaromír Heřmanský. Dosud zastával pozici ředitele B2B
a LCV pro značky Peugeot, Citroën,
Opel a DS. Současně s tím bude
vykonávat také funkci ředitele značek
Fiat, Fiat Professional a Abarth. Přitom
bude spolupracovat s Tomášem Zahelem, který se stává ředitelem značek
Alfa Romeo a Jeep. Na tuto pozici přichází z funkce produktového manažera značky Opel. Roli prodejního ředitele
zaujme Pavel Kočí, stávající zónový
manažer pro nové vozy Fiat, Jeep, Alfa
Romeo, Abarth a Fiat Professional.
Ve funkci ředitele oddělení B2B/
LCV Jaromíra Heřmanského vystřídal
Lukáš Hošek. Působnost oddělení zahrnuje všechny značky skupiny Emil
Frey v ČR, tedy Peugeot, Citroën,
Opel, DS, Abarth, Alfa Romeo, Fiat,

Autoservismagazin.cz

Fiat Professional a Jeep. Hošek bude
zodpovědný za vytváření strategie
a prodejních podmínek pro všechny
segmenty B2B trhu, a to i v oblasti
elektrifikovaných vozů včetně elektrických užitkových vozů.
Funkci PR manažerky značek
Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth a Fiat
Professional bude i nadále zastávat
Sylva Marounková. Pozice manažerky
pro marketing a media se ujme nově
nastupující Alena Kudrnová.
Jmenované zástupce společnosti
F Automobil Import doplnili stávající
zaměstnanci a nové posily z vnitřních
či vnějších zdrojů, aby tato kompletní sestava zajistila efektivní chod
společnosti.
Kromě prostor na Olbrachtově ulici
v Praze, které sdílejí zaměstnanci všech
importérských firem skupiny Emil Frey
v ČR, bude skupina nadále využívat budovu v Čestlicích, užívanou v současné
době zaměstnanci stávající společnosti Fiat Chrysler Automobiles ČR.

Text: V. Rybecký podle
podkladů Emil Frey Group
Foto: Emil Frey Group

Tomáš Zahel

Aures Holdings prodává
víc aut než loni
Přestože rok 2021 byl pro síť AAA Auto
a Mototechna rekordní, její letošní čísla
prodeje ojetých automobilů byla za devět
měsíců v České republice o 20 % výš.

S

kupina Aures Holdings,
připomínající si letos 30 let
od založení společnosti,
v České republice zahrnuje
značky AAA Auto, Mototechna, Auto Diskont, AuresLab,
Mototechna Drive, Mototechna
EcoDrive a Mototechna Classic.
V České republice má 22 poboček
AAA Auto a Mototechna s plným
servisem dvě call centra v Praze
a Ostravě a dvě pobočky Mototechna
Drive. Pro Skupinu včetně společnosti Driverama v pěti zemích momentálně pracuje 3100 lidí.
Dosavadní výsledky prodeje za devět měsíců letošního roku jsou zatím
nejlepší v třicetileté historii společnosti. Za devět měsíců roku 2022
Skupina v České republice prodala
38 100 aut (v roce 2021 to bylo
31 700 aut). Dobrému prodejnímu
výsledku pomáhá i to, že se podle
interních statistik na rozdíl od ostatního zboží ceny prodaných ojetých
vozů už od dubna prakticky nezvedají. Navzdory inflaci si v ČR ojetá
auta již půl roku drží stálou střední
hodnotu prodejní ceny na úrovni
190 000 Kč. Mění se ale preference
na straně kupujících.
Ustálila se celková nabídka hlavních inzertních agregátorů ojetých
vozů, která se v ČR pohybuje měsíčně okolo 100 000 ojetin. Podle analýzy Aures Holdings došlo v České

palivo

nabídka
v inzerci

prodej v síti
AAA Auto

nafta

54,7 %

46,4 %

benzin

41,4 %

53,3 %

LPG

2,1 %

0,07 %

hybrid

0,9 %

0,04 %

elektro

0,4 %

0,11 %

CNG

0,4 %

0,01 %

republice meziročně za prvních devět
měsíců roku k dalšímu snížení objemu ojetých vozů na hlavních agregátorech, ale již ne tolik jako o rok
dříve – pouze o 1 %. Ceny v nabídce
naopak vzrostly výrazně o 21 %. Nejčastější věk inzerovaných automobilů
mírně stoupnul na 10,4 roku a také
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nejčastější stav tachometru se mírně
zvýšil na 153 000 km.
Je patrná velká disproporce mezi
nabídkou a poptávkou. Přes mírný pokles v nabídce s 54,7 % převažují vozy
se vznětovými motory nad zážehovými (41,4 %), přičemž se zde projevuje
masivní vývoz ojetých vozů s turbodiesely ze západní Evropy, kde se jich
ve velkém zbavují. V prodeji ovšem
vládnou auta na benzin s 53,3 %,
zatímco podíl turbodieselů poklesl
na 46,4 %. V nabídce výrazně roste
i podíl aut s hybridním (0,9 %) a čistě
elektrickým pohonem (0,4 %), jenže
zájem o ně na straně kupujících je
zcela minimální s podílem na celkovém prodeji 0,04 % resp. 0,11 %.
Výjimku představují jen vozy Toyota
s hybridním pohonem, které se prodávají prakticky okamžitě poté, co se
objeví v nabídce. Prakticky nulový už
je zájem o koupi ojetých aut na LPG
a CNG, byť v nabídce jsou jich stále
ještě 2,1 % resp. 0,4 %.

Text: V. Rybecký podle
podkladů Aures Holding
Foto: Aures Holding
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KATALOG MEWA OCHRANNÝCH
PRACOVNÍCH POMŮCEK

Stalo se...
GETFIX PLÁNUJE VE SVÉ SÍTI
ZPĚTINÁSOBIT POČET SERVISŮ

V

yhledávač autoservisů GetFix chce během pěti
let zvýšit počet zaregistrovaných servisů v rámci své nabídky pětinásobně na 800 provozoven.
Počet uživatelů by měl vzrůst ze stávajících 1300 na více
než 100 000. „Cílem je vytvořit rezervační systém, který
bude sloužit servisům a řidičům. Chceme, aby byl GetFix
místem, kde klienti vyřeší všechny problémy s vozidly.
Od koupi vozidla přes registr až po opravy, mytí, uskladňování pneumatik a prodej vozidla,“ říká ředitel společnosti GetFix Stanislav Toman. GetFix vznikl v roce 2019
a loni do projektu vstoupil investiční partner, který projekt
financuje a pomáhá s jeho dalším rozvojem. Dosud
GetFix zprostředkoval objednávky servisních prací za více
než 2,4 milionu Kč. Měsíčně zprostředkuje více než 100
objednávek. Výhodou celého systému je rychlé on-line
objednání servisní služby v jeho okolí. Objednávku má
vytvořenou do tří minut. Vybírat může mezi prověřenými
servisy s hodnocením od ostatních uživatelů. Servisy
naopak získají novou klientelu, marketingovou podporu ze
strany GetFixu a exkluzivitu v daném regionu.

technickou způsobilostí (osvědčení č. 3811). Zahrnuje
aktuálně více než 90 typů a modelů osobních vozů. Česká
republika je teprve pátou zemí v Evropě, ve které se použití
LED světelných zdrojů pro tyto účely a v takovém rozsahu
povedlo legalizovat. Řidiči starších nebo méně vybavených
aut mohou již před touto zimou své vozy legálně opatřit
nejnovější LED technologií. LED žárovka osvítí vozovku s až
o 230 % vyšším jasem, výrazně vyššími kontrasty a větším
dosvitem. V porovnání s běžnými halogenovými žárovkami
je LED žárovka Night Breaker LED H7 lepší i co do odolnosti proti vibracím a má až 5× delší životnost. Cena legálních
LED H7 žárovek začíná na 3200 Kč vč. DPH za jeden pár.

M

ewa přichází s novým značkovým katalogem
ochranných pracovních pomůcek pro roky 2022
a 2023. Na 316 stránkách najdou odborníci
a manažeři více než 10 000 výrobků pro práci v dílnách
a provozech. Jde například o ochranné vybavení, bezpečnostní a funkční oblečení, sportovní trika nebo košile.
Kompletní nabídka je k dostání také v online shopu „buy4work.mewa.cz“. Sortiment zahrnuje zboží pro bezpečnost práce v každém odvětví. Ideální doplňky k pracovním
a ochranným oděvům lze najít v pěti kategoriích Bezpečnostní obuv, Pracovní rukavice, Oděvy, Ochrana kůže
a hygiena a Ochrana dýchacích cest, očí, sluchu a hlavy.
Objednat lze nové modely značek Elten, Puma, Toworkfor,
Helly Hansen a U-Power. U pracovních rukavic se výběr
rozšířil o Korsar Kori-Dex a k jednorázovým přibyla značka
Grippaz. Novinkou jsou chladivé textilie od E.Cooline.
Soubor produktů pro bezpečnost práce doplňuje nabídka
služeb zákazníkům.

PRÉMIOVÝ PRODUKT NISSENS
S ORIGINÁLNÍ KVALITOU

servind.com

S
LEGÁLNÍ LED AUTOŽÁROVKY H7
DO HLAVNÍCH SVĚTLOMETŮ

O

d listopadu mohou čeští majitelé mnoha typů osobních a užitkových vozů legálně používat LED žárovky
H7 Osram Night Breaker LED v hlavních světlometech místo technologicky starších halogenových autožárovek. LED žárovky je možné instalovat do potkávacích,
případně dálkových světlometů vozů, které jsou uvedeny
na seznamu vozidel s Ministerstvem dopravy schválenou

polečnost Nissens posiluje své postavení v oboru ekologických systémů automobilů, který se snaží snížit
dopad spalovacího motoru na životní prostředí. Produktová řada Nissens, související s účinností motoru a snižováním emisí, sestává z mezichladičů, turbodmychadel,
ventilů EGR a modulů. Nyní se rozšiřuje o chladiče EGR.
To znamená, že zákazníci společnosti Nissens mohou těžit
z kompletní řady komponent EGR. Nově uvedené chladiče
EGR se přirozeně vyznačují vynikající kvalitou produktu
podle standardů kvality Nissens. I tato produktová skupina
je zahrnuta do konceptu First Fit, kde je v balení s produktem i drobný montážní
materiál. Chladiče Nissens
EGR jsou prémiové produkty pro aftermarket kopírující
výkonnost a montáž originálních komponent. Úvodní
řada chladičů Nissens EGR
se skládá z 26 modelů pro
nejpopulárnější vozidla
v EU. Zahrnuje 71 OE čísel.
V následujících měsících se
bude rychle rozšiřovat.

Umění autoopravárenství
Dosáhnout prvotřídního vzhledu po opravě je skutečné umění. Aby bylo dosaženo
stoprocentního výsledku, je potřeba skloubit několik věcí. Profesionální um a zkušenost
autolakýrníků a karosářů, nejmodernější karosářské technologie, prvotřídní lakovací vybavení,
efektivní spotřební materiál a v neposlední řadě nejpokrokovější lakovací materiály.
Spojte vaše profesní dovednosti s našimi silnými značkami, komplexním poradenstvím, technickou podporou,
propracovaným systémem školení a dokonalý výsledek bude zaručen. Jsme vám k dispozici již 30 let.

18
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Posunuli jsme
se do jiné dimenze
Třicet let působení na trzích v České republice
pro nás zhodnotil jednatel společnosti
SERVIND s.r.o. Ing. David Bártek.
Co pokládáte za největší
úspěchy 30 let působení vaší
společnosti na českém trhu?
„Za největší úspěchy považuji náš
celoevropsky výjimečný podíl na autoopravárenském trhu se značkou Standox, ucelenou nabídku pro kompletní
zajištění opravy po nehodě, dodávky
do všech automobilek v České republice a na Slovensku, dominantní podíl
na trhu kolejových vozidel a technologický leadership v mnoha oblastech.
Co bych chtěl ale vyzvednout je, že
za těmito úspěchy stojí jejich správné
načasování a kombinace všech patřič-

ných faktorů. Mezi hlavní atributy
bych jmenoval kompetentnost, entuziasmus i loajalitu kolegů a výběr
správných dodavatelů, kteří patřili
a nadále patří k technologické špičce svého oboru. Dalšími neméně
důležitými faktory byla odvaha
se pouštět do nových projektů,
přinášet netradiční řešení, správné
načasování rozvoje produktového
portfolia či investic do rozvoje v momentech, kdy ostatní své podnikání
spíše konsolidovali. To nám umožnilo opustit roli dodavatele a stát se
skutečně komplexním partnerem
našich zákazníků.“

Situace na českém trhu
za 30 let prošla několika
radikálními proměnami. Které
pokládáte za nejdůležitější?
„Trh se změnil opravdu dramaticky.
Vždyť v počátku našeho podnikání
v raných 90. letech se trhy, a nejen
ten autoopravárenský, teprve formovaly. Od úplných počátků, kdy
se často prodávalo pouze přesné
množství míchané barvy přímo na
danou zakázku, jsme se posunuli do
zcela jiné dimenze. Zákazníci jsou
mnohem náročnější, výrobci profesionálnější a komplexnější, dodavatelé
flexibilnější, opravy sofistikovanější.
Za těch 30 let udělal svět neskutečný
technologický pokrok, a s ním i relativně konzervativní autoopravárenství, v kvalitě, efektivitě, ekologických
aspektech používaných materiálů,
příslušenství i technologického
vybavení, bezpečnostních systémech
a strukturálních materiálech vozidel, v technologických postupech
i nárocích na znalosti zaměstnanců,
v legislativním rámci atd. Tyto změny
chodí „ve vlnách“ a my se právě na
prahu té další nacházíme – a ta bude
opravdu velká.“

Postupem let jste značně
rozšířili nabídku vámi nabízených produktů ale i služeb.
Můžete přiblížit podíl jednotlivých oblastí na vaší činnosti
a v jaké oblasti pozorujete
největší růst?
„V počátcích našeho podnikání
jsme se věnovali výhradně trhu
autoopravárenství. K lakovacímu
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materiálu Standox tehdy kolegové
postupně doplňovali další dodavatele spotřebního materiálu, vybavení
i technologií pro lakování. O kvalitě
jejich výběru hovoří fakt, že většinu
dodavatelů vybraných na počátku
90. let zastupujeme dodnes. Důležitým milníkem bylo založení průmyslové divize v roce 1995 se širokým
sortimentem mokrých a práškových
barev a její vstup do oblasti průmyslu
včetně automobilového. Po relativně
delší době doplňování a obměňování
produktového portfolia následovaly
v roce 2016 dva zásadní projekty,
které společnost posunuly výrazně
kupředu, a to nejen z obratového
hlediska. Tehdy jsme otevřeli karosářské tréninkové centrum a vstoupili do
oblasti karosářských oprav v součinnosti se společností CAR-O-LINER.
V témže roce se nám podařilo získat
zastoupení olejů a maziv Castrol pro
segment autorizovaných servisů. Jako
poslední, přesto velice důležitý, milník
považujeme v roce 2020 vznik naší
průmyslové sekce Business Development, která se věnuje automatizaci
a robotizaci procesů zejména v oblasti
přípravy a finalizace povrchu. Díky
tomu se v komplexnosti nabízených
produktů i služeb, kompetentnosti
našich zaměstnanců a silného zázemí
společnosti jednoznačně řadíme
mezi celoevropskou špičku. I po třiceti
letech ale stále má segment autoopravárenství nadpoloviční podíl na
našem celkovém obratu.“

Jaký je v současné době zájem
o vaše školicí programy?
„Zájem o školicí a rekvalifikační
programy výrazně převyšuje naše
současné kapacity, přestože máme
k dispozici již dvě tréninková centra
– jedno lakařské a jedno karosářské.
Naši zákazníci mají opravdu velký
zájem se dále vzdělávat a rekvalifikovat. Samozřejmě to souvisí s určitým deficitem z doby, kdy se nebylo
možno osobně potkávat. Dobrou
zprávou pro celý trh je, že to souvisí
také s pozitivním posunem vnímání
karosářského i lakýrnického řemesla
širokou veřejností.“

Jak ovlivní růst cen energií
situaci ve vašem oboru?
Neobáváte se, že ve snaze po
snižování cen oprav hrozí
návrat k méně kvalitním
a k životnímu prostředí méně
ohleduplným technologiím
a materiálům, což by nepříznivě ovlivnilo i dodavatele
vysoce kvalitních produktů
jako je Servind?

ním faktorem, který trh ovlivní,
budou chybějící nová auta ve
značkových servisech. Vyhlídky na
příští roky v rámci autoopravárenství
nejsou tedy moc přívětivé. V rámci
průmyslových tržních segmentů
je situace komplikovanější. Tady
si celkový dopad vůbec netroufnu
predikovat.“

„Nejedná se bohužel pouze
o ceny energií, roli bude hrát
obecně nepříznivá nákladová
situace na trhu. Spíše než odklon od kvality a k neekologickým
produktům očekáváme, že budou
koncoví zákazníci svou spotřebu,
tedy opravu, odsouvat v čase.
Snažíme se našim partnerům pomáhat v rámci (pře)nastavování
celého procesu i zavádění nových
high-tech produktů či vybavení.
Jedině tak mohou být hospodární, efektivní a konkurenceschopní.
To ale bez dostatečně kvalitních
produktů opravdu nelze. V rámci
dalšího vývoje trhu bude muset
být zvýšení cen oprav po nehodách v konečném důsledku reflektováno ve výši pojistného. Ale
to bude mít samozřejmě určitou
časovou prodlevu. Dalším negativ-

„Budeme se soustředit na postupný a logický rozvoj našeho produktového portfolia i navazujících služeb
a flexibilně přizpůsobovat naší strategii potřebám měnícího se trhu. Aktivně jsme vstoupili do světa robotizace
a automatizace. Zde vidíme velký
prostor a potenciál na rozvoj v rámci
obchodní synergie s našimi stávajícími tržními segmenty. A kdo ví, možná
překvapíme i nějakou akvizicí. Ale
abychom byli schopni naše budoucí plány a vize naplňovat, musíme
prioritně zajistit udržení adekvátní
péče našim stávajícím zákazníkům.
V tomto ohledu plánujeme další kvalitativní i kvantitativní posílení našeho
týmu a významné rozšíření sídla
společnosti v Tuchoměřicích, a to jak
v rámci administrativy a logistiky, tak
také v rámci technologického zázemí
společnosti.“
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Co připravujete pro nejbližší
dobu nového?
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řešení a do konce životního cyklu
vozidla již často nevyžaduje další
zásah.
Jak stoupá složitost elektronických
součástek a integrovaných obvodů,
neobejde se provoz bez vlastního vývoje oprav a speciálních technologií
jako např. mikroskopů, rentgenu pro
kontrolu vícevrstvých základních desek, výměny procesorů s pouzdrem
BGA atd. Veškeré toto know-how je
zárukou pro kvalitní servis autoelektroniky a při cenách oprav na úrovni
1/4 až 1/3 ceny nového dílu přináší
i významnou finanční úsporu.
Spolehlivý servis jednotek by se
měl také vyznačovat transparentní
komunikací! Pokud zákazníci rozumí poskytovaným službám a s nimi
spojeným procesům, může vznikat
dlouhodobější spolupráce a vzájemná důvěra. Pokud ve všech momentech před, během a po opravě
obdrží zákazník potřebné informace
a podporu, je to správný předpoklad
pro bezproblémové a rychlé vyřízení
zakázky.

Oprava autoelektroniky –
Sázka na kvalitu se vyplatí!
Stále se zvětšující počet a komplexita elektronických komponentů
ve vozidle je výzva pro pracovníky autoservisů. Oprava vadné
autoelektroniky je citlivá operace a patří do ruky odborného
a zkušeného personálu.

V

ybírejte firmu, která
nabízí komplexní a kvalitní řešení jako jeden
dodavatel. Předpokladem pro opravu by pak
mělo být vysoce vypovídající vstupní
a výstupní testování kde se potvrdí,
že jednotka po opravě také skutečně

22

funguje. V tento moment by neměl
být problém na opravu poskytnout
dvouletou záruku.
Je dobré se vyhnout nákupu
jednotky z vrakoviště nebo druhé ruky. Neznáte historii daného
dílu, obvykle dostanete záruku
maximálně v řádu týdnů a starosti

Autoservismagazin.cz

mnohdy přidělá nutný přenos softwaru
z původní jednotky a její konfigurace
za další vícenáklady.
Oproti tomu repas originálního dílu,
který lze realizovat včetně přeposlání
během několika dní, zahrnující výměnu všech poddimenzovaných nebo
poškozených součástek přináší trvalé

A co vše lze opravit?
Od jednotek ABS, motoru, automatických převodovek, přístrojových
štítů až třeba po zapalovací moduly
z většiny osobních a nákladních vozidel a motocyklů.

Expertní hotline:
+420 778 00 1188
E-Mail: info@ecu.de
Naskenuj
a ulož si
vCard

Testování & Opravy
autoelektroniky
Know How: 20-leté praxe v oboru, vlastní vývoj
Nabídka:

Nejširší portfolio jednotek na trhu

Kvalita:

ISO 9001, preciznost a spolehlivost oprav

Záruka:

Vše „Made in Germany“ s 2-letou zárukou

Podpora:

Expertní zákaznická linka pro ČR a SR

Text: Bc. Tomáš Pokorný
Foto: ecu.de

Tradice
se snoubí
s inovací.
Od roku 1914.
ecu.de - Značka společnosti
Glaubitz GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 53, 02763 Zittau

ecu.de.cesko

www.ecude.cz
Expertní hotline: +420 778 00 11 88
E-Mail: info@ecu.de
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Společnost Valeo s hrdostí
oslavuje historických 100 let s SWF
Století kvality z rukou německého specialisty
na stěrače: SWF je značka spojující tradice
a inovace, značka, která patří společnosti
Valeo, světové jedničce v oblasti systému
stěračů. Letos slaví 100 let existence na trhu.

Z

načka SWF se všemi svými
odbornými znalostmi
a inovacemi nabízí řadu
prémiových stěračů, které
splňují různé potřeby nezávislého trhu s náhradními díly.
Pojďme se podívat na její fascinující historii:
1922: Historie SWF začala
v Bietigheimu (Německo) pod
názvem Spezial Werkzeugfabrik
Feuerbach.
1927: První stěrače a vývoj
elektrických motorů, systému
ostřikovačů, osvětlení a dalších
automobilových dílů začal už
v roce 1927.
1935: Vývoj prvního stěrače
pro zakřivená čelní skla určená
pro osobní vozidla.
1958: Se zaměřením na poskytnutí
globálního řešení pro zákazníky byly na
trh uvedeny první stěrače speciálně navržené pro nákladní a užitková vozidla.
1974: Představení jednometrového stěrače pro autobusy a první
integrovaný spoiler.
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1998: SWF se připojilo ke společnosti Valeo a stalo se významným
průmyslovým dodavatelem stěračů.
2000: U stěračů SWF byl představen indikátor opotřebení, a to v rámci
inovací společnosti Valeo.
2002: Byly vyvinuty a uvedeny na
trh první ploché stěrače.
2012: Valeo Group získala
ocenění PACE za svůj systém Valeo
AquaBlade™ vyrobený v německém
Bietigheimu. Vedení SWF navrhlo
originální příslušenství, získalo oprávnění, odborné znalosti a pokračovalo
se s inovacemi.
2013: růst pokračuje a je představena kompletní řada plochých
stěračů pro nákladní automobily –
VisioFlex®.
2014: Do nabídky stěračů pro
osobní vozy byla přidána kompletní
řada Hybridních stěračů.
2017: Uvedení řady SWF Connect,
která je určena pro zákazníky hledající optimalizovanou řadu plochých
stěračů s maximálním pokrytím
jak pro přední tak zadní okna, což
znamená první řadu univerzálních
zadních stěračů multiconnection
v prémiovém segmentu.
2018: SWF přivítala ve svém
sortimentu exkluzivní produkt Valeo
AquaBlade™ vyrobený v Německu,
který přináší na trh s náhradními
díly nejnovější inovace originálního
vybavení a stává se jediným doda-
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vatelem, který pokrývá trh s vozidly
původně vybavenými produktem
Valeo AquaBlade™ (má už více než
1 milion). Valeo AquaBlade™, špičková technologie pro zvýšení bezpečnosti na silnici.

Značka, která kombinuje
tradici a inovaci
Nyní, o 100 let později, je značka
SWF prodávána ve více než 50 zemích
a stala se předním světovým lídrem
v oblasti stěračů: specializuje se na
navrhování a výrobu stěračů, motorů
a komponent v Evropě. Nabídka kompletní řady prémiových stěračů odpovídá na různorodé potřeby zákazníků.
Pokrytí evropského vozového parku
pro osobní automobily, těžká nákladní
vozidla a autobusy se blíží 100%.
SWF s významnou minulostí je
značkou, které můžete důvěřovat.
Právě oslavuje 100 let odborných
znalostí a zkušeností, které budou
pomáhat po mnoho dalších
generací!

Systémy stěračů Valeo v kostce
+6 Valeo stěračů vyrobených
za sekundu na světě
+18 Valeo stíracích systémů
na světě
+13 výzkumných a vývojových
center
+8000 zaměstnanců, kteří dbají
o zákazníky
V roce 2019 byla třetina nových
osobních automobilů v Evropě vybavena stíracími systémy Valeo.
V roce 2021 bylo 7 z 10 nových
užitkových vozidel v Evropě vybaveno
produktem společností Valeo
+130 milionů stěračů vyrobených
společností Valeo v roce 2019

11/2022
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Měření emisí i technická
neustále zpřísňují.
Můžete se však pojistit
Stejně jako technické kontroly se neustále zpřísňuje i měření emisí.
Zejména pro majitele starších vozidel, jsou tak čím dál větším strašákem. Nově je však možné si i na emise sjednat pojištění. Společnost
DEFEND INSURANCE o ně nedávno rozšířila své pojištění technické
kontroly. Řidičům tak nabízí kompletní ochranu pro příští pravidelnou technickou kontrolu a emise. Proč se tento na českém trhu jedinečný produkt vyplatí nejen řidičům ale i jeho prodejcům?

O

d 1. ledna přibyly na
STK a stanicích měření
emisí opět další povinnosti, které mají zabránit
možnému podvádění
a zpřesnit měření. Došlo ke změně
metodiky i přístrojů na měření tlaku
nebo teploty ve výstupu na výfuku,
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aby nebylo možné vysunout sondu
a ovlivnit množství škodlivin. Auta
se nově také musí nafotit, aby bylo
prokazatelné, že nebylo testováno
jiné vozidlo. Zejména pro majitele
starších vozů se tak měření emisí
i technické kontroly stávají stále
stresovější povinností. S českým vo-
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majitel vozu není odborník, zejména
u emisí jen těžko odhadne, jak na
tom jeho vůz je. Není však nutné
vydávat peníze za opravy servisu, aby
vozidlo zkontroloval a opravil.
Řidiči si mohou sjednat pojištění,
které jim na obě události poskytne
finanční ochranu. V případě, že auto
příští pravidelnou technickou kontrolou a/nebo měřením emisí neprojde,
pojištění zaplatí výměnu či opravu
krytých součástek, aby mohl být vůz
opět způsobilý k dalšímu provozu.
Se stále zvyšujícími se cenami práce
servisu i náhradních dílů, které nabírají na obrátkách v důsledku inflace
a zdražování energií, tak můžete
ušetřit desítky tisíc korun.

Vyvinuto s odborníky
na technické kontroly a emise
Pojištění měření emisí je na českém trhu novinkou. Doplnilo pojištění
příští technické kontroly, které
nabízí exkluzivně skupina DEFEND
INSURANCE GROUP, která se specializuje na doplňkové pojištění a další
související služby pro automobilový
průmysl. Aktuálně působí již na
8 evropských trzích a pojištění
technické kontroly a emisí vyvinula
společně s odborníky na technické
kontroly a emise. Pojištění s příznačným názvem DEFEND Technical
Control STK tak kryje všechny důležité součástky, kvůli kterým těmito testy nemusí řidiči projít. Navíc uhradí

i poplatky za opakovanou technickou
kontrolu a/nebo měření emisí, práci
servisu i případný odtah vozidla do
servisu, pokud jsou závady natolik
závažné, že s ním majitel nemůže
z STK odjet.

Komplexní ochrana
i zdroj příjmů
„Pojištění technické kontroly
získává mezi českými řidiči na stále
větší popularitě. Nyní jsme ho rozšířili i o měření emisí a vyslyšeli tak
přání našich partnerů i klientů, kteří
se stále přísnějších kontrol obávají.

Naše pojištění DEFEND Technical
Control tak nabízí komplexní ochranu a výrazně snižuje obavy nejen
z povinných kontrol, ale i koupě
samotných ojetin. Prodejcům tak
přináší nejen extra příjem v podobě
provizí z pojištění, ale podporuje
i ten primární z prodeje vozů. Dalším
plusem je i možný příjem z následných oprav pojistných událostí
a také zvýšení důvěryhodnosti
prodejce,“ přibližuje výhody pojištění DEFEND Technical Control pro
obchodní partnery Gabriela Motejzíková, Country Managerka DEFEND
INSURANCE GROUP pro Českou
republiku.

zovým parkem, který je pátý nejstarší
v Evropské unii a průměrným stářím
vozidel 15,6 let, se není čemu divit.
Technickou kontrolu i měření emisí
musí ojetá vozidla absolvovat každé
dva roky. A na obě prohlídky se vyplatí důkladně připravit, obzvlášť pokud
má již auto něco za sebou. Pokud
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Ochrana až pro 20 let
staré vozy
Pojištění technické kontroly
a emisí DEFEND Technical Control
lze sjednat až pro 20 let staré vozy
se 400 000 najetými kilometry, na
které se většina pojištění nevztahuje.
Pojištění zahrnuje celou řadu krytých
součástek jak pro část technické, tak
pro měření emisí a limit pojistného
plnění je 50 000 Kč, což je dostatečná částka, aby se majitel vozu nemusel následující kontrolou stresovat
ani sahat do své peněženky. U pojištění navíc není žádná spoluúčast ani
omezení počtu najetých kilometrů
v průběhu trvání pojistné smlouvy.

Individuální přístup a rychlé
vyřizování škod
Auto je v současné době pro většinu lidí nepostradatelné, ať už s ním
dojíždí do práce nebo ho potřebují
například ke svému podnikání. V případě, že vozidlo technickou či emisemi neprojde, je tak pro jeho majitele
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klíčové, aby se na silnici mohl vrátit
co možná nejdříve.
„Uvědomujeme si, že rychlé
vyřízení škody a kvalitní zákaznický servis jsou pro naše klienty na
prvním místě. Právě v této oblasti
tak vidíme hlavní příležitost, jak se
odlišit od konkurence a přistupujeme k našim klientům individuálně
a snažíme se jejich problém vyřešit
co nejrychleji a bez velkého papírování, aby mohli svůj vůz opět
využívat k činnostem, které potřebují. Schválení pojistné události tak
u nás probíhá ještě ten samý den
po dodání dokumentů,“ vysvětluje
Gabriela Motejzíková s tím, že v tomto roce se DEFEND blíží zpracování

Autoservismagazin.cz

28 000 škodních událostí a schválil
a vyplatil téměř dvě třetiny z nich.
Individuální přístup a kvalitní
podporu si mohou užívat i partneři
DEFEND. „Samozřejmostí je u nás
partnerský přístup a kontinuální podpora našich Key Account Managerů.
Umožňujeme však i úpravy našich
produktů na míru potřebám konkrétního partnera a jeho zákazníků včetně
brandingu s jeho logem pro posílení
jeho značky a odlišení od konkurence.
Naším cílem je zkrátka, aby vzájemná
spolupráce přinášela stabilní a kvalitní
výsledky, a to jak po stránce obchodního úspěchu, tak spokojenosti zákazníků,“ uzavírá Gabriela Motejzíková.
Rádi byste začali pojištění
technické kontroly a měření emisí
nabízet? Neváhejte se ozvat
DEFEND INSURANCE na e-mail
info@defendinsurance.eu nebo
telefonní číslo +420 233 103 111.

Foto:
DEFEND INSURANCE

Nové vedení LKQ Europe
Společnost LKQ Corporation, přední dodavatel alternativních
a speciálních dílů pro opravy a příslušenství automobilů a jiných
vozidel, oznámila, že Varun Laroyia byl jmenován generálním
a výkonným ředitelem společnosti LKQ Europe.

V

arun Laroyia, dosavadní
výkonný viceprezident
a finanční ředitel LKQ
Corporation, byl jmenován výkonným a generálním ředitelem společnosti LKQ
Europe. Vystřídá Arnda Franze, který
z LKQ Europe odchází do Mahle
Group na pozici generálního ředitele,
ve které působil 18 let před nástupem do LKQ Europe.
LKQ Europe s hlavním sídlem
ve švýcarském Zugu je předním
distributorem náhradních dílů pro
automobily, užitková vozidla a průmyslová vozidla v Evropě. Skupinu
zastupují společnosti Euro Car Parts,
LKQ Fource, RHIAG Group, Elit,
LKQ CZ, Stahlgruber Group a specialista na recyklaci Atracco. LKQ drží
také menšinový podíl v MEKO Group.
Prezident a výkonný ředitel LKQ
Dominick Zarcone ke změně v čele
evropské pobočky řekl: „Varun
Laroyia byl posledních pět let hnací
silou a velkým hybatelem změn ve
společnosti LKQ. Těší mě, že se ujal
této funkce díky dobrému vedení

a znalostem společnosti i evropského trhu. Varun byl mým partnerem
při transformaci LKQ, kterému jsem
vždy důvěřoval. Ve společnosti se
výrazně zaměřil na program provozní
dokonalosti, zavedl důležité metriky
výkonu a hodnocení, zlepšil efektivitu našeho pracovního kapitálu
a cash flow, důsledně revidoval naše
portfolio podniků a promyšleně řídil
rozhodnutí o alokaci kapitálu. Tyto
zkušenosti a jeho strategická vize
budou hrát klíčovou roli při posunu
společnosti LKQ Europe na vyšší
úroveň. Je podstatné, že tato změna
ve vedení přichází v době, kdy je náš
evropský byznys na dobré cestě k dosažení svých dlouhodobých cílů.“
Varun Laroyia k tomu uvedl: „Těší
mě příležitost převzít roli generálního
ředitele LKQ Europe a vést tak největšího distributora náhradních dílů
pro automobilový průmysl v Evropě.
Těším se na spolupráci se všemi
našimi klíčovými zainteresovanými
stranami, včetně zákazníků, partnerů
z řad dodavatelů a talentovaného
týmu v celé Evropě, abychom se
posunuli dále a využili všechny příležitosti, které se nám na evropském
trhu nabízejí. Priorit mám několik.
Prohlubovat naší konkurenční pozici,
růst rychleji než trh, pokračovat
v rostoucím zisku a generovat volný
peněžní tok.“
„Jmenování Varuna a Ricka svědčí
o síle našeho manažerského týmu
a o našem zaměření na rozvoj talentů a plánování nástupnictví. Jménem
představenstva a našeho širšího vedoucího týmu chci Arndovi poděko-
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Varun Laroyia

vat za jeho oddanost a nasazení pro
LKQ. Přejeme mu mnoho úspěchů
v jeho nové roli ve společnosti Mahle,
která je i nadále klíčovým partnerem
v oblasti dodávek pro naše evropské
operace,“ uzavřel Dominick Zarcone.
Varun Laroyia působil od roku
2017 jako výkonný viceprezident
a finanční ředitel společnosti LKQ.
Před nástupem do společnosti byl
finančním ředitelem divize Global
Workplace Solutions společnosti
CBRE poté, co CBRE převzala divizi
GWS od společnosti Johnson Controls, kde zastával různé pozice včetně
finančního ředitele a viceprezidenta
pro informační technologie. Laroyia
dříve působil také ve společnostech
Gateway, General Electric a KPMG
v Evropě a Severní Americe.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů LKQ
Foto: LKQ
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Nabídka značky QWP
se neustále rozšiřuje:
hadice, poloosy, žárovky, vlnovce a další

k dispozici prakticky kompletní nabídku značky QWP. Nově tak mohou
objednávat např. turbodmychadla,
žhavicí svíčky, startéry, alternátory
a mnoho dalších dílů.
Značka QWP byla na trh poprvé
uvedena v roce 2006 s cílem nabídnout kvalitní náhradní díly za rozumnou
cenu. Aktuální černo-červený design
využívá už 21 produktových skupin od
brdových či podvozkových dílů až po
stěrače. Na český trh jsou tyto produktové skupiny uváděny postupně od září

2020. Veškeré produkty QWP splňují
všechny nároky OE specifikací i potřebné normy pro evropský nezávislý trh
a jsou oblíbené ve všech zemích, kde
má skupina SAG své aktivity.
Veškeré produkty značky QWP
jsou dohledatelné v e-shopu
Connect (www.shop.sag.cz).

Nabídku autožárovek QWP tvoří
tři desítky položek

Foto:
SAG

Sortiment exkluzivní značky QWP v nabídce Swiss Automotive Group CZ
se nadále postupně rozšiřuje. Jen za posledních pět měsíců do skladového sortimentu značky přibyly brzdové hadice, poloosy, autožárovky
a před nedávnem i pružné členy výfukového potrubí, tedy „vlnovce“.

B

rzdové hadice QWP jsou
konkrétní aplikaci délkově
i tvarově přesně přizpůsobené gumové hadice
opatřené všemi potřebnými koncovkami, úchyty či podložkami,
případně jsou doplněné i přesně
tvarovanými kovovými trubkami.
K výrobě hadic je používána vysoce
odolná pryž a přesně dimenzované
kovové části, aby každý díl maximálně odpovídal originálu.
Poloosy QWP doplňují již dříve nabízené homokinetické klouby a jejich
manžety a ve většině případů jsou
dodávány i s potřebným montážním příslušenstvím. Jsou vyráběny
z osvědčených kvalitních materiálů
a předepsanými technologickými
procesy. Jejich významnou prodejní

Brzdové hadice QWP jsou opatřené
všemi potřebnými koncovkami,
úchyty či podložkami
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Poloosy QWP doplňují již dříve
nabízené homokinetické klouby

výhodou je navíc fakt, že jsou prodávány bez zálohy na starý díl, což
mechanikům přináší vedle finanční
také značnou časovou úsporu.
Základní nabídku autožárovek
QWP tvoří tři desítky položek. Nejpoužívanější halogenové žárovky H4 a H7
doplňují i méně obvyklejší typy jako
H1, H3 či H11 a řada malých (tzv. pomocných) žárovek, z nichž většina je
dodávána v praktickém balení v krabičkách po deseti kusech. Vrcholem nabídky jsou xenonové výbojky pro hlavní
světlomety řady PREMIUM+30%
XENON se světelným výkonem 3200
lumenů, barvou světla 4300 Kelvinů,
homologací E11 a teplotní použitelností od – 40 °C do 115 °C.
Od října má SAG CZ skladem také
25 nejžádanějších položek univerzálních pružných dílů výfuku. Jedná
se o vlnovce s vnitřním opletením

Autoservismagazin.cz

různých průměrů i délek v provedení
s krátkou či univerzálnější dlouhou
přírubou, která umožňuje variabilní
použití. Stejně jako ostatní produkty
QWP, nabízí vysokou kvalitu a 100%
funkčnost za férovou cenu.
Díky nedávnému připojení na
nový distribuční sklad skupiny Swiss
Automotive Group v Maďarsku mají
zákazníci společnosti SAG CZ nyní

SAG CZ má skladem také 25 nejžádanější položek univerzálních pružných dílů
výfuku – vlnovců s vnitřním opletením
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Nové atraktivní designy
kol značek AEZ a Dezent
ALCAR si pro letošní zimu přichystal bohatou
nabídku 11 nových designů litých kol aby
připravil motoristům spoustu příjemných
chvilek strávených nad výběrem nových kol
v ALCAR 3D konfigurátoru.

P

rémiová značka AEZ
představila vícepaprskový
design AEZ Berlin, který
je na míru vytvořen pro
automobily značky Mercedes-Benz. Lesklá černá povrchová
úprava s leštěným lemem ráfku nabízí
pod názvem AEZ Berlin black sportovního ducha, zatímco AEZ Berlin dark
s leštěnou čelní povrchovou úpravou umocní elegantní design vozů
s hvězdou na kapotě. Ať už se majitel
některého z vozů Mercedes-Benz rozhodne pro kteroukoliv verzi, elegantní
úzké paprsky a zapuštěný střed kola
dokonale splynou s charakteristickým
designem vozů této značky, pro které
bylo toto kolo speciálně vyvinuto. AEZ

Berlin nabízí aplikace v originálních
rozměrech od 18“ do 19“ například
pro Mercedesy tříd A, B, C a E včetně
několika variant AMG ale má homologaci ECE i pro vozy Tesla.
Značka Dezent na podzim potěší
oči motoristů hned několika novými designy litých kol, které vozům
umí dodat eleganci nejen v zimě.
Jako Alfa a Omega lze popsat první
novinku od Dezentu. AO je důkazem,
že se značka Dezent ve vývoji kol
specializuje i na vozidla nové generace, tedy elektromobily vyžadující
velká kola a úzké pneumatiky. Dezent
AO je robustní kolo s pětiděrovým
uchycením. Díky vysoké nosnosti až
810 kg a schválením ECE umožňuje

Dezent KT graphite
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Dezent TO black

montáž na širokou škálu modelů
v originálním rozměru bez nutnosti zápisu do Technického průkazu
vozidla. Výrazný aero design s detailním zpracováním paprsků vynikne
v dostupných rozměrech 19“ a 20“ na
každém elektromobilu či hybridu.
Dezent AO je k dispozici ve variantě s černým lakem a leštěnou čelní
plochou AO dark nebo s celočerným
lesklým lakem AO black a je vybaveno
odolnou třívrstvou ochranou SRC, která ho optimálně chrání i v zimě, a která
odolá i štěrku a posypové soli. Novinka je k dispozici například pro modely
Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC a EQA,
Škoda Enyaq iV, Hyundai Ioniq 5, Kia
EV6, Volkswagen ID.3 a ID.4, Polestar
2, Volvo XC40 nebo Tesla Model 3.
Druhá novinka s názvem Dezent
KT nabízí design se čtyřděrovým
uchycením, který je vytvořen na míru
pro městské automobily značek
Hyundai a Kia. Design s dynamicky
tvarovanými dvojitými paprsky je
k dispozici v originálních rozměrech
v 15“ a 16“ například pro modely Kia
Picanto, Stonic a Rio nebo Hyundai i10, i20 a Bayon. Dezent KT je

k dispozici v kombinaci šedého metalického laku a leštěné čelní plochy
KT dark nebo s celoplošným grafitovým lakem KT graphite.
Další novinkou značky Dezent je
výrazný sportovně laděný design Dezent TO. Otevřený design se stylovými
V-paprsky upoutá pozornost a dodá
vozu sportovního ducha. Motoristé
mohou vybírat mezi variantou s leštěnou čelní plochou TO dark a verzí
s celočerným lakováním TO black. Pětiděrový design je k dispozici v rozměrech 17“ až 19“ a s nosností až 755 kg
splňuje také požadavky elektromobility, takže je možné ho použít pro
mnoho plug-in hybridů a elektromobilů. Dezent TO je k dispozici v originálních rozměrech například na modely
Audi A3, A4, A5, Volkswagen Arteon,
Ford Puma, Škoda Octavia a Superb,
Volkswagen Golf 8, Volkswagen ID.3,
Cupra Formentor, Volvo XC 40 a V90
a mnoho dalších např. značek BMW,
Hyundai nebo Kia.

Poslední podzimní novinkou je design Dezent TV, který je určený pro těžší vozidla – SUV, dodávky nebo rodinu
vozů VW Transporter. Vyvážený design
silných dvojitých paprsků umocňuje
elegantní vzhled vozidel této třídy.
Odolný třívrstvý lak SRC chrání kolo
před náročnými zimními podmínkami
i každodenní porcí nečistot. S nosností až 1050 kg se nový Dezent TV
dokonale hodí pro těžší vozy, jakými
jsou Volkswagen T5/T6 a T7 Multivan, Mercedes-Benz třídy V, Citroën
Traveller, Opel Zafira, Toyota Proace
a mnoho dalších. Kolo si však mohou pořídit i majitelé SUV, například
Volkswagen Tiguan, Škoda Enyaq iV,
Škoda Karoq, Land Rover Velar, BMW
X4 a X5, Mercedes-Benz EQS, GLC
a dalších. Dezent TV je k dispozici ve
třech barevných provedeních, od 16“
do 20“ v celočerném lakování TV black
a v kombinaci černého laku s leštěnou
čelní plochou TV dark a v 16“ a 17“ i se
stříbrném lakováním TV silver.

ALCAR zákazníkům opět
zvýhodňuje nákup prémiových
značek litých kol AEZ a Dotz, a to
nejen atraktivních novinek. V případě, že si k jakémukoliv designu od
značky AEZ nebo DOTZ objednají
ke kolům bezpečnostní šrouby či
matice Sicuplus, dostanou je od
ALCARu zdarma. Akce platí od 1. 9.
do 30. 11. 2022. Kompletní nabídku více než 80 designů litých kol si
mohou motoristé opět prohlédnout
online v ALCAR 3D konfigurátoru kol
na stránkách www.alcar.cz. Ti, kteří
si chtějí nechat doporučit design
litého kola, mohou využít podzimní nabídky Elegance i v zimě, do
které ALCAR předvybral 10 designů
vhodných pro zimní provoz včetně
posledních novinek.

Foto:
ALCAR

Kvalitní litá kola vhodná
pro zimní provoz za akąní ceny
v originálních rozmŌrech
nebo s Typovým listem!

AEZ Berlin dark

DEZENT AO dark
D

AEZ Berlin black

DEZENT TV dark

DEZENT
NT A
AO
O bl
black
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Mewa se zaměřuje
na udržitelnost a šetrné
zacházení se zdroji
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro malé
a střední podniky pomáhají snaží snižovat
produkci odpadu.

N

a likvidaci odpadů
existuje spousta zákonů
a předpisů, které zejména
pro malé nebo střední firmy představují neustále
nové výzvy. Udržet si přitom přehled
ale vůbec není snadné. Co se rozumí
recyklací, upravuje směrnice EU o odpadech, na kterou dohlíží příslušné
státní orgány. Při používání čisticích

utěrek se proto malé a střední podniky v průmyslu nebo obchodu stále
více snaží snižovat produkci odpadu
a spoléhají na odbornost poskytovatelů textilních služeb jako je Mewa.
Udržitelné jednání je pro Mewu
základním podnikatelským principem. Ochrana zdrojů má prioritu a je
součástí environmentální strategie.
Produkty s dlouhou životností, energe-

tická účinnost, optimalizace spotřeby
vody, používání ekologicky šetrných
pracích prostředků a krátké lokální
dodavatelské řetězce, to jsou hlavní
myšlenky, kterým se společnost Mewa
se svým servisem čisticích utěrek
věnuje již více než 100 let.
Díky praktickému systému Mewa
mají podniky vždy po ruce ty správné
čisticí utěrky a nemusí se starat o jejich doplňování či likvidaci. Pronájem
textilu Mewa se v malých a středních
podnicích vyplatí už jen kvůli snížení
odpadu a spotřeby vody, kterou utěrky
Mewa ušetří oproti těm celulózovým.
Navíc odpadají náklady a časové výdaje na nákup, skladování a logistiku.

Udržitelný, opakovaně
použitelný systém uleví firmám
v průmyslu a obchodu
Ekologické zpracování textilu je
dnes nutností. Čistící utěrky Mewa lze
navíc vyprat až 50x a dokud jsou stále
v oběhu, nejsou podle evropské odpadové legislativy považovány za odpad.
„Naši zákazníci se mohou na náš
servis spolehnout. Vždy mají po ruce
správné množství čistých utěrek.
V důsledku toho produkují mnohem
méně odpadu a šetří cenné zdroje.
K tomu dodáváme i odpovídající bezpečnostní kontejner pro skladování
a přepravu textilu,“ vysvětluje jednatel české pobočky Antonín Krejčí.
„Naše praktické služby oceňují
zejména malé a střední podniky. Jde
o vyzvedávání, doručování, praní, ale
také možnost si utěrky nejprve vy-
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Použití biologicky
odbouratelných detergentů
Efektivní využití vody je dále
podporováno složením používaných
detergentů a pracích prostředků. Ty,
ve kterých pere Mewa, jsou biologicky
odbouratelné a splňují rámcové právní
podmínky, jako nařízení REACH. Aby
bylo možné používat prací prostředky
co nejúčinnějším způsobem, je pro
každý prací cyklus přizpůsobeno jejich
množství a složení podle stupně znečištění textilií. Ve srovnání s tradičními
pracími procesy to znamená až o 85 %
menší zatížení životního prostředí.

Nová mycí linka ve francouzské
pobočce v Moulins
zkoušet. V případě potřeby si mohou
společnosti také zapůjčit biologické
mycí stoly, rohože pro zachycování oleje nebo podlahové rohože.
Součástí servisní smlouvy je údržba
produktů a jejich ekologické čištění,“
dodává Antonín Krejčí.

Recyklace surovin a optimalizace spotřeby energie
Mewa neustále pracuje na optimalizaci spotřeby energie a zvýšení
energetické efektivity procesů. Energetický management je certifikován
podle normy ISO 50001. Pro tento
účel jsou společnosti Mewa vybaveny nejmodernějšími a mimořádně
energeticky úspornými stroji. Prádelny využívají teplo z pracích a sušicích
zařízení prostřednictvím vícestupňových systémů zpětného získávání
tepla k ohřevu vody a provozních
prostor. Tepelným využitím nečistot
vypraných z utěrek lze pokrýt až 80 %
energetické náročnosti sušiček a pracích linek. Tímto způsobem se ročně
ušetří miliony litrů topného oleje.
Také při výrobě čisticích utěrek věnuje Mewa pozornost ochraně zdrojů. Bavlněná vlákna, která vznikají při
tkaní látek, se využívají jako izolační
materiál a nacházejí uplatnění například v automobilovém průmyslu.

Úspora vody díky
kaskádové technologii
Mewa využívá pro prací procesy
co nejméně čisté vody a speciální
kaskádovou techniku. Při ní se voda
z hlavního praní a z procesu máchání filtruje, upravuje a znovu používá
v průběhu praní v několika fázích.
Koloběh snižuje spotřebu vody ve
srovnání s konvenčními postupy až
o 50 %. Díky neustálému vývoji nyní
Mewa dosahuje 99,8% úrovně čistoty. Jde tak ještě daleko za zákonné
požadavky a průmyslové standardy
v oblasti ochrany vod.

11/2022

Na rostoucí kapacity v oblasti čisticích utěrek zareagovala společnost
Mewa v loňském roce uvedením do
provozu třetí mycí linky ve své francouzské pobočce v Moulins a přizpůsobila tomu i čištění odpadních vod.
Díky modernímu systému lze dosáhnout zlepšení pracího výkonu s menší
spotřebou vody a pracích prostředků.
Současně byla o 50 % zvýšena kapacita praní. Každý měsíc tak lze nyní
vyprat až 18 milionů čisticích utěrek.

Foto:
MEWA
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Novinky Bosch pro
servisy a aftermarket
Divize Bosch Automotive Aftermarket na veletrhu Automechanika
ve Frankfurtu nad Mohanem představila širokou škálu inovací
a novinek pro autoservisy. Díky nim mohou nezávislé a víceznačkové
servisy provádět diagnostiku, údržbu a opravy i nejnovějších modelů
vozidel efektivně a ve vysoké kvalitě.

N

ové testovací a diagnostické nástroje Bosch,
vybavené nejmodernějšími měřicími metodami, umožňují testování
v souladu s aktuálními legislativními
požadavky.
„Ještě nikdy v historii automobilismu se servisy nemusely vyznat
v tolika technologiích najednou.
Dosud se musely především dobře
orientovat ve spalovacích motorech – k nim se právě nyní přidávají nejrůznější hybridní pohonné
jednotky a elektromotory. A brzy se
přidají i palivové články. Bosch je
pro servisy spolehlivým partnerem
při řešení těchto všech obrovských
technických výzev,“ řekl na veletrhu
Automechanika prezident divize
Bosch Automotive Aftermarket
Rupert Hoellbacher.

várenských pracích. Časově nejnáročnějším procesem je nastavení
cílové polohy, kdy se kalibrační
zařízení přesně a správně propojuje
s vozidlem v souladu se specifikacemi výrobce. ADAS One Solution je
nový software, který zkracuje dobu
potřebnou k tomuto úkonu o více
než 50 % ve srovnání s běžnými
metodami měření. Tento nový polohovací software, zabudovaný do
diagnostického softwaru Esitronic
společnosti Bosch, provádí uživatele procesem nastavení kalibrační
desky pomocí grafických animací,
které mu přesně ukazují cílovou
a skutečnou polohu kalibračních
desek kolem vozidla.

Zefektivnění využití zařízení
Bosch DAS 3000
Společnost Bosch vyvinula zařízení DAS 3000 pro přesné nastavení a kalibraci senzorů a kamerových
systémů, které podporují moderní
asistenční systémy řidiče ve vozidlech různých výrobců. To umožňuje přesnou kalibraci asistenčních
systémů po servisních nebo opra-
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Software ADAS One Solution zrychluje
nastavení zařízení DAS 3000
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Rozšíření využití diagnostického
softwaru Bosch Esitronic
Přístup k chráněným údajům o vozidle prostřednictvím diagnostického
softwaru Esitronic společnosti Bosch
byl rozšířen o významné výrobce aut
Ford, Porsche a Tesla. Pravidelné
aktualizace diagnostického softwaru
Bosch Esitronic 2.0 Online znamenají zejména pro nezávislé a víceznačkové autoservisy, že jsou schopny
efektivně a spolehlivě provádět servis
a opravy i nejnovějších modelů.
Společnost Bosch vyvinula standardizované řešení v podobě Secure
Diagnostic Access (SDA), které umožňuje přístup k chráněným diagnostickým datům různých výrobců automobilů přímo z Esitronic 2.0 Online.
To znamená, že servisy mohou nyní
využívat svůj diagnostický software
a licenci na diagnostiku řídicích jednotek také pro přístup k chráněným
datům vozidel Ford a Porsche, bez
ohledu na to, zda jsou data od automobilky na místě k dispozici. Mohou
pak provádět práce na funkcích jako
jsou asistenční systémy řidiče. Již
před touto novinkou bylo možné
používat Bosch SDA pro bezproblémový přístup k vozidlům Fiat, Alfa
Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler,
Jeep, Dodge/RAM, Mercedes-Benz
a Volkswagen Group.

Robustní tablet PC Bosch DCU 120

Od srpna mohou navíc uživatelé
Esitronicu získat pomoc při práci
na vozidlech Tesla. Po nejnovější
aktualizaci systému Esitronic lze
Modely S a X připojit k diagnostickému testovacímu zařízení Bosch
prostřednictvím jeho rozhraní OBD,
a to pokud má servis platnou licenci
na diagnostiku řídicí jednotky. Další
modely Tesly budou následovat.

Robustní tablet PC
Bosch DCU 120
Společnost Bosch vyvinula nástupce osvědčeného modelu DCU 100.
Nová diagnostická řídicí jednotka DCU
120 nabízí vylepšené funkce a zdokonalenou technologii. Díky velké
11,6“ obrazovce, resp. kapacitnímu
dotykovému displeji se nový tablet PC
velice snadno používá. Kvalitní zobrazení, které poskytuje velká obrazovka
s rozlišením Full HD, navíc usnadňuje
čtení. Výkonný mikroprocesor zajišťuje
spolehlivý provoz všech softwarových
balíčků Bosch, jako je Esitronic nebo
software pro testování a diagnostiku
asistenčních systémů řidiče, Connected Repair, analýzu systémů vozidla
a analýzu emisí. DCU 120 zvládá
také funkce PassThru, které servisům
umožňují načítat diagnostická data
výrobců automobilů. Díky tomu je
nový tablet připraven i na budoucí
servisní aplikace a systémy. Výdrž
baterie je pět hodin, což je dvakrát
více než u jeho předchůdce. Spolu
s robustní konstrukcí se stupněm
krytí IP65 je tak zařízení Bosch ideální
zejména pro mobilní použití.

Čítač částic BEA090

Vysoká přesnost měření emisí
pomocí čítače částic BEA090
Měřící přístroj Bosch BEA 090
přichází s novou metodou měření
emisí výfukových plynů moderních
vozidel se vznětovými motory.
Od 1. ledna 2023 musí být u všech
vozidel se vznětovými motory splňujících normu Euro 6/VI prováděny
pravidelné kontroly emisí výfukových
plynů, při nichž se měří také počet
částic ve výfukových plynech. Nový
čítač částic Bosch BEA 090 plní
tento úkol pomocí obzvláště přesné
metody kondenzačního čítače CPC.
Doplňuje stávající analyzátory emisí
Bosch, jako je například BEA 550.
Metoda CPC je vhodná i pro budoucí
přísnější metody měření pevných

částic, a tedy pro dlouhodobé použití
v servisech a zkušebnách. BEA 090
využívá pomocí Bluetoothu osvědčený software BEA PC pro spojení
s analyzátorem emisí.

Úsporné testování vstřikovačů
Common Rail
Nové testovací zařízení Bosch
DCI 200 pro jednotlivé vstřikovače
Common Rail umožní úsporné a přesné testování moderních vstřikovačů
nafty testovat v osobních a užitkových
vozidlech. Díky novému měřicímu
systému lze navíc DCI 200 použít
i k testování vstřikovačů vybavených
nejnovějšími systémy řízení vstřikování, jako je řízení zavírání ventilů a řízení
zavírání jehel. Kromě moderní měřící
technologie se přístroj DCI vyznačuje
efektivními a ergonomickými pracovními postupy a intuitivní koncepcí
ovládání. Testování upnutého vstřikovače trvá méně než 15 minut.

Univerzální senzory tlaku
v pneumatikách

Programovací nástroj TPA 300 pro konfiguraci senzorů tlaku v pneumatikách

11/2022

Nový univerzální senzor tlaku
v pneumatikách QUICK FIT je kompatibilní s více než 90 % všech vozidel
v EU, a to pouze pomocí jednoho
senzoru a čtyř komerčně dostupných
variant ventilků. To znamená, že
velkoobchodníci a servisy mohou obsloužit velmi velký podíl trhu s vozidly
tím, že budou mít na skladě pouze
čtyři druhy dílů pro výměnu vadných
senzorů tlaku v pneumatikách. Pro
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DCU 120
Kabinový filtr vzduchu FILTER+pro

programování senzorů QUICK FIT
společnost Bosch doporučuje svůj
nový programovací nástroj TPA
300, který byl vyvinut speciálně pro
rychlou a jednoduchou konfiguraci
univerzálních senzorů tlaku v pneumatikách pro konkrétní vozidlo. Díky
pravidelným aktualizacím softwaru

pro funkce zařízení zahrnujícím
vozidla a senzory budou mít servisy
s nástrojem TPA 300 vždy aktuální
informace.

Nový stěrač čelního skla
s integrovanou funkcí
rozprašování
Společnost Bosch představuje
Aerotwin J.E.T Blade, nový stěrač
čelního skla s tryskami integrovanými do stírací lišty. Výsledkem je lepší
stírání bez obtěžujícího zamlžení,
a tím také lepší výhled a větší bezpečnost jízdy.

Kabinový filtr FILTER+pro
pro čerstvý a čistý vzduch
ve vozidle

Testovací stolice DCI 200 pro jednotlivé
vstřikovače Common Rail
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Společnost Bosch nyní pokrývá
svým rozsáhlým portfoliem kabinových filtrů pro trh s náhradními
díly – od standardních a uhlíkových
až po nově vyvinutý filtr FILTER+pro
– trh 96 % všech vozidel v Evropě.
U elektrických a hybridních vozidel je
pokrytí trhu 93 %. Nový FILTER+pro,
který do konce roku 2023 nahradí
v sortimentu svého předchůdce, si
poradí nejen s alergeny, pyly, jemnými částicemi, škodlivými výpary
a bakteriemi, ale účinně bojuje také
proti virům a plísním.

Autoservismagazin.cz

Multifunkční nabíjecí kabel
pro všechna elektrická vozidla
Nový nabíjecí kabel Bosch
Flexible Charging Cable je vhodný
jak pro nabíjení z domácí zásuvky, tak
z dobíjecí stanice. Protože je řídicí
a bezpečnostní technologie integrována v konektorech kabelu, není
potřeba žádná další kontrolní skříňka.
Díky tomu se hmotnost kabelu sníží
o 40 %.

Nová platforma pro plánování,
rezervaci a správu technických
školení
Řešení Bosch Automotive
Training Solutions ve svém standardizovaném webovém provedení
poskytuje autoservisům moderní
a snadno ovladatelný nástroj pro
správu školení. Servisy mohou
pomocí Bosch Automotive Training
Solutions vytvářet přehledné plány
školení pro všechny zaměstnance,
spravovat technické kurzy v učebnách ve školicích střediscích Bosch
a rezervovat e-learningové kurzy
a místa v online kurzech.

Objednací číslo
0 684 400 124

Mobilní společník pro autoservis
DCU 120 je přenosný, robustní, 11,6palcový tablet s dotykovým displejem Full-HD, který byl speciálně
vyvinut pro každodenní použití v autoservisu. DCU 120 je vybaven operačním systémem Windows 10.
V kombinaci se samostatně dodávaným diagnostickým softwarem ESI[tronic] 2.0 Online a jedním ze
dvou komunikačních modulů KTS 560 nebo KTS 590 umožňuje DCU 120 mobilní diagnostiku vozidla.
Výhody v přehledu
• Dotykový displej pro ﬂexibilní a pohodlnou práci
• Robustní a mobilní, ideální pro použití v autoservisu
• Snadné ovládání
• Integrovaný stojánek (na zadní straně)
• Dlouhá výdrž akumulátoru
• Jednoduché připojení ke KTS 560/KTS 590
• Pro použití s ESI[tronic] 2.0

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Bosch
Foto: Bosch

www.boschaftermarket.cz
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DACHSER VYUŽÍVÁ TELEMATIKU
PRO SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK

40 SUPERBŮ COMBI PRO POLICII ČR

M

A

utomobilka Škoda Auto uspěla ve výběrovém řízení
policejního prezidia na dodání vozů pro dohled na
českých dálnicích. Při slavnostním ceremoniálu
v Mladé Boleslavi si převzali 40 nových vozů Škoda Superb
Combi za Policii ČR 1. náměstek policejního prezidenta
Tomáš Lerch a náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Jaromír Bischof. Vozy předal vedoucí prodeje českého zastoupení společnosti Škoda Auto Tomáš Duchoň
a odborný koordinátor prodeje státní správě David Janda.
Všechny vozy mají shodnou specifikaci vycházející z výbavového stupně Ambition s motorem 2,0 TSI/206 kW
v kombinaci s převodovkou DSG, pohonem všech kol
a adaptivním podvozkem. Dosahují maximální rychlost
250 km/h a zrychlí z 0 na 100 km/h během 5,8 s. Kromě
běžné policejní techniky, jako jsou majáky či radiostanice, budou osazeny také vysokovýkonným kamerovým
systémem na čtení registračních značek vpředu i vzadu
jedoucích vozidel, což umožní okamžitou kontrolu uhrazení dálničního poplatku. Zavazadlový prostor se speciální
zástavbou poslouží i jako mobilní kancelář.

FORDY E-TRANSIT V BARVÁCH DHL

Č

eský Ford předal přepravní společnosti DHL Express
14 elektricky poháněných užitkových vozů Ford Pro
E-Transit. Po Velké Británii se Česká republika stává
druhou zemí v Evropě, kde byly tyto užitkové automobily
předány. Společnost DHL Express se rozhodla pro vozy
E-Transit v provedení Trend 350 L3H3, tedy s dlouhým
rozvorem a vysokou střechou. Pohání je elektromotor
o výkonu 135 kW napájený akumulátorem s kapacitou
68 kWh. Na přestavbě pro potřeby DHL spolupracoval
český Ford se specializovanou společností Modul-System. I takto specificky upravené E-Transity si zachovávají
hodnotu dojezdu 220 km v kombinovaném režimu a až
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346 km v městském provozu. DHL Express provozuje
v České republice celkem 212 vozidel, z toho 93 lehkých
užitkových. Využívá také smluvní přepravce s vozovým
parkem dohromady 300 automobilů. Nákup 14 vozů Ford
E-Transit financuje formou operativního leasingu společnost ALD.

ezinárodní logistický provider Dachser spustil sledování výměnných nástaveb přes GPS
pomocí technologie 5G/LPWAN a telematických systémů. Vybavil 8500 výměnných nástaveb, které
používá pro přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti mezi
svými evropskými pobočkami, inteligentními sledovacími zařízeními. Jednotlivé výměnné nástavby lze
sledovat v reálném čase a pomocí internetu věcí přesně
kalkulovat časy příjezdu. Nyní Dachser spustil i centrální
platformu pro vizualizaci a analýzu všech těchto údajů
o poloze přepravních jednotek včetně údajů z návěsů a tahačů. Porovnává je s údaji o zásilkách ve svém
systému pro řízení přepravy TMS. Na vývoji inovativních
inteligentních sledovacích zařízení STD (Smart Tracking
Devices) Dachser spolupracoval s Deutsche Telekom
a dalšími technologickými společnostmi. Centrální platforma zpracovává a zobrazuje údaje o poloze dálkových
přeprav sběrné služby v reálném čase. Pobočkám a zákazníkům to umožňuje detailní výpočet očekávaného
času příjezdu (ETA) každé přepravy.

až po vzdálené stahování tachografu a analýzu chování
řidiče. Telematika vypočítá náklady na trasu, kontroluje
ceny na čerpacích stanicích a pošle řidiče na nejvhodnější místa, dispečeři navíc dostanou k dispozici přesná CAN
Bus data. Součástí jednotky je i patentovaná geolokační
technologie FuelGuard, která chrání před podvody a krádežemi pohonných hmot. Funkce FuelGuard porovnává,
jestli použití palivové karty souhlasí se skutečnou polohou
vozidla. Pokud se místo platby a lokalita vozidla liší, platbu
paliva systém zamítne.

VCHD CARGO OSLAVILA 25. VÝROČÍ

P

řepravní společnost VCHD Cargo slaví 25. výročí svého
vzniku. Společnost VCHD Cargo z malé dopravní firmy
vyrostla v silnou přepravní společnost s působností
po celé Evropě. Disponuje vlastní flotilou nejmodernějších
kamionů a zaměstnává téměř 450 lidí v České republice
i v zahraničí. Vlastní flotila čítá více než 220 vozidel včetně
speciálních pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Každoročně do obnovy vozového
parku investuje s cílem udržet nejmodernější flotilu s průměrným stářím tři roky. VCHD Cargo po důkladné analýze
založila v roce 2019 v Německu dceřinou společnost VCHD
Cargo GmbH, která se na největším logistickém trhu v Evropě velmi rychle etablovala. V loňském roce VCHD Cargo
koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik.
Společnost VCHD Cargo je mezinárodním přepravcem,
který realizuje přepravy na 110 pravidelných linkových spojích do mnoha evropských zemí. Jedním z nejdůležitějších
úkolů, které má VCHD Cargo nyní před sebou, je postupné
předání kompetencí na další generaci této rodinné firmy.

Autoservismagazin.cz

TOYOTY V POLICEJNÍCH SLUŽBÁCH

V

edení městské policie v Trutnově převzalo od společnosti Autostyl Trutnov dva nové vozy Toyota
Yaris Cross v policejních barvách s majáky na
střeše speciálně upravené pro službu v horských zimních podmínkách. Všechny verze Toyoty Yaris Cross mají
hybridní pohon a inteligentní systém pohonu všech kol
AWD-i, který v závislosti na jízdních podmínkách automaticky přepíná mezi pohonem předních a všech kol. Městská policie v Trutnově využívá už dva roky Toyotu RAV4.
Toyoty Yaris, Corolla, RAV4 nebo Proace City používají
i městští strážníci v Kolíně, Chrudimi, Broumově, Jaroměři, Vyškově, Roudnici nad Labem nebo Třebíči.

EVA UMOŽŇUJE PLATBY
MÝTNÉHO V NĚMECKU

P

alubní jednotka EVA od společnosti Eurowag nově
umožňuje placení mýtného na německých komunikacích. Prostřednictvím řešení EVA nyní mohou
řidiči platit mýtné v pěti zemích Evropy. Díky certifikaci
evropské služby elektronického mýtného EETS Německo
doplňuje Maďarsko, Belgii, Rakousko a Polsko, kde už lze
hradit mýtné poplatky prostřednictvím palubní jednotky
EVA. Jednotka integruje nejen mýtné platby, ale také
telematické nástroje od plánováním a sledování trasy
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Silný partner
pro logistiku
Společnost 4Trans pomáhá malým a středním podnikatelům v oboru logistiky z krize.
Český fintech jim prostřednictvím faktoringu
profinancoval již miliardu korun.

N

árůst cen pohonných
hmot, především nafty,
během posledních měsíců ohrožuje finanční stabilitu malých a středních
dopravců. Sektor trápí také inflace
a zdražující bankovní financování.
Český fintech 4Trans se zaměřuje na
financování malých a středních podniků v logistice. Dopravcům pomáhá
prostřednictvím faktoringu udržet provozní náklady v kondici. Okamžitě jim
proplácí vystavené faktury a důkladně
prověřuje jejich odběratele. Svým klientům již profinancoval přes miliardu
korun a plánuje další růst a expanzi.
Ceny pohonných hmot během posledního roku a půl téměř nepřetržitě
rostly. V první polovině roku 2021 stál
litr benzinu kolem 30 Kč, letos se ale
jeho cena vyšvihla až ke 46 Kč. Podobným vývojem prošla i cena nafty, a to
z 28 Kč v prvních týdnech roku 2021 až
k ceně 49 Kč o rok poté. Nafta přitom
představuje pro kamionové dopravce
jeden z hlavních provozních nákladů.
Malí a střední podnikatelé v sektoru
logistiky však vlivem nepříznivého
podnikatelského prostředí nemohli
zdražování promítnout do svých cen.

letech tankovala naftu za průměrnou
cenu 30 Kč za litr, což vzhledem k aktuální situaci již není možné. V současnosti tak mnozí dopravci hledají
cesty, jak se finančně zabezpečit,
aby udrželi své podnikání. Na druhé
straně se však potýkají s dlouhou
splatností faktur od svých odběratelů
a nedostatečnou nabídkou finančních produktů ze strany bank.
„Autodopravci jsou z rapidního
zvyšování cen zoufalí. Tento stav

neulehčuje ani situace v sektoru logistiky. Dopravci musejí čekat měsíce
na proplacení svých faktur, což zdržuje jejich další zakázky, jednoduše
je nemají z čeho financovat. Obracejí
se na nás, protože už nechtějí odevzdaně čekat nebo složitě vyjednávat
lepší podmínky. Díky faktoringu mají
peníze na svém účtu okamžitě a mohou pokračovat v podnikání a stabilním růstu. Máme stovky spokojených
klientů, kteří vděčí faktoringu za to,
že v době krize udrželi svůj byznys
a mohou ho dál rozvíjet. Jedna miliarda korun, kterou se nám podařilo
profinancovat, je důkazem, že naše
řešení funguje a pomáhá autodopravcům přežít těžké časy. S námi
mohou z krize vytěžit maximum,“ říká
CEO 4Trans Jaroslav Ton ml.

Silný partner pro logistiku
Nedostatek provozního kapitálu,
dlouhé splatnosti faktur a často drahé
či nedosažitelné bankovní financování,
trápící většinu z 500 000 evropských
firem v logistice, 4Trans řeší faktoringem, tedy okamžitým proplacením
vystavených faktur, ověřením platební
morálky odběratelů a nabídkou dalších
finančních produktů pro podnikatele

v logistice. Technologický náskok a dokonalé pochopení trhu logistiky umožňuje poskytovat ekosystém finančních
služeb založených na real-time datech.
S celkovým objemem profinancova-

ných faktur v hodnotě přes miliardu
korun míří 4Trans k pozici lídra v oblasti financování SME v Evropě.
Český fintech má v současnosti
více než 11 000 odběratelů po celé

Evropě. Od ledna 2021 do letošního
srpna zaznamenal nárůst počtu klientů o 680 %. V následujícím čtvrtletí
chce v růstu pokračovat, získat další
klienty, posílit finanční a pojišťovací
služby a také se více zaměřit na zahraniční trhy, zejména Polsko. Pomůže tomu investice 450 milionů korun,
kterou 4Trans získal v první polovině
letošního roku od kapitálových fondů
Atmos Ventures, Tera Ventures, českých Lighthouse Ventures, Advance
Global Capital a od soukromých
andělských investorů.
Společnost 4Trans za dobu svého
působení zdokonalila své služby
směrem k rychlejšímu onboardingu,
analytice dat a samotnému proplacení faktur. Letní měsíce byly pro
4Trans rekordní. Nárůst hodnoty
průměrné faktury klienta v srpnu
2022 vzrostl o 54 % oproti začátku
roku 2021 a vyšplhal se tak na
téměř 22 000 Kč.

Faktoring jako záchranný kruh
Interní průzkum 4Transu ukázal,
že většina dopravců v předchozích
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Text: Vladimír Rybecký
Foto: 4Trans

Jaroslav Ton ml., CEO 4Trans
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Veletrh s elektrickým
nábojem

Nákladní doprava bude
rozmanitější než dřív

Veletrh nákladních a užitkových vozidel IAA Transportation v Hannoveru
ukázal, že v segmentu lehkých užitkových vozů přebírá vládu elektrický
pohon. Nejvýznamnější novinky zde byly Ford E-Custom, Iveco eDaily,
Renault Trafic E-Tech Electric a Volkswagen ID. Buzz Cargo.

Bosch chce dále růst s klimaticky neutrálními pohony. Na veletrhu
IAA Transportation Bosch vystavil kompletní portfolio pohonů pro
užitková vozidla – od spalovacích motorů na naftu přes elektrické
s akumulátory a palivovými články až po motory spalující vodík.

G

igantický veletrh
užitkových a nákladních
vozidel IAA Transportation v Hannoveru se kvůli
covidové přestávce vrátil
až po čtyřech letech. Výstava ukázala, že výrobci v segmentu lehkých
užitkových vozidel zcela sází na elektrický pohon. Nejvýznamnější výrobci
Volkswagen – Užitkové vozy, Ford
Pro, Renault Pro+ i Iveco předvedli
elektrické dodávky s akumulátory
a dokonce i s vodíkovými palivovými
články. Vysílají tak jasný vzkaz pro
dopravce: zapomeňte na naftu!
U Volkswagenu – Užitkové vozy
byl největší hvězdou elektromobil ID.
Buzz Cargo, který byl právě zde ještě
před zahájením prodeje korunovaný
za dodávku roku International Van
of the Year 2023. Vystaveno bylo
několik speciálně upravených verzí
od různých nástavbářů, což dokazuje,
že ID. Buzz Cargo s elektrickým pohonem může být nesmírně všestranným vozidlem. Druhou hvězdou byl

Iveco eDaily H2
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Ford Transit
E-Custom

pick-up Amarok nové generace, který
přijde do prodeje příští rok na jaře.
Impozantní automobil, vyvinutý ve
spolupráci s Fordem, rovněž ukázal
několik možností nástaveb.
U Fordu Pro byl vedle několika
E-Transitů a nové generace pick-upu
Ranger v centru pozornosti nový Transit E-Custom. Ford připravuje i zcela
novou plug-in hybridní verzi Custom
PHEV, která bude vybavena novým
zážehovým motorem 2,5 l a akumulátorem s kapacitou 11,8 kWh poskytujícím elektrický dojezd 57 km.
Na stánku Renaultu Pro+ samozřejmě kraloval nový Trafic E-Tech
Electric, který doprovázely Master
E-Tech Electric a Kangoo E-Tech
Electric. Všechny zde byly nejen ve
standardních karosářských verzích,
ale i se speciálními nástavbami. Partner Renaultu Hyvia vystavil Master
H2-Tech poháněný palivovými články
na vodík. Jeho testy v současné době
probíhají ve Francii v běžném provozu s různými obchodními partnery.
Iveco vyvolalo senzaci s nejnovějším eDaily, jehož inzerované výko-
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ny se zdají být v tomto segmentu
neobvykle vysoké. Iveco eDaily se
bude nabízet jako skříňová dodávka,
podvozek s kabinou nebo dvojkabinou, podvozek a minibus s několika
výškami a rozvory a celkovými hmotnostmi od 3,5 do 7,2 t. Vůz může být
vybaven jedním, dvěma nebo třemi
akumulátory o kapacitě 37 kWh.
Trakční elektromotor má výkon
140 kW (190 k). Po jeho boku stál
podvozek Daily s palivovými články
jako výsledek partnerství s automobilkou Hyundai. Iveco eDaily FCEV
s celkovou hmotností 7,2 t má stejný
elektromotor o výkonu 140 kW jako
verze s akumulátorem a palivový
článek Hyundai o výkonu 90 kW. Prototyp má šest nádrží, které pojmou
12 kg vodíku, což umožňuje dojezd
350 km.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: IAA

Renault Trafic E-Tech Electric

O

chrana klimatu, tlak na
náklady, nedostatek
řidičů – globální dopravní a logistický průmysl
čelí velkým problémům
a Bosch pro ně nabízí řešení. Na
cestě ke klimaticky neutrální nákladní
dopravě nadále rozšiřuje svou nabídku pohonů. Kromě nafty, která bude
v užitkových vozidlech ještě dlouho
nepostradatelná, nabízí elektrické
pohony s akumulátory i palivovými
články. Další možností, zejména
u těžkých stavebních a zemědělských strojů, jsou motory spalující vodík, jimiž společnost Bosch zaplňuje
mezeru v alternativních pohonech.
„V duchu ochrany klimatu bude
nákladní doprava rozmanitější než
dříve. Očekáváme, že alternativní
pohony v průběhu desetiletí podpoří
růst našeho podnikání,“ řekl člen
představenstva společnosti Bosch

a ředitel divize Mobility Solutions
Markus Heyn na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru.
Ve světě, který se vyznačuje
nejistotou, vzrostl prodej společnosti
Bosch v oblasti mobility v letošním
roce po zohlednění vlivu směnných
kurzů o 6 % a čtvrtina příjmů přichází z technologie pro nákladní vozy
do 40 t. Kromě pohonů jsou pilíře
podnikání společnosti Bosch v oblasti užitkových vozidel také asistence
řidiče a konektivita.
Podle prognóz společnosti Bosch
bude v roce 2025 víc než 80 % všech
užitkových vozidel nad 6 t na celém
světě poháněno vznětovým motorem. Poté se bude rozmanitost pohonů zvyšovat – do roku 2035 bude
polovina nových užitkových vozidel
poháněna elektrickým motorem,
a to s akumulátory nebo vodíkovými
palivovými články.
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„Otevřenost technologiím dává
smysl, zvláště u užitkových vozidel.
V závislosti na použití bude existovat
více než jeden klimaticky neutrální
pohon nákladního vozidla,“ řekl Heyn.
Ve společnosti Bosch na pohonu užitkových vozidel budoucnosti
pracuje 3400 vývojářů. Žádná jiná
společnost nenabízí tak všestranné
možnosti mobility jako Bosch – od
elektrokol po stavební stroje, od čipů
z karbidu křemíku až po kompletní moduly pohonů. A vyplácí se to.
Bosch již obdržel od výrobců 30 sériových objednávek na elektrický pohon
s akumulátory.
Bosch má velké plány s palivovými
články. Do roku 2025 chce mít na
silnicích více než 40 000 vlastních
systémů s palivovými články. Za tímto účelem Bosch sám vyrábí svazky
článků a zřizuje výrobní závody v blízkosti zákazníků – v Andersonu (USA),
Wu-si (Čína) a Bamberku (Německo).
Vodík lze použít k pohonu nákladních vozidel nejen v palivových
článcích, ale také v motorech na
vodík. Bosch vyvíjí potřebné řídicí
jednotky a vstřikovací techniku a již
získal sériový projekt v Indii.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Bosch
Foto: Bosch

45

AUTODOPRAVA

AUTODOPRAVA

Ocenění při
IAA Transportation 2022

Mercedes-Benz eActros LongHaul

Autobus roku MAN Lion's City E

V předvečer před zahájením veletrhu IAA Transportation 2022
v Hannoveru při zahajovací akci veletrhu Stars of the Year, pořádané
Sdružením německého automobilového průmyslu VDA, ocenily mezinárodní novinářské poroty nejvýznamnější novinky letošního roku.
Volkswagen ID. Buzz Cargo
dodávkou roku
Elektricky poháněný užitkový
automobil ID. Buzz Cargo získal
prestižní ocenění „International Van
of the Year 2023“ (IVOTY 2023) pro
lehký užitkový vůz roku. Volkswagen
ID. Buzz Cargo získal ocenění International Van of the Year 2023 ještě
před zahájením prodeje. Zákazníci
si objednali již více než 13 700 vozů
ID. Buzz, přičemž polovina z toho připadá na užitkovou verzi Cargo. Tento
vůz byl vyvinut výhradně pro elektrickou přepravu s neutrální bilancí
emisí CO2. Předseda poroty Jarlath
Sweeney k čerstvému držiteli titulu
IVOTY řekl: „Nestává se příliš často,
aby se objevil zcela nový koncept

Volkswagen ID. Buzz Cargo

lehkého užitkového vozu a vzbudil
na trhu tak velkou pozornost. Blahopřeji vývojovému týmu značky
Volkswagen Užitkové vozy, že vytvořil
tento jedinečný vůz.“

DAF XD
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DAF XD získal titul International
Truck of the Year 2023
Mezinárodní porota zvolila DAF
XD za International Truck of the

hlasování byl inovativní celkový
technologický koncept s technologií
akumulátorů LFP, nová elektrická
hnací náprava a vysoká rychlost vývoje
Mercedes-Benz Trucks.

Year 2023. S vítězným skóre 134
hlasů distribuční řada DAF XD
předstihla vozy Scania Super s novým pohonným ústrojím a Mercedes-Benz Actros s motorem OM
471 třetí generace. Porota ocenila
optimální pozici řidiče za volantem
a celkově výborný výhled z kabiny,
což je klíčový faktor pro distribuční
vozidla. Podílí se na tom velké čelní
sklo spolu s bočními okny, která
mají sníženou dolní hranu a okno
ve spodní části dveří spolujezdce
aby řidič viděl i situaci u obrubníku.
Tato řešení spolu s asistentem pro
odbočování a volitelným kamerovým
systémem, který nahrazuje tradiční
hlavní zrcadla, významně zvyšují
bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Kromě toho
porota vysoce hodnotila interiér i aerodynamiku kabiny, aktivní i pasivní
bezpečnost a nové, vysoce efektivní
pohonné soustavy s výkonnými motory PACCAR MX-11, automatickou
převodovkou ZF TraXon a pokročilými prediktivními funkcemi. Navíc
bude nová řada XD vhodnou platformou pro příchozí generaci vozidel
s elektrickým pohonem a dojezdem
500 km.
Podle pravidel soutěže se ocenění
uděluje nákladnímu vozidlu, které
bylo uvedeno na trh během posledních 12 měsíců a nejvýrazněji přispělo k efektivnosti silniční dopravy.

Uznání pro Mercedes-Benz
eActros LongHaul
Těžký elektricky poháněný Mercedes-Benz eActros LongHaul obdržel
cenu 2023 Truck Innovation Award
pro obzvláště inovativní nákladní
vozidla. Mercedes-Benz Trucks jej
představil jako prototyp na tiskové konferenci před zahájením IAA Transportation 2022 v Hannoveru. Má dojezd
kolem 500 km na jedno nabití akumulátoru a je schopen vysoce výkonného
nabíjení výkonem až 1 MW. Připravenost pro sériovou výrobu je plánována
na rok 2024. Rozhodující pro výsledek

Jako nejlepší autobus byl korunován elektrický městský autobus MAN
Lion's City E. Porotu zaujal zejména
celkovým konceptem městského
autobusu, který boduje dojezdem
a udržitelností. Podle porotců se
vyznačuje průkopnickým designem,
vysokou úrovní komfortu a velmi
tichým interiérem. Pracoviště řidiče
je jedno z nejlepších na trhu a poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti.
U tohoto modelu se MAN od počátku zaměřil na elektrickou mobilitu.
MAN nabízí dvě možnosti využití
akumulátoru – spolehlivý dojezd až
270 km nebo maximální dojezd až
350 km. Novinkou jsou modulární
akumulátory umožňující zákazníkům
specifikovat jejich počet. V nabídce
jsou tři alternativy z hlediska velikosti
od midibusu, který je dlouhý 10,5 m,
přes 12,2 m až 18,1 m.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: IAA, VW NF, DAF,
Daimler Trucks a MAN

MAN Lion's City E
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Renault rozšiřuje
nabídku o SUV Austral
Renault rozšiřuje svou nabídku v segmentu kompaktních vozů o nový
model Austral. Novým jménem Renault zdůrazňuje, že nejde o nástupce
žádného předchozího modelu. Austral zaujme atraktivním designem
a high-tech kokpitem s infotainmentem navrženým ve spolupráci se
společností Google. Toho nového ale přináší mnohem víc.

R

enault posiluje své postavení v segmentu kompaktních vozů – k tradiční
modelové řadě Mégane
přidal prodejně úspěšný
model Arkana, čistě elektricky poháněnému Megane E-Tec nyní přidává
nekonvenční SUV Austral. Brzy je
doplní nový Scenic s elektrickým
pohonem – zatím prezentovaný jako
koncept Scenic Vision. Australem
chce Renault posílit i svou schopnost
oslovovat svými vozy stejnou měrou
firemní i soukromé zákazníky.
Nová vysoce modulární alianční
platforma CMF-CD3 poskytuje dosta-
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tek prostoru a současně umožňuje použití nejrůznějšího uspořádání pohonu
(u Nissanu Qashqai je použit i pohon
všech kol). S délkou 451 cm při rozvoru
náprav 267 cm je Austral průměrem
segmentu C-SUV, ale vnitřním prostorem se řadí mezi nejlepší. Dělené
zadní sedadlo umožňuje nezávislé podélné posouvání o 16 cm – podle toho,
zda je potřeba větší prostor pro nohy
nebo objem zavazadlového prostoru,
který může být v rozsahu 500 až 575 l
(430 až 555 l u hybridní verze) resp. po
sklopení zadních sedadel 1525 l.
V prostorném interiéru najdeme
mnoho prvků z plně elektrické-
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Z pohonných jednotek jsou
na výběr mildhybridní pohony se
čtyřválcovým turbomotorem 1,3 TCe
mHEV ve výkonových verzích
103 kW (140 k)/260 N.m a 116 kW
(158 k)/270 N.m, startér/generátorem a 12 V akumulátorem pod sedadlem spolujezdce.
Vrcholem nabídky je nový
hybridní systém E-Tech Full Hybrid
200 s největším výkonem systému 147 kW (200 k) a točivým
momentem 205 N.m. Nový tříválec
1,2 l turbo o výkonu 97 kW (131 k)
nahrazuje dříve používaný čtyřválec
1,6 l. Tříválec pracuje s nejvyšší účinností dosud dosaženou u sériového
motoru 41 %. Je podporován dvěma
elektrickými motory, které dohromady
poskytují 50 kW (68 k). Jsou napájeny z 1,7 kWh akumulátoru 400 V.
Točivý moment přenáší vícerežimová
převodovka pracující s celkem 15
převodovými kombinacemi.
Aby se zlepšila účinnost systému,
vývojáři Renaultu použili čtyři velmi
účinné úrovně rekuperace, které lze
ovládat pomocí páček pod volantem.
Díky vynikající schopnosti regenerace

při zpomalování dokáže absolvovat až
80 % jízd po městě na čistě elektrický
pohon. Na základě zkušeností z jiných
modelů u Renaultu očekávají, že kupující budou z 90 % kupovat právě verzi
HEV. Maximální rychlost je u všech
variant omezena na 174 km/h.
Druhou zásadní novinkou je pokročilý systém dynamického řízení všech
kol 4Control Advance. Třetí generaci
Renault opět vyvinul ve spolupráci se
společností Aisin. Systém je poprvé
kombinován s víceprvkovou zadní nápravou, která kompenzuje vertikální
pohyb kol na nekvalitních vozovkách
a zlepšuje ovladatelnost i jízdní komfort. Díky tomu má Austral průměr
otáčení jen 10,1 m, tedy menší než

Clio. Systém nově umožňuje aby si
řidič zvolil provozní režim a poprvé
rovněž komunikuje s dalšími řídicími
jednotkami ve voze.
Renault Austral se vyrábí ve
španělské Palencii. Bude uveden na
trh v prosinci 2022. Nabídka výbav
bude vycházet z toho, co zákazníci
skutečně poptávají. Neměla by proto
zahrnovat minimálně vybavená verze
pro půjčovny a leasingové společnosti, protože ty mají posléze příliš
nízkou zůstatkovou cenu.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: V. Rybecký a Renault

ho Megane E-Tec včetně dvojice
rozměrných displejů doplněných
mechanickými přepínači v uspořádání označovaném jako OpenR
Link a přehledným head-up displejem. Specialitou Renaultu je využití
operačního systému Google Automotive Services zahrnujícího Google
Maps, Google Assistant a Google
Play s mnoha aplikacemi včetně
mnoha exkluzivně vyvinutých jen pro
Renault.
Pro Austral se bude nabízet
i systém zlepšení trakce pro náročné
podmínky Standing Grip kombinovaný s použitím zimních pneumatik.
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Subaru Outback
2.5i ES Touring
Nová generace osvědčeného crossoveru
Subaru Outback přináší kromě nového
designu a vylepšené pohonné jednotky
komfortní a bezpečnostní výbavu s novou
generací infotainmentu.

S

ubaru Outback je pozoruhodný automobil. I ve
své šesté generaci tento
crossover možná na pohled
vypadá trochu staromódně,
nicméně nabízí nejmodernější techniku, která mu vynesla ohodnocení
od EuroNCAP jako nejbezpečnější
auto ze všech testovaných a k tomu
přidává i nadstandardní komfort.
Koncepce Outbacku se samozřejmě drží unikátního symetrického

50

uspořádání vozů Subaru s podélně
uloženým plochým motorem a stálým pohonem všech kol. A i když
navenek může šestá generace působit spíš jako evoluce, ve skutečnosti
přináší radikální proměnu, protože je
poprvé založen na globální platformě
Subaru Global Platform (SGP), na níž
jsou založeny všechny nové modely
značky. Ta nejen zlepšuje jízdní stabilitu, ale také zvyšuje tuhost a bezpečnost.

Autoservismagazin.cz

Karoserie je v podstatě kombi
s nezvyklou světlou výškou 213 mm
dávající najevo, že tento vůz se cítí
jako doma i při jízdě mimo silnici po
nezpevněných cestách. To umocňuje poprvé použitý systém X-Mode,
nabízející dva režimy pro lepší průchod terénem Sníh/štěrk a Hluboký
sníh/bláto. Na rozdíl od většiny SUV
ale Outback poskytuje cestujícím
vysokou míru komfortu i při dlouhých
cestách.
Při délce 487 cm a rozvoru náprav
275 cm poskytuje velkorysý prostor na
všech sedadlech. Přitom zavazadlový prostor s objemem 561 l resp. až
1822 l a schopnost utáhnout přívěs
s hmotností až 2000 kg řadí Outback
mezi nejlepší ve své kategorii.
Zážehový čtyřválcový „boxer“
o zdvihovém objemu 2,5 l nabízí 169 k
(124 kW) při 5000/min a točivý
moment 252 N.m při 3800/min. To
nejsou nijak mimořádné hodnoty,

ale motor má velmi dobrou odezvu
zejména v nižších otáčkách. Každopádně raketové zrychlení není to, co
se od tohoto vozu očekává, čemuž je
uzpůsobeno i naladění převodovky Lineartronic s plynulou změnou převodového poměru CVT. Zrychlení z 0 na
100 km/h Outback zvládá za 10,2 s
a maximální rychlost je 193 km/h.
Boční prahy chytře zakrývají
spodní lišty dveří čímž zabraňují ušpinění při nastupování a vystupování.
Interiér potěší standardně koženým
velmi přívětivým interiérem. Outback
přišel s novou generací infotainmentu. Centrálním ovládacím prvkem
je 11,6“ dotykový displej podobný
tabletu, který funguje jako centrální
ovládací prvek pro všechny důležité
funkce. Kromě navigace, rádia a infotainmentu se zde reguluje například
i klimatizaci. Outback se tak do značné míry obejde bez knoflíků a tlačítek
v interiéru.
Osobně nejsem příznivcem
ovládání prostřednictvím dotykových
displejů, nicméně ovládání u systému
Subaru je snadné a lze jej využívat
rychle bez nutnosti příliš vstupovat do
hloubky menu. Princip dlaždic, známý
z chytrých telefonů, tak umožňuje
bezpečné a intuitivní ovládání. Jejich
uspořádání lze individuálně nastavit.
Outback je prvním modelem Subaru s rozšířeným systémem Eyesight

v.4, jehož pracovní dosah byl dále
zvýšen díky stereokameře, která je
nyní namontována přímo na horním
čelním skle. Nebezpečí a překážky
tak mohou být identifikovány ještě
dřív, což znamená, že systém může
varovat a zasáhnout dřív. Zahrnuje
nejen systém nouzového brzdění s varováním před kolizí, ale poprvé je zde
také vyhýbací asistent s aktivní funkcí
řízení, který pomáhá bezpečnému
vyhýbání se překážkám, centrování
jízdních pruhů a aktivní systém varování před opuštěním jízdního pruhu,
který kromě značení rozpoznává i přirozené hranice, jako je tráva. Rozšíření
funkčnosti se projevuje také v systé-

mu sledování mrtvého úhlu, opuštění
jízdního pruhu, systému varování před
příčným provozem a také systém
nouzového brzdění vzadu, který
varuje před kolizí při couvání. Systém rozpoznávání řidiče zaznamená
rozptýlení a únavu a upozorní řidiče,
aby dával pozor. Outback díky tomu
dosáhl v testech EuroNCAP nejvyšší
hodnocení ve všech třídách vozidel
jak za asistenční systémy řidiče ADAS
(95 %), tak za zranitelné účastníky
silničního provozu (84 %).
I když Outback svými rozměry není
ideální pro manévrování ve městě,
standardně dodávané kamery pomáhá předcházet nesnázím například
při parkování ve stísněném prostoru. Komfortně naladěný podvozek
perfektně vyhlazuje nerovnosti cest
a přitom nedovoluje náklony karoserie. Výsledkem je proto velmi pohodlné a pohodové cestování i na dlouhé
vzdálenosti.
Cenová nabídka začíná na
1 085 000 Kč vč. DPH, pro zkoušenou verzi s nejvyšší výbavou to je
1 240 000 Kč. Vzhledem ke kompletní výbavě je v porovnání s konkurencí
cena celkem atraktivní. Outback
samozřejmě nebude útočit na prodejní rekordy, nicméně široká rodina
příznivců značky jeho kvality dokáže
ocenit.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký
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CITROЁN OLI NAZNAČUJE
UDRŽITELNOU MOBILITU ZÍTŘKA

Stalo se...
VOLKSWAGEN GEN.TRAVEL PRO
MOBILITU V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ

zena na 180 km/h, tedy je jako u kupé o 20 km/h vyšší
než u ostatních verzí řady Enyaq. Zrychlení z 0 na
100 km/h trvá 6,5 s. Akumulátor má kapacitu 82 kWh,
což umožňuje standardní dojezd přes 500 km.

K

oncern Volkswagen představuje designovou studii
Gen.Travel, která si klade za cíl nově definovat
budoucí mobilitu na dlouhé vzdálenosti. Elektricky
poháněné vozidlo je prototyp jezdící plně autonomně na
úrovni 5. Designéři jej definovali jako novou kategorii prémiových vozidel na pomezí mezi sedanem a MPV. Koncern Volkswagen tento koncept představuje tento víkend
na akci Chantilly Arts & Elegance ve Francii. V závislosti
na konfiguraci mohou ve voze jet až čtyři lidé. Výklopné
dveře umožňují snadný nástup a výstup. Pro služební
cesty nabízí konferenční uspořádání čtyři pohodlná křesla
a centrální stolek, zatímco uspořádání pro jízdu přes noc
přemění dvě sedadla v lůžka. Pro rodinné výlety lze Gen
Travel nakonfigurovat pro zábavu dětí prostřednictvím
rozšířené reality. Prediktivní podvozek s podporou AI zajišťuje vysokou úroveň pohodlí. Gen Travel také umožňuje
automatizovanou jízdu v kolonách (platooning).

ČEZ ROZJÍŽDÍ VÝSTAVBU
ULTRARYCHLÝCH
DOBÍJECÍCH STANIC

energie na 12 kWh/100 km. Akumulátor 50 kWh
poskytne využitelnou kapacitu 48,1 kWh a dojezd se
prodlouží o 38 km na 400 km. Nový e-208 má přijít na trh
příští rok.

C

itroën představil provokující studii elektromobilu Oli
nabízející nekomplikovanou, elektrickou mobilitu
pro každého se zajímavými nápady posouvajícími
měřítka udržitelnosti na vyšší úroveň. Jde proti trendu
automobilového průmyslu stavět těžší, složitější a dražší
rodinné automobily s nulovými místními emisemi, které
současně přinášejí enormní zátěž pro životní prostředí
při výrobě. Díly karoserie byly vyvinuty s cílem dosáhnout
hospodárnou výrobu z recyklovaných materiálů a úsporu
hmotnosti. V interiéru pokračuje odříkání nadbytečných
věcí. Namísto přístrojové desky s displeji je zde na jedné
straně volant, na druhé dokovací stanice pro telefon
a uprostřed přepínače klimatizace. Veškerý infotainment
a potřebná komunikace se přivádí prostřednictvím chytrého telefonu. Informace se zobrazují prostřednictvím
systému smartband projekcí na šířku spodní části čelního
skla. S délkou 420 cm je Oli plnohodnotným rodinným
vozem ale s hmotností 1000 kg patří mezi nejlehčí elektromobily. Akumulátor s kapacitou 40 kWh má umožnit
dojezd 400 km. Elektronický systém podporuje funkce
V2G a V2L (Vehicle to Grid/Vehicle to Load) k dodávání
energie pro nabíjení jiných automobilů nebo jako zdroj
energie pro různá elektrická zařízení.

Č

eský výrobce nabíjecích stanic Olife Energy zvítězil
v tendru na dodávku řešení pro AC dobíjení elektromobilů pro společnost Letiště Praha. Projekt
zahrnuje dodávku a instalaci až 33 dobíjecích stanic.
Olife Energy bude mít po úspěšném výběrovém řízení na
starosti dodávku a instalaci dobíjecích stanic pro Letiště
Praha a chystá se v první etapě do konce roku 2022 instalovat celkem 10 dobíjecích stanic. Součástí komplexního
řešení dobíjení elektromobilů je také spolupráce Olife
Energy na propojení s energetickým managementem
Letiště Praha. Ten umožní vzdálený monitoring, správu
a řízení nabíjecích stanic pro elektromobily. Tento systém
dokáže vzdáleně optimalizovat výkon dobíjecích stanic,
čímž zajišťuje maximální využití infrastruktury a minimalizuje náklady na zvyšování energetické kapacity.

Č

EZ zprovoznil 10 ultrarychlých stojanů pro nabíjení
elektromobilů s výkonem 150 až 300 kW. U nových
ultrarychlých stojanů ČEZ s výkony 225 nebo
300 kW se řidiči elektromobilů při dobíjení nezdrží déle
než u klasické benzinové pumpy. U dálnic D1, D5 a D35
tyto stanice nahradily stojany s nižším výkonem. Brzy
budou k dispozici i na dalších frekventovaných místech.
Nové ultrarychlé stanice dodají do 10 minut energii pro
více než 200 km jízdy.
Současně ČEZ rozšiřuje síť rychlých stanic, kde je
možné dobíjet více elektroaut najednou. Po celé republice ČEZ už nabízí 14 míst, kde může dobíjet 6 a více
elektromobilů najednou. Celkem má dobíjecí síť ČEZ 465
stanic, přičemž současně může doplňovat energii až 930
aut. Více než 80 % sítě ČEZ tvoří dnes dobíjecí stojany
o výkonu 50 kW.

ŠKODA UVÁDÍ DRUHÉ
ELEKTRICKÉ RS

R

ozšiřování nabídky elektromobilů se značkou Škoda
rozhodně nesměřuje k cenově dostupným vozidlům
pro širokou veřejnost a předurčeným především
k městskému provozu ale k ještě exkluzivnějším vysoce
výkonným vozidlům. Dokládá to už druhá sportovní verze
RS odvozená od velkého elektrického SUV – tentokrát je to
Enyaq RS iV. Jako v Enyaqu RS Coupé iV slouží k pohonu
všech kol dva elektromotory s výkonem systému 220 kW
(300 k) a maximálním točivým momentem 460 N.m. Je to
tedy nejvýkonnější pohonná jednotka, jaká je k dispozici
v sériové produkci Škody Auto. Nejvyšší rychlost je ome-
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OLIFE ENERGY DODÁ LETIŠTI
DOBÍJECÍ STANICE

PEUGEOT E-208 BUDE MÍT
DOJEZD AŽ 400 KM

P

eugeot ohlásil modernizovanou podobu elektrické
verze modelu 208 s novou pohonnou jednotkou jako
má připravovaný e-308. Od uvedení na trh v roce
2019 už bylo vyrobeno téměř 110 000 vozů Peugeot
e-208. Od začátku roku 2022 je tento model na čele malých elektrovozů v Evropě a jedničkou v prodeji elektromobilů ve Francii. Maximální výkon se použitím nového elektromotoru se zvýšil ze 100 kW (136 k) na 115 kW (156 k),
přičemž zvýšení účinnosti snižuje průměrnou spotřebu
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Projekt AE-Mobility
se představuje

Výměnné akumulátory
nebo integrované?

Autorizovaný prodejce vozů Škoda v pražských
Čakovicích Auto Elso představil nový projekt
komplexních služeb v oblasti mobility
AE-Mobility.

V projektu Circuitable Batteries, financovaném
Spolkovým ministerstvem hospodářství
a ochrany klimatu, se vyhodnocují ekologický
efekt i ekonomické aspekty různých nabíjecích infrastruktur.

P

rojekt AE-Mobility činí
další krok v rámci modernizace společnosti a rozšíření komplexních služeb
v oblasti elektromobility.
K projektu se připojilo 17 značek
nabízejících elektromobily a čtyři nejvýznamnější leasingové společnosti.
Díky tomu může projekt AE Mobility
zajistit nejširší nabídku elektromobilů
na českém trhu.
„Elektromobilita je zde, i když
zatím není dostupná pro každého.
Smyslem naší aktivity není zajistit
prodej elektromobilů, ale zprostředkovat komplexní projekt zahrnující
i financování a zajištění dobíjení.
V rámci komplexity služeb chceme
pro zákazníky navrhnout vše potřebné a zajistit realizaci včetně vyřízení
dotací. Jsme připraveni obsloužit
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nejširší zákaznické skupiny – lidi,
firmy i státní a městské úřady. Naším
cílem je nabídnout zajištění všeho
maximálně rychle. Abychom zajistili
maximální kvalitu, spojili jsme se
s nejlepšími odborníky z potřebných
oblastí a vytvořili náš „dream team“,
který vám zde představujeme,“
upřesnil Radek Donner.
Při představení projektu spolumajitel Auto Elso Radek Donner zajistil
možnost na jednom místě vyzkoušet
30 testovacích vozů od Dacie Spring
až po Porsche Taycan, a to včetně
novinek v oblasti elektrických užitkových vozů. Testovací jízdy doplnily přednášky a osobní konzultace
s partnery projektu, kteří pozvaným
hostům kromě detailního představení
vozů odpovídali i na dotazy související s budoucností elektromobility,
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financováním nákupu elektromobilů,
veřejného, firemního a domácího
nabíjení ale i s možnostmi získání
dotací.
Nad akcí AE – Mobility převzalo
záštitu Ministerstvo životního prostředí a nedílnou součástí programu
je představení komplexní služby pro
státní správu.
Jak se nápad na komplexní služby
pro elektromobilitu rodil? „Několik
posledních let jsem v hlavě nosil
myšlenku na nový projekt, který by
pomohl zjistit, zda je pro konkrétního klienta elektromobilita přínosem
a pokud ano, najít komplexní řešení
ušité na míru zákazníka a to včetně
samotné realizace všech položek od
fotovoltaické elektrárny, bateriového
úložiště, přes návrh a zapojení nabíječek a wallboxů doma či ve firmě,
až po zajištění čerpání dotací,“ řekl
Radek Donner.
„Nyní, když mám kolem sebe
konečně ten správný tým nadšenců,
který táhne za jeden konec provazu,
nastal čas na realizaci této myšlenky.
Otázka, zda elektromobilita ano či
ne již byla zodpovězena a čím déle
budeme odkládat diskusi na toto
téma, tím méně času budeme mít na
nalezení řešení. Proto jsme oslovili
špičkové odborníky ve svých oborech
a stojíme na startu projektu AE –
Mobility, který sdružuje renomované
partnery z oblasti řešení veřejného,
firemního i domácího nabíjení, fotovoltaických elektráren a bateriových
úložišť, z oblasti dotací, a instalačních firem,“ upřesnil spolumajitel
Auto Elso Radek Donner.

V

e výzkumném projektu
Institutu pro výkonovou
elektroniku a elektrické
pohony (ISEA) na RWTH
Aachen University a Institutu pro výzkum ekologické ekonomiky (IÖW) vědci porovnávají výměnné
systémy s plně integrovanými, tedy
s pevně zabudovanými akumulátory.
„Akumulátory jsou vyrobeny
z cenných zdrojů. Je proto vysoce
relevantní využívat zdroje efektivně,
uchovat komponenty v systému po
dlouhou dobu a suroviny po použití
vracet do koloběhu prostřednictvím
recyklace,“ říká energetický expert
Jan Wiesenthal z IÖW.
To znamená, že další nebo opětovné použití je zohledněno ve všech
fázích života akumulátorů a ty jsou
při výrobě odpovídajícím způsobem
navrženy. „Trh s elektrickými vozidly
bude v příštích letech silně růst.

Proto je nyní potřeba odpovědět na
otázku, který systém akumulátorů
nejlépe vyhovuje naléhavým cílům
přechodu energie a zdrojů. Protože
to bude mít za následek zásadní
směrová rozhodnutí pro rozvoj nabíjecí infrastruktury.“
Elektromobilita se v současnosti
soustředí na plně integrované akumulátory, které se nabíjejí ve vozidle
v nabíjecích stanicích. Dosud však
nebyly objasněny všechny překážky, které brání rychlému růstu trhu
s elektrickými vozidly. Jak lze vyřešit
vzájemné závislosti mezi nákladovou efektivitou instalace dobíjecích
stanic a počtem elektrických vozidel
na silnicích? Jak mohou hustě obydlená města s omezeným prostorem
zajistit dostatek veřejných dobíjecích
stanic? Proto jsou zapotřebí koncepce, které zabrání přetížení elektrické
sítě současným a rychlým nabíjením.

Vyměnitelné akumulátory jsou
považovány za možné řešení. Na
rozdíl od trvale instalovaných akumulátorů je lze během krátké doby
vyjmout a nahradit plně nabitými.
Pro uživatele to má tu výhodu, že je
to rychlé. Dobu nabíjení a skutečné
používání vozidla lze vzájemně oddělit a uvolnit zatížení elektrické sítě.
Vyměnitelné akumulátory mohou mít
také pozitivní vliv na efektivitu zdrojů,
protože jejich životnost lze zvýšit kontrolovaným a šetrnějším nabíjením.
Životnost vozidel by byla nezávislá
na životnosti akumulátoru. Ústřední
otázky, jako je požadovaný počet akumulátorů, požadavky na konstrukci
vozidla a potřeba standardizace však
stále nejsou vyřešeny. Tento přístup
navíc vyžaduje víc akumulátorů v celém systému, které budou k dispozici
pro výměnu.
„Aby byznys a politika mohly činit
tato převratná rozhodnutí, musí být
nyní vytvořeny vědecky podložené
orientační znalosti, které ukazují,
jak lze řídit suroviny akumulátorů
v cyklu zdrojů a jak k tomu musí být
systémy navrženy,“ konstatuje Jan
Wiesenthal.

Text: Vladimír Rybecký
Kresby: RWTH a IDTechEx

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký
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nabíječka. To samo o sobě podle
ADAC vede ke ztrátě kolem 5 až 10 %
ve formě tepla.

Bez ohledu na to, zda se nabíjí
domácí zásuvkou nebo wallboxem, je
třeba si uvědomit, že palubní elektro-

Až 30 % elektřiny
neskončí v akumulátoru

nika a některé řídicí jednotky vozidla
jsou během procesu nabíjení aktivní
a spotřebovávají tedy elektrickou
energii. Při nabíjení střídavým proudem platí: čím vyšší nabíjecí výkon,
tím kratší je proces nabíjení a tím
i doba, po kterou dochází ke ztrátě.
Aby nedocházelo k velkým ztrátám
nabití, měli by proto spotřebitelé místo z domácí zásuvky nabíjet alespoň
z wallboxu s 11 nebo 22 kW a v zimě
by se měl nabíjet co nejdříve po
skončení cesty dokud je akumulátor
ještě zahřátý.
ADAC požaduje, aby výrobci
elektromobilů svým zákazníkům
prezentovali i ztráty energie pro různé
možnosti nabíjení.
Výrobci by měli zprůhlednit vzniklé
nabíjecí ztráty, aby se uživatelé elektromobilů mohli podle toho chovat. Je
také třeba zlepšit účinnost palubních
nabíječek. Nabíjení střídaným proudem se využívá při většině nabíjecích
procesů, takže zde je velký potenciál
pro úsporu elektrické energie. ADAC
také upozorňuje, že 12 V systém ve
vozidle by měl být během nabíjení
vypnut na absolutní minimum.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů ADAC
Foto: presseportal/HUK CO
Grafika: ADAC

Elektromobily při nabíjení odebírají ze sítě víc energie, než uloží do
akumulátoru. Německý autoklub ADAC to změřil. Zatímco účinnost
je u elektrického pohonu proklamovanou předností, ADAC zjistil, že
výrobci elektromobilů do hodnocení nezahrnují ztráty při nabíjení.

N

ěmecký autoklub ADAC
porovnával nabíjení
v běžné domácí zásuvce
s nabíjením z nástěnného zařízení – wallboxu.
Jako testovací vozy byly k dispozici
Renault Zoe, Tesla Model 3, Volkswagen ID 3 a Fiat 500e. K největším
ztrátám – mezi 10 až 30 % – dochází při nabíjení z domácí zásuvky.
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Špatně si při tom vedl zejména
Renault Zoe se ztrátou téměř 30 %.
Při domácím nabíjení byla zahrnuta
i ztráta elektroinstalace do zásuvky,
která je podle normy DIN VDE 0100
možná až 4 %.
U wallboxu klesnou ztráty na 5 až
10 % díky výrazně kratší době nabíjení. Nejúčinnější zde byl Fiat 500e,
který ztratil jen 5 %.

Autoservismagazin.cz

Některé elektromobily při velmi
nízké teplotě také odebírají energii
z elektrické sítě k ohřevu akumulátoru, například VW ID 3 (se software
2.3). V takovém případě může ztráta
narůst až na 20 %.
Domácí zásuvka i wallbox poskytují střídavý proud, který se
pro akumulátor musí přeměnit na
stejnosměrný. O to se stará palubní

11/2022

57

TECHNICKÉ INOVACE

TECHNICKÉ INOVACE

Stalo se...
VELKÝ ZÁJEM O SOLÁRNÍ
ELEKTROMOBIL SION

S

polečnost Sono Motors už získala 20 000 zákaznických rezervací s průměrnou zálohou 2000 eur
na připravovaný solární elektromobil Sion. Výroba
elektromobilu se solárními články v karoserii se o několik let zpozdila a má začít v druhé polovině roku 2023
u smluvního výrobce Valmet Automotive. Po náběhové
fázi chtějí oba partneři během sedmi let vyrobit 257 000
kusů. Pětidveřový 410 cm dlouhý Sion se podle původního plánu měl do sériové výroby dostat koncem roku
2019. Vnější povrch vozu pokrývá 456 solárních článků.
Jimi generovaná energie by měla prodloužit dojezd ze
305 km, který poskytuje akumulátor s kapacitou 54 kWh,
o 112 až 245 km za týden. Technologie obousměrného
nabíjení umožní integrování solárních článků do napájení
elektronických zařízení, domu nebo jiného elektromobilu
výkonem až 11 kW.

aby dosáhly uhlíkovou paritu s vozy na fosilní paliva.
Jednou z nejinovativnějších technologií, implementovaných v ZEM, je přímé zachycení a uložení CO2. Filtr
zachytí až 2 kg CO2 během 30 000 km. Ideální představou
tvůrců je vyprázdnění filtrů u nabíjecích stanic.

V registru vozidel se nachází přes 300 tisíc osobních automobilů starších
25 let, které se až dosud pojišťovaly v rámci „běžných“ produktů
a sjednat havarijní pojištění pro většinu z nich nebylo možné. Právě
na tyto vozy cílí nové pojištění veteránů od pojišťovny Kooperativa.
BEZANODOVÝ AKUMULÁTOR ONE

A
STUDENTI VYMYSLELI ELEKTROMOBIL ZACHYCUJÍCÍ UHLÍK

merický startup Our Next Energy představil nový
bezanodový akumulátor, který má zajistit dojezd
elektromobilů až 965 km. Zakladatel a výkonný ředitel ONE Mujeeb Ijaz uvedl, že jeho společnost doufá, že
svůj akumulátor Gemini začne vyrábět v roce 2026. I jiné
společnosti vyvíjejí akumulátory bez anod, ale akumulátor
Gemini společnosti ONE je jedinečný v tom, že používá
články se dvěma různými chemickými vlastnostmi –
jeden pro každodenní jízdy na krátké vzdálenosti a druhý
pro prodloužení dojezdu při delších cestách. Zatímco
standardní články používají konvenční lithio-železo-fosfátové katody a grafitové anody, články pro prodloužení
dojezdu jsou bez anod. Katody jsou navrženy tak, aby používaly jedinečnou směs lithia a manganu a mnohem nižší procento niklu, přičemž je vyloučen kobalt. Společnost
ONE tvrdí, že odstraněním anody může snížit náklady na
články v sériové výrobě až o 50 %.

N

izozemský univerzitní tým TU/ecomotive představil
ZEM, auto, které čistí vzduch za jízdy. Dvoumístné
kupé používá akumulátor a většina jeho částí byla
vyrobena 3D tiskem z recyklovaných plastů. Nosná struktura a karoserie jsou vytvořeny aditivní výrobou s co nejmenšími emisemi CO2 – 3D tiskem lze vytisknout přesný
tvar téměř bez odpadu. K CO2-neutralitě přispívá tisk
oběhovými plasty, které lze rozdrtit a znovu použít pro jiné
projekty. Cílem jeho tvůrců je minimalizovat emise CO2
během celého života vozu – od výroby až po recyklaci.
Elektricky poháněná vozidla s akumulátory sice neprodukují během provozu CO2, ale výroba článků akumulátorů
působí tolik znečištění, že jim trvá desítky tisíc kilometrů
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Pojištěného veterána
pohlídá telematická
jednotka

Autoservismagazin.cz

U

nikátní výhody pojištění
veteránů představuje
Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě:
„Víme, že veteránská vozidla jsou většinou rodinné klenoty, proto jsme pro
ně v rámci nového produktu připravili
speciální balíčky MEZIPLYN a NAPLNO, které zahrnují i telematickou
jednotku umožňující mít veterána neustále pod dohledem. Jednotka hlídá
jeho kondici i polohu a v případě problémů klienta upozorní. Jako první
na trhu nabízíme i možnost havarijního pojištění veteránů, včetně těch na
tzv. „veteránských“ značkách.“
Pojištění je připraveno ve formě
balíčků, již základní ROZJEZD nabízí
nejen povinné ručení a asistenční
služby, ale také pojištění nezaviněné
nehody. V takovém případě za klienta
komunikaci s pojišťovnou viníka
zajistí Kooperativa a klient nemusí nic
složitě řešit. Dva další balíčky MEZIPLYN a NAPLNO zahrnují i pojištění
pro případ odcizení celého vozidla
nebo živelní pojištění a klienti si
u nich mohou volit ze tří limitů maximálního ročního nájezdu, a to 1000,
3000 nebo 7000 km ročně. Varianta

NAPLNO pak navíc i pojištění havárie
vozidla. Zároveň klient v obou těchto
variantách získá telematickou jednotku Xmatron, která pomůže ochránit
pojištěného veterána.
Telematická jednotka je propojena
s mobilní aplikací ve smartphonu,
takže klient může on-line sledovat
polohu vozidla (GPS lokace), dostane varování v případě pokusu o odcizení vozidla (pokus o odtah, zvedání
a jiné pohyby vozu), nabízí také
sledování teploty a vlhkosti v místě
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parkování. Zajišťuje i automatické
volání asistenční služby v případě nehody nebo možnost vedení knihy jízd.
Pojištění veteránů je určeno pro
motocykly a osobní automobily historicky a sběratelsky cenné, které jsou
starší než 25 let. Připojistit si zájemci
mohou i skla, zavazadla nebo úraz.

Foto:
Kooperativa
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z biomasy. Do konce desetiletí se
má v elektrárnách používat pouze
CO2 neutrální biomasa a bioplyn.
V závodě v Kvasinách pochází 90 %
elektrické energie z obnovitelných
zdrojů a v Moravici-Melči na východě
Čech Škoda Auto společně se svou
dceřinou společností Ško-Energo
podporuje výstavbu větrné elektrárny.

Dekarbonizace výroby

Plán udržitelné mobility
Škoda Auto
Pomocí komplexního plánu opatření Škoda Auto urychluje dekarbonizaci
podniku. Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na
udržitelnou výrobu a používání aut s akumulátory včetně dodavatelských
řetězců. Škoda Auto ve svých vozech využívá znovu použitelné materiály
a důsledně recykluje akumulátory z elektromobilů.

Š

koda Auto si stanovila
ambiciózní cíle k dalšímu
efektivnímu snižování
uhlíkové stopy svých aktivit
v celém hodnotovém řetězci. Používání recyklovatelných materiálů a v ideálním případě materiálů, které již byly jednou recyklovány,
je při tom obzvláště důležité. To platí
pro karoserii, podvozek i interiér vozidla. Podle směrnice EU 2005/64/ES
musí být nejméně 85 % hmotnosti
vozidla recyklovatelných a dalších
10 % musí být alespoň energeticky
využitelných. Škoda Auto tuto hodnotu překračuje a snaží se dosáhnout
více než 95% materiálového využití
a interní recyklace.
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Třetí největší střešní
fotovoltaický systém
v České republice
Společně se společností ČEZ
uvede Škoda Auto na přelomu let
2022/2023 ve svém hlavním závodě
v Mladé Boleslavi do provozu třetí
největší střešní fotovoltaický systém v České republice. Téměř 6000
solárních modulů nabídne jmenovitý
výkon 2,3 MW a ročně vyrobí více
než 2200 MWh elektřiny. Menší
systém na střechách Servisního
centra v Kosmonosech se špičkovým
výkonem 441 kWp je v provozu již od
konce roku 2019. Společně s teplárnou Ško-Energo v Mladé Boleslavi

Autoservismagazin.cz

Fotovoltaický systém na servisním
středisku v Kosmonosech

se podílí téměř 20 % na tzv. zelené
energii potřebné v mateřském závodě Škoda Auto.
Více než 30 % tvoří „zelená“ elektřina z externích zdrojů. V teplárně
se 30 % potřebného paliva získává

Při výrobě svých vozů Škoda Auto
stále více využívá obnovitelné zdroje
energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO2. Všechny tři české
závody mají do roku 2030 vyrábět se
zcela neutrální bilancí CO2, výrobní
závody v Indii mají tento cíl již v roce
2025. Závod na výrobu komponent
ve Vrchlabí tento požadavek plní již
od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů
zahrnují komplexní opatření také
recyklaci odpadů, používání udržitelných materiálů, procesy šetřící
zdroje a do značné míry ekologickou
logistiku. Od začátku roku 2019 se
veškeré odpady z výrobního procesu
v závodě Vrchlabí recyklují materiálově nebo tepelně. Od začátku roku
2020 to platí i pro Mladou Boleslav
a Kvasiny.
Chytrá logistika umožňuje ještě vyšší míru udržitelnosti. Kromě
automatizace a digitalizace zajišťuje
maximální efektivitu také optimalizace tras a maximální využití dopravních prostředků. V závodě v Mladé
Boleslavi používá Škoda Auto pro
přepravu uvnitř výrobního závodu dva
elektrické tahače. Kromě toho využívá
společnost pro logistiku také nákladní vozidla na alternativní paliva CNG
a LNG.
K přepravě dílů a součástek se používají recyklovatelné obaly. Na konci
životního cyklu vozidla jsou uplatňovány mechanické a chemické procesy, jako je například speciální tavení
kovů, které umožňují od externích
partnerů a recyklátorů získat cenné suroviny. Vysoká míra recyklace
a rozsáhlé využívání již recyklovaných
nebo recyklovatelných materiálů
přispívá k dalšímu snižování emisí.

Škoda Auto používá stále více přírodních,
recyklovaných a recyklovatelných materiálů,
jako je tomu v konceptu Vision 7S

Moderní lakovna šetří
přírodní zdroje
Automobilka společně s firmou
BASF vyvinula inovativní lak, který
umožňuje nanášet jednu ze čtyř vrstev laku mnohem tenčeji při zachování stejné kvality a odolnosti. Škoda
Auto tak ušetří ve svých českých
výrobních závodech celkem 720 tun
barvy ročně. Moderní lakovna v Mladé Boleslavi kromě finálního bezbarvého laku používá Škoda Auto vodou
ředitelné nátěrové hmoty a jen při
samotném procesu lakování a sušení
se spotřebuje až o 20 % méně energie než v minulosti.
Škoda Auto klade zvláštní důraz
na to, aby se předcházelo vzniku
odpadu. V lakovně se na jedno vozidlo spotřebuje o 210 gramů méně
rozpouštědla a o 17 % méně bezbar-

vého laku než v běžných provozech.
Kromě toho nevzniká žádný odpadní
kal z laku a systém čištění odpadního
vzduchu snižuje množství zbytků
laku o 2 kg na karoserii.

Hodnocení a kontrola
dodavatelů
Škoda Auto se v oblasti nákupu
komplexně zaměřuje na ještě větší
udržitelnost. V rámci dodavatelského
řetězce se to týká jak nakupovaných materiálů, tak i jejich výroby
a přepravy. Škoda Auto se při výrobě
udržitelných produktů spoléhá na
dodavatele, kteří používají především
recyklované a recyklovatelné suroviny a vyznačují se nízkou uhlíkovou
stopou. Kromě toho se se svými partnery intenzivně a podrobně věnuje

Standardy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí
stanovuje moderní lakovna v Mladé Boleslavi
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Škoda Auto používá ve výrobě vozů
ekologické materiály a zkoumá nové
biologické suroviny

diskuzi o inovativních nápadech pro
nové modely. Patří mezi ně například udržitelné materiály v interiéru
a exteriéru, ráfky z lehkých slitin se
zvýšeným podílem recyklovaných
materiálů, ekologické čelní masky
nebo výplně dveří.
Základem spolupráce Škody Auto
s jejími dodavateli nebo obchodními
partnery je Etický kodex a hodnocení
udržitelnosti koncernu Volkswagen.
Etický kodex určuje závazné požadavky na ochranu životního prostředí,
lidská práva, pracovní práva, transparentní obchodní vztahy, spravedlivé
chování na trhu, náležitou péči na
podporu odpovědných dodavatelských řetězců surovin a začlenění
požadavků udržitelnosti do organizace a procesů. V rámci hodnocení

Ekologická kůže – k jejímu vyčinění
se namísto chemikálií používá
extrakt z listů olivovníku
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udržitelnosti je v případě potřeby
přidána kontrola žadatele přímo na
místě. Například dodavatelé vysokonapěťových akumulátorů musí při
výrobě využívat alespoň 20 % energie
z obnovitelných zdrojů.
V českých výrobních závodech například Škoda Auto v roce 2021 použila 1469 tun certifikované „zelené“
oceli X CARB od společnosti Arcelor
Mittal a ušetřila tak 3104 tun CO2.

Snížení hmotnosti díky
inovativním materiálům
Lehká konstrukce nosné struktury
z vysokopevnostní oceli, která je lehčí
při zachování stejné pevnosti, a moderní kompozitní materiály mají vliv
na nižší spotřebu i v běžném provozu.
V těchto kompozitních materiálech
se například plasty kombinují s vlákny z cukrové řepy, skelnými vlákny
nebo s minerálními plnivy. Nižší
hmotnost, dosažená i díky pěnovým
plastům, znamená v důsledku nižší
spotřebu energie a delší dojezd.
Nižší spotřebu energie, a tím
i nižší emise, zajišťují také nové
technologie, jako je použití úsporného LED osvětlení, optimalizované
jízdní režimy pro motor a převodovku
a průběžné úpravy softwaru prostřednictvím vzdálených aktualizací.

Autoservismagazin.cz

Tepelné čerpadlo, která je dostupné
v modelové řadě Enyaq iV jako prvek
na přání, umožňuje ještě efektivnější
provoz vytápění a klimatizace.

Nové technologie
pro udržitelnější pneumatiky
Škoda Auto se komplexně zabývá
otázkou udržitelnosti také v oblasti
vývoje pneumatik. V budoucnu bude
možné používat pneumatiky s vysokým podílem udržitelného materiálu nebo s certifikátem FSC, pokud
budou splňovat vysoké požadavky na
kvalitu a bezpečnost. Za tímto účelem společnost úzce spolupracuje se
svými partnery. Například společnost
Continental nabízí pneumatiky s vyšším podílem recyklovaného materiálu
a zkoumá využití přírodního kaučuku
z pampelišek. Společnost Bridgestone již pro vozy Enyaq iV dodává
lehčí pneumatiky s nižším valivým
odporem.

Výběr materiálu s ohledem
na recyklovatelnost
Oddělení Technického vývoje Škoda Auto zohledňuje recyklovatelnost
použitých surovin již ve fázi výběru
materiálu pro nový vůz. V oblasti

výzkumu spolupracuje s Technickou
univerzitou v Liberci. Jedním z cílů je
zvýšit podíl monomateriálů, které lze
díky jejich odrůdové čistotě recyklovat nejúčinněji. Tyto monomateriály
se používají například v obloženích
interiéru, vzduchotechnických kanálech nebo jako měděné vodiče v kabelových svazcích. Po recyklaci se
využívají například na potahy sedadel
nebo na koberce.
Vzhledem k vysokým technickým
požadavkům je dnes většina dílů
nového vozu vyrobena z kompozitních materiálů. Příkladem je obložení
dveří v modelu Octavia, kde je 50 %
kompozitního materiálu vyrobeno
z obnovitelných surovin. Biologicky
odbouratelné materiály jsou obecně
snadno recyklovatelné. Škoda Auto
vyvinula kompostovatelné fólie na
bázi kukuřičného škrobu pro balení
dílů, které se přepravují z České republiky do indického závodu v Púně.
Ty se poté po třech až šesti měsících
v logistickém parku v Púně uplatňují
jako půdní kondicionér a organické
hnojivo. Tímto způsobem lze měsíčně ušetřit 500 kg běžné plastové
fólie.

bilů. V prezentačním voze, postaveném na základě modelu Octavia,
jsou obklady sloupků a spodní část
výplní dveří vyrobeny z kompozitního
materiálu z polypropylenu a rychle
obnovitelné trávy rodu Miscanthus
(ozdobnice). Pro dekorační lišty na
dveřích, přístrojové desce a středové
konzoli je použit kompozit ABS plastu
a vláken z cukrové řepy dodávané z cukrovaru Dobrovice, který je
nedaleko výrobního závodu v Mladé
Boleslavi. Tato vlákna jsou vedlejším
produktem z výroby cukru. Vlákna
z cukrové řepy se používají k výrobě
plniva pro plastové díly. Inženýři Škoda Auto využívají také cukrovarské
řízky – barví se speciálním postupem
a v interiéru vytváří designové akcenty. Škoda Auto si na tento proces
podala patentovou přihlášku.
Látka na čalounění přístrojové
desky a středových částí sedadel je
vyrobena z přírodní vlny z alpaky, ze
střižní vlny a z recyklovaných PET
lahví. Vývojové oddělení společnosti
Škoda Auto testuje vlákna z kokosových ořechů, skořápek ořechů, rýže,
korku a chmele a také kávovou sedlinu jako potenciální přírodní plniva
pro plastové kompozitní materiály.
V úložném prostoru ve výplni dveří
je malý odpadkový koš, jehož držák
a víko jsou vyrobeny z kompostovatelného plastu. Vyměnitelné sáčky na
odpad jsou biologicky rozložitelné.

Na volant vozidla je použit veganský
materiál s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Tkanina, použitá
na čalounění stropu, je ze 100 %
vyrobena z recyklovaných PET lahví.
Nárazníky byly vyrobeny recyklačními
firmami výhradně ze starých a vyřazených nárazníků. Úzká spolupráce
s recyklační firmou nedaleko Mladé
Boleslavi zajišťuje potřebnou kvalitu
a stabilní dodávky.
Nedávno představený koncepční
vůz Vision 7S nejen ukazuje nový
designový jazyk značky Škoda, ale
nastiňuje i cestu k udržitelnější
budoucnosti. Části předních a zadních nárazníků, obložení podběhů
kol a podlaha interiéru jsou vyrobeny
z recyklovaných použitých pneumatik, zatímco látka ve výplních
dveří, přístrojové desce a středových
panelech sedadel je z recyklovaných
polyesterových přízí.

Tkaniny z PET lahví
a opravitelné deštníky
Mnoho produktových inovací je
výsledkem partnerství s dodavateli.
Například společnosti Sage Automotive a Aunde Interiors dodávají
potahy sedadel pro Enyaq iV a Karoq
vyrobené ze 70 % z recyklovaných
PET lahví, které se po recyklaci zpracovávají na přízi. U potahů sedadel

Udržitelný materiálový cyklus
Škoda Auto používá stále víc
přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Kromě kovů, hliníku a skla se v nových automobilech
již nyní používají recyklované plasty.
Škoda Auto v koncepčním interiéru IVET představuje udržitelné
materiály, které by mohly ovlivnit
podobu interiéru budoucích automo-

Škoda Auto v koncepčním interiéru IVET představuje udržitelné materiály,
které by mohly ovlivnit podobu interiéru budoucích automobilů
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v interiéru Lodge v modelové řadě
Enyaq iV jsou tyto příze kombinovány
s přírodní střižní vlnou.
Aby se Škoda Auto mohla ještě
udržitelněji prosadit v oblasti nákupu,
věnuje se také detailům. Budoucí
generace deštníků bude vyrobena
výhradně z recyklovaných materiálů
a bude mít rukojeť z konopných vláken. V případě potřeby bude možné
je u rakouského výrobce deštníků
Doppler opravit a poté znovu použít.
Dalším příkladem úspěšné a inovativní spolupráce je spolupráce
se skupinou Trèves Group. Pro zisk
materiálu na akustickou izolaci automobilů společnost čistí, dezinfikuje
a rozdrtí staré matrace, které by jinak
skončily v odpadu.

Udržitelné zpracování i úplné
vyloučení zvířecí kůže
Zvířecí kůže se v automobilech
tradičně používá na obložení interiéru. V zájmu optimalizace ekologické
bilance kůže Škoda Auto při její úpravě stále častěji používá udržitelné postupy. Při činění kůže pro modelovou
řadu Enyaq iV používá společnost
výtažek z listů olivovníku. Kromě toho
designéři interiérů Škoda Auto stále
častěji využívají textilní čalounění
tam, kde se jinak používá převážně kůže, například na přístrojové
desce. V závislosti na modelu je kůže
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Využití použitých akumulátorů
z vozů Škoda iV v uložištích energie

použita výhradně na středové části
sedadla, na volantu a částečně na
řadicí páce a na madle ruční brzdy.

Životnost akumulátorů
se prodlužuje až na 15 let
Škoda Auto přišla s chytrým nápadem, jak prodloužit životnost akumulátorů elektromobilů a snížit jejich
uhlíkovou stopu. Využívá použité
vysokonapěťové akumulátory z elektromobilů ještě před jejich recyklací
jako stacionární úložiště energie.
Tento druhý životní cyklus účinně
snižuje stopu CO2.
Akumulátory z plně elektrické modelové řady Enyaq iV a z vozů s plug-in hybridním pohonem přecházejí po
využití ve voze do druhého životního
cyklu. Ve stacionárních uložištích
energie dodávají prodejcům Škoda

Autoservismagazin.cz

udržitelně vyrobenou elektřinu, kterou
lze mimo jiné využít pro nabíjecí
stanice, osvětlení nebo klimatizaci.
Kapacita stacionárního úložiště je až
300 kWh. Lze tak napájet i rychlonabíjecí stanice s výkonem až 150 kW.
Systémy také ukládají přebytečnou „zelenou“ elektřinu, kterou vyrábí
například fotovoltaický systém prodejce. Tato elektřina je pak dostupná
kdykoli bez ohledu na počasí nebo
aktuální vytížení místní elektrické sítě.
Stacionární zásobníky energie jsou
individuálně škálovatelné a použité
akumulátory lze v případě potřeby
vyměnit v několika jednoduchých krocích. V příštích letech bude vytvořeno
více než 4000 těchto udržitelných
skladovacích jednotek elektrické
energie.
Zkušenosti, získané v rámci pilotního projektu v Praze, ukázaly, že kapacita akumulátorů ve stacionárních
uložištích klesá jen asi o 2 % ročně.
Životnost akumulátorů se tak prodlouží až na 15 let a výrazně se tím
zmírní uhlíková stopa. Po skončení
druhého životního cyklu v uložištích
Škoda Auto předává akumulátory do
recyklačního procesu a získané suroviny se používají k výrobě nových.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Škoda Auto
Foto: Škoda Auto

ElevenEs vyrobil
prototyp největšího
LFP článku v Evropě
Společnost ElevenEs dokončila dvouletý vývojový
program a vyrobila prototyp největšího akumulátorového článku v Evropě. Dodávky zákazníkům
začnou v prvním čtvrtletí roku 2023.

S

rbská společnost ElevenEs
dokončila vývoj největšího
akumulátorového článku
LFP (Lithium Iron Phosphate) v Evropě. První kusy budou odeslány k testování zákazníkům
v prvním čtvrtletí roku 2023.
Technologie LFP, která podle
odhadů agentury Bloomberg NEF
dosáhne v roce 2022 až 40% podíl
na celosvětovém trhu akumulátorů, se vyznačuje vyšší bezpečností,
nižšími náklady a zvýšenou trvalou
udržitelností, protože nevyžaduje použití niklu a kobaltu. Kromě
osvědčených bezpečnostních prvků
v elektricky poháněných vozidlech
vydrží akumulátor LFP dvakrát déle
než běžné konkurenční technologie.
Proto automobilky jako Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz či Ford
již v posledních měsících zavedly do
svých vozů články LFP.
„Po vytvoření a otestování více
než 500 laboratorních vzorků jsme
vyvinuli konečnou chemii a design
článků. Současně jsme se rozrostli
v mezinárodní tým s téměř 50 lidmi
a dodávky probíhají podle našich
plánů. Očekáváme, že koncem tohoto
roku uzavřeme financování série B,

rozšíříme naše výrobní kapacity na
300 až 500 MWh a do projektu zapojíme několik dalších strategických
investorů, abychom urychlili růst naší
společnosti,“ uvedl generální ředitel
ElevenEs Nemanja Mikać.
Mikać dále zdůraznil, že ElevenEs
nabídne na trhu tři různé velikosti
článků EDGE v prizmatickém formátu, které budou konkurenceschopné
vůči všem v současnosti dostupným
sériově vyráběným akumulátorům na
globálním trhu.
Společnost s ElevenEs předvedla
svůj akumulátor EDGE na konferenci
The Business Booster, každoroční
mezinárodní networkingové akci
pořádané EIT InnoEnergy v Lisabonu. Představilo se tam 150 předních
udržitelných energetických technolo-
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gií z celého světa. „Ještě před rokem
byla tato společnost na této konferenci jen raným vývojovým projektem
a tento akumulátor vůbec neexistoval. Je působivé vidět, co dokázali za
tak krátkou dobu,“ doplňuje informace generální ředitel EIT InnoEnergy
Diego Pavia.
ElevenEs je průmyslový spin-off
projekt společnosti Al Pack Group,
předního zpracovatele hliníku s téměř třemi desetiletími zkušeností
a znalostmi v oblasti vysoce přesného zpracování hliníku. To je klíčová
součást výroby elektrod, která tvoří
aktivní část LFP akumulátorů.
Laboratoř i výzkumné a vývojové
centrum jsou v provozu od června
2021 a úvodní výrobní etapa bude
dokončena v lednu 2023. První etapa
velkokapacitní výroby 8 GWh schopné dodávat akumulátory pro 200 000
vozů ročně, je naplánována do konce
roku 2025.
Navzdory zvýšenému počtu startupů, které oznamují plány na expanzi,
zůstává trh s akumulátory v Evropě
nedostatečně pokrytý. U společností,
které jsou ve vývoji produktů tak daleko, jako ElevenEs, bude další rychlý
růst navázán na dobře realizovanou
strategii industrializace. Poptávka Evropy po udržitelných akumulátorech
roste, takže spolehlivost evropských
výrobců se stává nezbytností.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů ElevenES
Foto: ElevenES
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KUKA LBR iisy
zpřístupňuje robotiku
Cílem společnosti KUKA je novou generací
kolaborativních robotů zpřístupnit robotizaci
novým uživatelům a zajistit další rozvoj již
existující klientské základny.

S

polečnost KUKA představila
novinku, která rozšiřuje její
nabídku robotů spolupracujících s člověkem. Jedná
se o nové modely LBR iisy 3
R760, LBR iisy 11 R1300 a LBR iisy
15 R930. Díky většímu užitečnému
zatížení, delšímu dosahu a vyššímu stupni krytí IP jsou vhodné pro
širokou škálu nových úkolů a aplikací
nejen v průmyslu, ale i v řadě dalších
odvětví.
Intuitivní a rychlá automatizace
nejen pro profesionály, ale i laiky,
se stává skutečností. Nové modely
robotů usnadňují robotiku od konfigurace, uvedení do provozu až po
servis. S lehkými koboty řady LBR iisy
je robotika snadná, neboť uvedení do
provozu je otázkou několika minut,
a to i bez předchozích znalostí ovládání robotů nebo programování. To
je možné díky novému operačnímu
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systému iiQKA.OS společnosti KUKA,
který se snadno a intuitivně používá.
„Společnost KUKA vyvinula LBR
iisy s cílem usnadnit nasazení robotů
v nových aplikacích, které využijí snadnou implementaci nových kobotů. Ve
spojení s operačním systémem iiQKA.
OS nejsou nutné speciální technické
znalosti. Věříme, že díky tomu poroste
komunita uživatelů,“ říká prodejní ředitel KUKA CZ&SK Radek Velebil.
Mezi typické oblasti použití robotů
řady LBR iisy patří manipulace,
montáž, testování a obsluha strojů.
Všechny nabízejí velmi dobrý poměr
cena/výkon a mají plnou servisní
podporu KUKA. Největšími zákazníky robotů KUKA jsou automobilky
a další společnosti z automobilového
průmyslu.
Prvotřídní hardware ve spojení
s intuitivním softwarem v kombinaci
s novým operačním systémem iiQKA.

Autoservismagazin.cz

OS dává řadě LBR iisy zcela nový
efekt – koboti jsou rychle připraveni
k práci. Díky programování pomocí
funkcí drag-and-drop a pohodlnému
učení pomocí ergonomického ovladače KUKA smartPAD pro se robotika
významně zjednodušuje.
Snímače momentu v kloubech
umožňují provoz kobotů bez bezpečnostního plotu. Pomocí ručního
vedení usnadňují učení a v případě
potřeby i bezpečnou spolupráci mezi
člověkem a robotem. I malé a střední
podniky mohou těžit z rychlého spuštění systému LBR iisy bez nutnosti
větší integrace.

Koboti se řídí pomocí prostorově
úsporného řídicího systému KR C5
s napětím 230 V. V rámci KUKA Marketplace je k dispozici příslušenství
pro různé aplikace, jako jsou chapadla a vizuální senzory.
Operační systém iiQKA.OS, vytvoří
základnu celého ekosystému zpřístupněním velkého výběru komponent, programů, aplikací, služeb
a zařízení, které lze snadno instalovat,
provozovat a využívat pro jeho zlepšení. iiQKA Ecosystem, vycházející
z iiQKA.OS, umožní novým uživatelům
implementovat automatizaci bez náročného školení, navíc zlepší a zjednoduší proces pro odborníky. Nový řídicí
systém dokáže oslovit i ty, kteří dosud
s roboty nikdy nepracovali.
„Automatizace je jedním z megatrendů naší doby. To je důvod, proč si
KUKA jako součást své ‚Mise 2030‘
dává za cíl zpřístupnit robotickou automatizaci pro všechny,” zdůrazňuje
Radek Velebil.
Operační systém iiQKA.OS je
založený na moderní a modulární
softwarové architektuře používající
intuitivní a vstřícné funkce v celém
uživatelském procesu. Nabízí tak
rychlý úvod do robotiky pro začáteč-

níky a významné zkvalitnění automatizace pro zkušené uživatele.

Celkové uspořádání hardware
a software
Robot LBR iisy je první svého
druhu, který funguje výhradně na
novém operačním systému podporovaném iiQKA Ecosystem v kombinaci
s robotickým ovladačem KR C5 micro
a novým ovládacím zařízením smartPAD pro. Záměrem společnosti KUKA
v příštích letech je docílit vybavení intuitivního operačního systému iiQKA.
OS u všech produktů KUKA .
Architektura nového operačního
systému je postavená na linuxovém
jádru a navržena pro rychlý vývoj
a vysokou uživatelskou přívětivost:
iiQKA.OS poskytne rychle aktualizace
a další funkce budou přidány v průběhu času. Nový operační systém
bude také podporovat již existující
KUKA Robot Language (KRL). To
umožní stávajícím zákazníkům, kteří
mají zkušenosti s KUKA.SystemSoftware, v příštích letech hladce přejít
na iiQKA.OS a nadále používat své
pracovní postupy a kódy.

Inteligentní řešení pro větší
uživatelskou přívětivost
Užitečné zatížení kobotů LBR iisy
je 3 kg, 11 kg resp. 15 kg a jejich
dosah činí 760 mm, 1300 mm resp.
930 mm. Lze je montovat na podlahu, strop či stěnu. Splňují požadavky
stupně krytí IP54, jsou tedy dobře
chráněny před prachem a vlhkostí. Nejvyšší prioritou u kobotů je
bezpečnost – od mechaniky zabraňující úrazům až po implementaci
bezpečnostních funkcí robotického
systému.

„Naše průmyslové roboty jsou
standardně vybaveny sběrnicí Ethernet. Lze je tak snadno připojit k internetové síti, a to i pomocí 5G sítí.
Digitálně propojené procesy s využitím robotů umožní vyrábět flexibilněji,
s menší energetickou náročností,
vyšší mírou šetření přírodních zdrojů
a také autonomně,“ upozorňuje
Radek Velebil.
„V České republice je zejména
automobilový průmysl na vysokém
stupni robotizace. Roboty jsou ale
čím dál tím více nasazovány i v jiných
odvětvích jako například v potravinářském průmyslu, logistice, slévárenství i ve zdravotnictví,” dodává
Radek Velebil.
Dlouhodobě nízká nezaměstnanost v ČR navíc zvyšuje požadavky
na vyšší stupeň robotizace výroby.
Výrobní závody, pokud chtějí obstát
v mezinárodní konkurenci, musí
navyšovat výrobu při dodržení kritérií
kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti
a energetické účinnosti. Řešením je
průmyslová automatizace s využitím robotů. Jedná se o investici do
budoucnosti. Výkon robota je mnohonásobně vyšší než u člověka, může
pracovat nepřetržitě v třísměnném
provozu a dodržuje vysokou kvalitu výroby s minimálními nároky na
údržbu.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů KUKA
Foto: KUKA a Vladimír Rybecký
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KONFERENCE PROVOZ
A UDRŽOVÁNÍ TECHNICKÝCH
PAMÁTEK

Stalo se...
ÚSPĚŠNÝCH 30 LET

S

polečnost Volkswagen Financial Services si
připomenula 30 let působení na českém trhu.
Vznikla v roce 1992 jako ŠkoFIN s inovativní nabídkou
finančního leasingu, k němuž od roku 1994 přidala i operativní leasing. Po celou dobu si udržela vedoucí postavení
v oblasti financování osobních a užitkových automobilů
– od roku 2015 už pod novým jménem. Specializuje se
na podporu prodejních sítí koncernových značek Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra, Porsche, Ducati, Bentley
a Lamborghini, ale oslovuje i soukromé zákazníky. Nabízí
různé typy úvěrů, operativní leasing, ale i značkové pojištění a další služby soukromníkům i firemním klientům.
Poskytuje financování i pro ojeté automobily všech značek.
„Elektromobilita je pro nás a pro celý koncern, jehož jsme
součástí, velké téma. Naší starostí je atraktivní financování a další služby spojené s mobilitou,“ naznačil výhled do
nejbližší budoucnosti jednatel VWFS Vratislav Strašil.

z rozmanitých disciplín motoristického sportu v rámci
OK Group Racing Expa doplnily besedy a autogramiády
se závodníky i významnými osobnostmi. Pozoruhodné
kousky z historie byly k vidění na Glasurit Classic Expu
v čele s trojicí účastníků závodu Le Mans Classic Škoda
Sport, Aero Minor Sport a Talbot Lago v expozici firmy
Toplac nebo vítězný Ford GT40 v barvách Gulf z 24 hodin
Le Mans z let 1968 a 1969.

T

atra Trucks ve spolupráci s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava uspořádala v Ostravici konferenci s názvem Provoz a udržování technických památek. Na konferenci se prezentovala muzea a specialisté svým kolegům přiblížili různé
způsoby restaurování, údržby a provozování historických
strojů. Účastníci se rovněž seznámili s konkrétními příklady rekonstrukcí a oprav exponátů. Tatra se o svůj odkaz
a tradice stará, což dokládá i existence dvou muzeí automobilů v Kopřivnici, kde je většina exponátů majetkem
kopřivnické automobilky. Další stovky historických vozidel
Tatra jsou v muzeích po celé České republice i v dalších
zemích. Tatra Trucks konferenci využila i k prezentaci
nového projektu renovační dílny Tatra Classic, která bude
působit v Kopřivnici a bude se zabývat profesionální péčí
a restaurováním historických vozů Tatra. Tatra Classic
bude své služby poskytovat také odborné veřejnosti, institucím, muzeím i vlastníkům historických automobilů.

ŠKODA GROUP VYSTAVILA
VODÍKOVÝ AUTOBUS H’CITY 12

OKTOBERFEST:
AUTO PRO VIP BYLO Z ČÍNY!

Š

koda Group na dopravním veletrhu Innotrans
v Berlíně představila svůj autobus s palivovými
články H’City 12. Má doplnit portfolio elektrických
pohonů v autobusech značky Škoda. Vozidlo H’City 12 je
dlouhé 12,02 m a pojme až 85 cestujících při 30 místech
k sezení. Autobus využívá unifikovanou platformu umožňující využít elektrický pohon s napájením z trolejí, akumulátoru nebo palivových článků. Pohání jej elektromotor
o výkonu 160 kW. Výrobce udává kapacitu nádrží na vodík
39 kg, což by mělo stačit pro dojezd až 350 km.

V
TŘI VÝSTAVY V JEDNOM FESTIVALU

Z

a obrovského zájmu veřejnosti proběhla na výstavišti PVA Expo Praha Letňany v letošním roce nejrozsáhlejší motoristická výstava v České republice. Po
loňském úspěchu se opět pod společným názvem Prague
Car Festival spojily tři výstavy. Automobily se spalovacími
motory ze sériové produkce, závodní speciály, historická
vozidla, unikátně upravená vozidla ale i spousta příslušenství a doplňků ve výstavních halách a na volném
prostranství si přišlo prohlédnout téměř 30 000 všech
věkových kategorií. BSR Tuning Expo přineslo tradičně
pozoruhodné skvosty ze soukromé produkce i od renomovaných úpravářských značek. Automobily a motocykly
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Mnichově se uskutečnil už 187. Oktoberfest, největší pivní festival na světě s více než šesti miliony
návštěvníků. Během akce sloužilo pro dopravu VIP
hostů po bavorské metropoli speciální elektricky poháněné SUV U5 od čínské společnosti Aiways. Tento „Wiesn-Wagen“ (Wiesn je oficiální pojmenování Oktoberfestu)
zdobily bílé a modré diamanty z bavorské státní vlajky
a nápis „O'zapft is!“ (bavorsky „Je naraženo“) na přední kapotě v podobě grafiky kombinující pípu s nabíjecí
zástrčkou. Ve spolupráci s firmou e-microcamper vznikla
speciální přestavba se skládací sestavou pivního stolku
a dvou lavic poskytující mimo vozidlo prostor pro 10 osob.
Pod lavicí má chladící box pro 20 lahví.

Autoservismagazin.cz

tomu, že byla připravena ve stylu Oktoberfestu. „Ještě
před Covidem jsme brali naše zákazníky do Mnichova
na Oktoberfest. Poslední dva roky to však nebylo možné. O to více na tento zážitek naši zákazníci vzpomínali.
Servind byl založen v říjnu, kdy se Oktoberfest tradičně
koná, a proto jsme si řekli: Proč si neuspořádat vlastní
Oktoberfest přímo u nás. A tak vznikla myšlenka na oslavu našich kulatin,“

OSLAVA 30 LET SERVINDU
VE STYLU OKTOBERFESTU
SE VYVEDLA

N

ádherné babí léto podtrhlo slavnostní atmosféru
oslavy 30. narozenin společnosti Servind, která je
již od roku 1992 předním dodavatelem lakovacích
materiálů a nátěrových hmot do oblasti autoopravárenství a průmyslu. Oslava, kterou v tuchoměřickém sídle
společnosti navštívilo přes 300 zákazníků a obchodních
partnerů, se nesla v neformální atmosféře, a to i díky
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Autosalon v Paříži:
záchrana z Číny?
Autosalon v Paříži ignorovaly německé automobilky a chyběly
i japonské a korejské značky. Přesto ti výrobci, kteří se prezentovali,
nabídli návštěvníkům mnoho zajímavého, určitě mnohem víc,
než bylo k vidění vloni při IAA v Mnichově.

89.

ročník autosalonu
Mondial de l'Auto
nakonec nebyl
chudý na výrobce
ani na novinky. Hlavními hvězdami
samozřejmě byli domácí výrobci, tedy
skupiny Renault a Stellantis, přinášející i své zahraniční značky Jeep
a Dacia, ovšem jen těžko lze pochopit
absenci Citroënu. Mezinárodní punc
autosalonu nakonec dodávali výrobci
z Číny a vietnamský VinFast.
Ze značek vystavujících před rokem v Mnichově se v Paříži prezentovaly Renault s Dacií a dvojice značek
čínské skupiny GWM Ora a Wey.
Na rozdíl od Mnichova nechyběla
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užitková auta, i když především zaměřená na vodíkový pohon. Objevilo
se i několik technických zajímavostí
a nových, občas i hodně nestandardních, řešení mobility. Pro profesionály
pořadatelé navíc připojili vysoce

Autoservismagazin.cz

respektovaný veletrh Equip Auto
zaměřený na aftermarket a speciální
služby.
„My v Renaultu milujeme auta!
Proto jsme na autosalonu v Paříži.
Věřím, že dnes máme příležitost

prostřednictvím inovací znovu objevit
tuto lásku k autům,“ konstatoval při
zahájení autosalonu generální ředitel
Renaultu Luca de Meo.
Také v Paříži dominovala SUV. Nicméně nechyběly ani jiné podoby aut.
K vidění byly i hatchbacky a sedany,
přičemž některé novinky je jen obtížné zařadit do tradičních segmentů.
A nejen to. V Paříži se objevily
dokonce i koncepty a tzv. auta snů,
byť ne od tradičních exkluzivních
značek z tradičních zemí. Na vrcholu nabídky bylo nejluxusnější auto
z celé nabídky všech francouzských
značek DS 9 Opéra Paris. Špičková
úprava velkého sedanu DS Automobile ukazuje francouzský luxus,
ovšem vyrobený v Číně...

Mají tedy autosalony ještě šanci
na existenci? Skupina Renault tvrdí,
že je s letošním Mondial de l'Auto
v Paříži velmi spokojená, protože během výstavy prodala spoustu aut.

Slibující a potěšený Macron
Na autosalon zavítal i president
Emmanuel Macron. Na rozdíl od
autosalonu v Detroitu, kde museli
všichni novináři během návštěvy
presidenta Bidena na dvě a půl
hodiny opustit výstaviště, v Paříži vše
probíhalo v naprostém klidu, a nebyl problém se s Macronem potkat
poměrně zblízka.
Emmanuel Macron strávil dlouhý
čas v srdečných rozhovorech se šéfy
skupiny Renault Lucou de Meem
(Italem) a skupiny Stellantis Carlosem Tavaresem (Portugalcem), což
bylo v dnešních dnech nesporně pro
automobilový průmysl velmi pozitivní.
Macron během návštěvy autosalonu
deklaroval svou podporu přechodu
k elektromobilitě a prohlásil: „Jsme
zde, abychom poskytovali dlouhodobou podporu a vedení, abychom
pokračovali v inovacích, abychom
z Francie opět udělali skvělou
automobilovou zemi budoucnosti.“

Macron zároveň hájil cíl přejít v rámci
EU do roku 2035 kompletně k výrobě elektromobilů: „Je to nezbytné
pro splnění našich klimatických cílů
a představuje to příležitost pro reindustrializaci naší země.“
Cílem je od roku 2030 vyrábět ve
Francii dva miliony elektromobilů ročně. Hranice jednoho milionu ve Francii
vyráběných elektromobilů má být dosažena v roce 2026 nebo 2027. Před
20 lety Francie vyráběla čtyři miliony
vozidel ročně, ale během koronavirové
krize i po ní údaje o výrobě poklesly na
1,3 až 1,5 milionu aut.
Macrona potěšil Carlos Tavares slibem, že francouzské značky
Stellantisu budou své elektromobily
vyrábět jen ve Francii. „Náš závazek
dosáhnout do roku 2038 uhlíkovou neutralitu, a to dřív než všichni
naši konkurenti, bude přínosem pro
Francii, kde jsme a budeme i nadále lídrem v oblasti prodeje i výroby
automobilů. Našich 12 elektrických modelů s hrdostí a nadšením
vyrábějí naši zaměstnanci ve 12
montážních závodech a továrnách
na výrobu komponent. Tím, že se
skupina Stellantis rozhodla vyrábět
budoucí vozy Peugeot e-308 a e-408
v závodě v Mylhúzách, potvrzuje, že
všem svým francouzským výrobním

Pařížský Mondial de l'Auto s absencí mnoha automobilek opět vyvolal
diskuse o budoucnosti autosalonů.
Organizátoři den po uzavření výstaviště zveřejnili, že jej navštívilo necelých
400 000 návštěvníků. To je nesrovnatelně menší počet, než bývalo
standardem ještě před několika lety,
nicméně je to stále víc, než se vzhledem k podstatně kratší době otevření
očekávalo, tedy 300 000 až 350 000.
Přitom ve městě tentokrát zcela chyběla jakákoliv propagace akce a celá
Francie byla v době konání autosalonu už třetí týden ochromená nedostatkem pohonných hmot u čerpacích
stanic kvůli stávce v rafinériích, což ve
spojení s rostoucími cenami energií
vyvolalo v Paříži masové demonstrace
probíhající nedaleko výstaviště. Atmosféra tedy pro návštěvu autosalonu
rozhodně nebyla ideální.
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Ocenění pro VinFast

závodům bude zajištěna budoucnost
i po završení éry spalovacích motorů, a to díky prozíravému přístupu
založenému na spolupráci s našimi
sociálními partnery,“ uvedl generální ředitel skupiny Stellantis Carlos
Tavares.

Ocenění Vycházející hvězda pro začínající podniky je uznáním
úspěšného nástupu vietnamské automobilky na světových trzích.
Stalo se tak čtyři roky poté, co VinFast od organizace AutoBest získal
ocenění Zrodila se hvězda.

Nekompromisní ministr
Součástí autosalonu v Paříži byl
i summit o automobilovém průmyslu.
Na summitu vystoupili nejen vrcholní
představitelé automobilek Luca De
Meo (Renault) a Carlos Tavares (Stellantis) spolu s generálním ředitelem
společnosti Valeo Christophem
Périillatem, ale také představitel
čínské společnosti BYD.
Největší pozornost ale získal
francouzský ministr financí, hospodářství a digitální svrchovanosti
Bruno Le Maire, když nekompromisně oslovil Čínu a Spojené státy. „Náš
problém je, že naši hlavní partneři
zvolili protekcionistické strategie.
Buď je přimějeme k posunu, a to
bude jeden z cílů cesty presidenta
Macrona do Washingtonu, nebo neuspějeme a budeme si muset položit
otázku, jakou přijímáme společnou
politiku na evropské úrovni abychom
lépe hájili naše zájmy. Tváří v tvář
jejich agresivním obchodním praktikám je nezbytné obnovit reciprocitu
v obchodu mezi Evropou, Spojenými
státy a Čínou. Evropské preference
musí být jedním z nástrojů, který mají
státy k dispozici,“ konstatoval Bruno
Le Maire v reakci na prohlášení presidenta Joa Bidena, že Spojené státy
plánují dotovat nákup elektromobilů
pouze v případě, že budou vyrobeny
v Severní Americe.
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A
K obchodování s Čínou Le Maire
uvedl: „Musejí platit stejné podmínky
pro vývoz elektromobilů z EU do Číny
jako platí pro dovoz čínských aut do
Evropy.“
K plánovanému ukončení prodeje
aut se spalovacími motory Bruno
Le Maire řekl: „Můžeme litovat, že
EU neponechala technologickou
svobodu výrobcům, ale nebudeme
hodiny plakat nad rozlitým mlékem.
Musíme urychlit realizaci rozhodnutí,
které jsme si všichni zvolili – přechod
do světa elektromobilů.“
Na závěr svého projevu Le Maire
ke snaze prosadit výrobu akumulátorů pro elektromobily ve Francii
prohlásil: „Nikdy jsem se netajil tím,
že průmyslová suverenita a přemístění našich průmyslových aktivit do
Francie bude něco stát. Ano, výroba
akumulátoru ve Francii je dražší než
jeho dovoz z Číny. Ale tento akumulátor se vyrobí ve Francii, vytvoří zde
pracovní místa, vytvoří hodnoty pro
naši zemi, umožní otevírat nové továrny. A především bude jeho výroba
produkovat méně uhlíku jednoduše
proto, že továrna, která jej vyrobí
u nás, bude zásobována elektřinou
bez emisí uhlíku, zatímco v Číně
továrna, která vyrábí akumulátory,
je poháněna elektřinou vyráběnou
uhelnými elektrárnami.“

Autoservismagazin.cz

Skupina Renault na autosalonu
prodala 1000 aut
Z pohledu skupiny Renault byl
letošní autosalon velmi úspěšný. Během letošního Mondialu od úterního
rána do nedělního večera přímo na
stáncích prodala 500 vozů značky
Renault a 300 vozů značky Dacia.
Navíc bylo zaregistrováno 200 předběžných rezervací na nový Alpine
A110 R, tedy extrémní verzi sportovního kupé s cenou 105 000 eur
oproti 60 500 eur za základní model.
Z 500 objednaných vozů Renault
představovalo 86 % nové SUV Austral
v hybridní verzi E-Tech. Renault také
uvedl, že jej kontaktovalo 1100 potenciálních zákazníků, kteří projevili zájem
o budoucí koupi některého z vozů
a kteří by se měli potenciálně proměnit v kupující u prodejců, na které byli
odkázáni. Ze 300 objednávek u Dacie
se 60 % týkalo vozů s motorem
Eco-G 100, umožňujícím jízdu na
LPG, nebo elektrického modelu
Spring. Také u Dacie se přihlásilo dalších 300 poptávajících zájemců.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký,
Renault, Stellantis

utoBest udělil společnosti
VinFast nové ocenění The
Rising Star (Vycházející
hvězda) jako uznání rychlého rozvoje vietnamské
automobilky v evropském i celosvětovém měřítku. Za necelé čtyři roky se
VinFast vyvinul z úspěšného start-upu
v nejmodernější globální automobilovou společnost, která se prosazuje
v rámci celosvětového automobilového průmyslu s mnoha úspěchy.
Organizace AutoBest společnost
VinFast vybrala na základě následujících kritérií: razantní obchodní
strategie uvedení na evropský trh,
obchodní připravenost a důvěryhodnost. Porota zaznamenala její novou
řadu čtyř plně elektricky poháněných
vozů, flexibilitu při prodeji vozidel,
inovativnost, ekologické zaměření,
infrastrukturu, servis a zákaznickou
podporu. AutoBest ocenil i závazek
poskytovat špičkové služby zákazníkům prostřednictvím rozsáhlé
maloobchodní sítě.
Ocenění The Rising Star bylo
předáno během pařížského autosalonu 2022. Stalo se tak přesně čtyři
roky poté, co společnost VinFast na
pařížském autosalonu 2018 obdržela
cenu AutoBest A Star Is Born (Zrodila
se hvězda). Návrat značky VinFast na
pařížský autosalon v roce 2022 ukazuje úžasnou cestu od nuly k průkopnické pozici v globálním přechodu
k elektrifikované mobilitě.
„V roce 2018 se společnost VinFast
poprvé představila světu s ambiciózním plánem, jehož naplnění bude
tradičně vyžadovat dlouhou cestu.

O pouhé čtyři roky později však kvitujeme velkolepý vzestup společnosti
VinFast nejen jako prvního vietnamského globálně působícího výrobce
vozidel, ale také jako jednoho z prvních na světě, který ukončil výrobu
vozidel se spalovacím motorem ve
prospěch plně elektrické strategie,“
říká zakladatel a předseda představenstva společnosti AutoBest Dan
Vardie.
„VinFast se pohybuje neuvěřitelnou rychlostí – od vybudování
vysoce automatizovaného výrobního
komplexu s přední škálovatelností
v regionu přes zahájení partnerství
s celosvětově uznávanými dodavateli
až po oznámení plně elektrické modelové řady a robustní strategii uvedení na evropský trh. VinFast proká-

zal, že je vedoucí mezi ambiciózními
novými automobilovými značkami.
Jsme rádi, že můžeme týmu předat
toto ocenění a oficiálně ho přivítat
v Evropě,“ dodal Dan Vardie.
Paní Le Thi Thu Thuy, místopředsedkyně skupiny VinGroup a globální generální ředitelka společnosti
VinFast, sdílela svou radost: „VinFast
chce být jedním z nejvýznamnějších
výrobců automobilů v Evropě. Jsme
potěšeni, že nás odborníci ocenili
jako jednu z nejmladších a nejživějších automobilových značek. Toto
ocenění je uznáním nejen tvrdé
práce společnosti VinFast na elektrifikaci mobility, ale také vyjadřuje
zaznamenání vietnamské značky
v rámci globálního automobilového
průmyslu. Zavazujeme se k neustálým inovacím, abychom poskytovali
vynikající produkty, optimální nabídky
a zároveň doprovázeli naše evropské
a globální zákazníky na společné
cestě k udržitelné budoucnosti.“

Text: Vladimír Rybecký
Foto: VinFast a AutoBest

11/2022

73

REPORTÁŽE

REPORTÁŽE

Ocenění pro koncept
Renault Scenic Vision
AutoBest Think Tank The Future is Here
(Budoucnost je tady), představený v roce 2021
během slavnostního předávání cen AutoBest
v Barceloně, vyhlásil své první ocenění. První
ročník vyhrál Renault Scenic Vision.

V

roce 2021 organizace
AutoBest během slavnostního předávání cen
v Barceloně vyhlásila
nový Think Tank s názvem The Future is Here, který vede
legendární Frank Stephenson, člen
Síně slávy DesignBest. Toto ocenění
je novou globální iniciativou, která
zkoumá budoucnost mobility jak ji
ukazují koncepční vozy.
Členové think tanku analyzují
nejnovější koncepty a hodnotí, které
z nich přichází se smysluplnými, realistickými, užitečnými a udržitelnými
technologiemi, materiály, designem
a výrobními postupy. Nejlepší koncepční vůz z tohoto multiperspektivního pohledu získá unikátní ocenění
The Future is Here. Jedná se o součást nové řady ocenění – vedle cen
A Star is Born a The Rising Star, která
přímo nesouvisí s obvyklými cenami udělovanými během galavečera
AutoBest.
Předsedou AutoBest Think Tanku
je legendární designér a člen Síně
slávy DesignBest Frank Stephenson.
Jedná se o celosvětově první komplexní analýzu koncepčních automobilů. V hodnocení jde mnohem víc
než jen o design nebo udržitelnost.
Jde o vizi AutoBestu o budoucnosti
mobility.
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Členové poroty podrobně prozkoumali několik koncepčních vozů
představených v průběhu minulého
roku aby se podívali za hranice pouhého designu a zjistili, nakolik jsou
jejich vlastnosti a prvky udržitelné
a realistické v blízké budoucnosti.
Inaugurační ocenění The Future is
Here získal Renault Scenic Vision.
„V našem výzkumu jdeme do
hloubky, abychom pochopili, nakolik
jsou tyto koncepční vozy realistické
a nakolik jsou připraveny pro uvedení
do výroby. Tato analýza zahrnuje

procento recyklovaných materiálů
a míru recyklovatelnosti vozidla
a jeho komponent po běžném používání. V jakékoli části konceptu se
snažíme objevit revoluční technologie, které by chránily životní prostředí
a zjednodušily výrobu bez emisí
uhlíku. AutoBest byl vždy velmi citlivý
na energetickou účinnost a výrobu automobilů. Evropský unikátní
projekt EcoBest Challenge je jasným
příkladem toho, jak AutoBest v tomto
ohledu jedná,“ řekl zakladatel a předseda představenstva společnosti
AutoBest Dan Vardie.

Slavnost při Mondial
de L'Automobile
Cenu The Future is Here převzal
generální ředitel skupiny Renault
Luca de Meo během zvláštního
ceremoniálu na pařížském Mondial
de L'Automobile. Přitom řekl: „Jsme
velmi hrdí na to, že jsme s naším

koncepčním vozem Scenic Vision
obdrželi toto nové ocenění AutoBest
The Future is Here. Jako výrobce
automobilů máme díky odborným
znalostem, vizi a kreativitě našich
týmů možnost měnit věci tím, že
navrhujeme konkrétní řešení pro
udržitelnější rozvoj a dekarbonizaci
našich výrobků. Scenic Vision ztělesňuje závazek značky Renault a jejích
týmů k nové strategii ESG a jejím
třem pilířům: životnímu prostředí,
bezpečnosti a inkluzi. Je to víc než
pouhý koncept vozu. Dokazuje, že to
dokážeme. Už jsme na cestě!“
„Naše průkopnické ocenění však
více než cokoli jiného vypovídá
o tom, jak jsou tyto nové technologie
relevantní pro skutečnou budoucnost
mobility v příštích 3, 5 až 10 letech.
Celý náš přístup je očima milionů
spotřebitelů, kteří touží pochopit, co
má smysl pro jejich budoucí mobilitu.
Všichni máme rádi design, ale The
Future is Here přesahuje rámec dobře vypadajícího vzhledu, designových
trendů nebo náznaků budoucích
nových modelů. Poskytuje stovkám
milionů uživatelů automobilů po
celém světě odkaz na to, co můžeme všichni očekávat v naší budoucí
mobilitě. Renault Scenic Vision
splňuje všechny požadavky,“ uvedl
Dan Vardie.
Frank Stephenson řekl: „Jsem
velmi rád, že tým AutoBestu vybral
právě Scenic Vision. Ze všech důvodů, které Dan Vardie zmínil, a ještě
z dalších, s touto volbou bezvýhradně souhlasím a podporuji ji.“

Inovativní ve všech ohledech
Koncept Scenic Vision je první
koncept elektrického pohonu na světě s prodlouženým dojezdem umožněným palivovými články na vodík.
Koncept Scenic Vision je nabitý
inovativními technologiemi s nízkou
uhlíkovou stopou – o 75 % nižší
než má elektrický Megane E-Tech!
Konceptem Scenic Vision Renault
vydává jasné stanovisko – nejdůležitějším prvkem vozu není design, ale
jeho poselství. To, jak Scenic Vision
vypadá nyní, bude z 90 % představo-
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vat sériový model v roce 2024. Ten
ale přijde jen s akumulátorem.
Koncepční vůz také vyjadřuje
strategickou angažovanost společnosti Renault v oblasti udržitelného
rozvoje. Recyklované materiály tvoří
70 % koncepčního vozu a 95 % vozu
je recyklovatelných, a to včetně
akumulátoru. V interiéru je použito
100 % recyklovaných materiálů včetně plastů, uhlíkových vláken a hliníku.
Dalším ekologickým statutem
vozu Scenic Vision je, že vozidlo je
k dispozici pouze v černé a bílé barvě, protože barevné pigmenty znečišťují životní prostředí. Černá barva se
získává dekarbonizačním procesem.
Dichroické povrchy rozptylují světlo
z LED diod a vytvářejí barevné odrazy
v celé kabině.
Dalšími zajímavými prvky jsou
systém Safety Coach, jehož cílem
je snížit nehodovost o 70 % a zvýšit
viditelnost o 24 %, systém čističky
vzduchu, který dokáže čistit vzduch
i kolem vozu, airbagy, které objímají
cestující jako kokon, a systém rozpoznávání obličeje, který mění nastavení vozu podle toho, který řidič do vozu
vstoupí.
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Pohonné ústrojí využívá elektromotor s výkonem 160 kW napájený
akumulátorem a 15 kWh vodíkový
palivový článek. Akumulátor s kapacitou 40 kWh je navržen tak, aby měl
poloviční hmotnost a byl levnější než
akumulátor pro ekvivalentní elektromobil. Renault uvádí dojezd až 800 km
s plně nabitým akumulátorem
a plnou nádrží (2,5 kg) na vodík, jejíž
naplnění vyžaduje jen pětiminutovou
zastávkou. Akumulátor obsahuje
recyklované lithium, kobalt a nikl
a vodíkový palivový článek obsahuje
100% recyklovanou platinu.
Konceptem Scenic Vision Renault
vysílá jasné prohlášení o technologiích budoucí mobility: pro dlouhé
vzdálenosti nejsou elektromobily
s akumulátory tím nejlepším řešením.
Hybrid s palivovým článkem na vodík
může být pro dlouhé cesty lepší alternativou. Elektromobily jen s akumulátory budou i nadále představovat
nejlepší řešení pro městský provoz.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Renault a AutoBest
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Každou neděli zdarma informace o autech
a všem zajímavém kolem nich.

Stručné, přehledné, čitelné i v telefonech.
Stačí jen zadat e-mailovou adresu na

www.autoweek.cz nebo www.autotablet.cz.

Vývojové centrum
společnosti Lumax
Industries Czech

Stejně jednoduše lze odběr e-magazínu odhlásit.

V Ostravě vyrostlo nové vývojové centrum
světelné techniky. Technologické a inovační
centrum v CT Parku Ostrava-Hrabová otevřela společnosti Lumax Industries Czech.

P

řední indický výrobce
osvětlovací techniky pro
automobilový průmysl
Lumax Industries otevřel
v průmyslové zóně CTPark
v Ostravě-Hrabové svou první vývojovou kancelář v Evropě. Hlavním
cílem českého vývojového centra
Lumax Industries Czech bude vývoj
špičkových technologií automobilového osvětlení a jejich přizpůsobení
indickému trhu. V Ostravě se budou
vyvíjet technologie a světelné komponenty také pro značku Škoda a její
osobní automobily vyráběné v Indii.
Lumax Industries je přední společnosti v indickém automobilovém
průmyslu a dodavatelem široké škály
automobilových řešení, např. osvětlovací moduly, řadicí páky, sací systémy, rámy a mechanismy sedadel atd.
Společnost Lumax má v Indii 60%
podíl na trhu osvětlovací techniky
pro automobily a je preferovaným
dodavatelem téměř všech předních
automobilek v Indii. Mezi její klíčové
zákazníky patří společnosti Honda,
Suzuki, Toyota, Mahindra, Daimler
nebo Tata Motors.
„Obecně platí, že v automobilovém průmyslu se nové a inovativní
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technologie zavádějí nejprve v Evropě a poté se dostávají na ostatní
světové trhy. Právě prostřednictvím
technologického centra v Ostravě
chceme urychlit zavádění inovací
v Indii. V Indii spolupracují evropští
a indičtí výrobci OEM s konstrukčními
centry v Evropě, takže české technologické centrum Lumax pro ně bude
takovou vstupní branou, která jim
pomůže v komunikaci a v urychlení
vývojového procesu vozidel,“ uvedl
Vineet Sahni, CEO & Senior Executive Director, Lumax Industries.
Kromě vývoje samotných technologií se české technologické
centrum bude zabývat zvyšováním
inženýrských kompetencí v rámci
celé mezinárodní skupiny Lumax. To
zahrnuje činnosti spojené s procesy
inženýrského vývoje, s vytvářením
vlastních inženýrských nástrojů a softwaru nebo se školením. „Konkrétně se
jedná například o design optiky, elektronického hardwaru nebo softwaru
světel pro automobily včetně různých
CAE analýz a simulací. Soustředit se
budeme zejména na vývoj elektroniky
a softwaru, což jsou jednoznačně
hlavní stavební kameny budoucích
technologií,“ popisuje Todd C. Mor-
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gan, Chief Technology & Innovation
Officer Lumax Industries.
V současné době má technologické centrum Lumax v Ostravě
14 zaměstnanců. Během následujících tří let je v plánu jejich počet rozšířit na minimálně 35 lidí, hlavně vysoce
kvalifikovaných inženýrů, designérů,
programátorů nebo konstruktérů.
„Nové obchodní příležitosti mohou
přinést další rozšíření ostravského
týmu. Ostrava a její okolí je pro nás
klíčovým místem pro hledání nových
talentů v oboru automobilového
osvětlení. Je tady skvělá a uznávaná
technická univerzita VŠB-TU Ostrava, se kterou plánujeme navázat
bližší spolupráci, například v oblasti
zadávání diplomových prací nebo
stáží pro studenty,“ doplňuje na závěr
Zuzana Vitamvásová, HR & Legal
Senior Manager Lumax Industries.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Lumax Industries
Foto: Lumax Industries
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Proč „čistá nula“
v roce 2050 opravdu
nebude fungovat
Úplná dekarbonizace globální ekonomiky je myslitelná pouze
za cenu nemyslitelného ekonomického ústupu, uvádí v článku
pro Financial Post Václav Smil, významný kanadský vědec českého
původu. Z textu jsme vybrali klíčové myšlenky.

J

ak se vypořádáme s probíhající
změnou klimatu? V současné době panuje všeobecná
shoda na tom, že musíme
něco udělat abychom zabránili velmi nežádoucím důsledkům.
Jaký druh opatření by však fungoval
nejlépe? Pro ty, kteří ignorují energetické a materiální imperativy našeho
světa a dávají přednost mantrám
o zelených řešeních před pochopením toho, jak jsme se dostali až sem,
je recept snadný: stačí dekarbonizace, tedy přejít od spalování fosilního
uhlíku k přeměně nevyčerpatelných
toků obnovitelných energií.
Jsme fosilní civilizací, jejíž technický a vědecký pokrok, kvalita
života a prosperita stojí na spalování
obrovského množství fosilního uhlíku.
Od tohoto rozhodujícího faktoru
nemůžeme jednoduše odejít během
několika desetiletí, natož let. Úplná
dekarbonizace světové ekonomiky
do roku 2050 je myslitelná pouze za
cenu nepředstavitelného globálního
hospodářského ústupu nebo v důsledku mimořádně rychlé transformace založené na zázračném
technickém pokroku.
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Kdo se však dobrovolně pustí do
projektování dekarbonizace, když
stále postrádáme jakoukoli přesvědčivou, praktickou a cenově dostupnou globální strategii a technické
prostředky k jejímu uskutečnění?
Co se vlastně stane? Propast mezi
zbožným přáním a realitou je obrovská, ale v demokratické společnosti
nemůže žádná soutěž myšlenek
probíhat racionálním způsobem aniž
by všechny strany nesdílely alespoň
trochu relevantních informací o skutečném světě místo aby se oháněly
svými předsudky a prosazovaly tvrzení odtržená od fyzikálních možností.
Dříve jsme za relativně únosné maximum považovali zvýšení průměrné
globální teploty o 2 °C, ale v roce 2018
Mezinárodní panel pro změnu klimatu
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IPCC snížil tuto hodnotu na 1,5 °C.
Tyto závěry mají svou vlastní chybovost. Zdá se vysoce pravděpodobné,
že příslovečný „kůň oteplení“ o 1,5 °C
již odběhl a přesto mnoho institucí, organizací a vlád stále teoretizuje o tom,
jak ho udržet v rozbité ohradě. Nedávné scénáře ilustrují tyto úlety fantazie
nezatížené reálnými úvahami.
První ze scénářů, který vypracovali
převážně výzkumní pracovníci EU,
předpokládá, že průměrná celosvětová poptávka po energii na obyvatele
bude v roce 2050 o 52 % nižší než
v roce 2020. Takový pokles by umožnil
snadno udržet nárůst globální teploty
pod 1,5 °C (tedy pokud věříme, že je
něco takového možné). Snížení poptávky po energii na obyvatele o polovinu během tří desetiletí by bylo úžasným úspěchem vzhledem k tomu,
že v předchozích 30 letech vzrostla
celosvětová poptávka po energii na
obyvatele o 20 %. Předpokládá to, že
mnohem nižší poptávka po energii
bude důsledkem kombinace odklonu od vlastnictví zboží, digitalizace
každodenního života a rychlého šíření
technických inovací v oblasti přeměny
a skladování energií.

Celosvětový vývoj primárních zdrojů energie
(zdroj: BP Statistical Review of World Energy)

Faktor mizející poptávky je akademická domněnka, kterou nelze dokázat, protože všechny hlavní kategorie
osobní spotřeby rostou i v bohatých
zemích. Na již tak vysoce nasycených
trzích EU s přetíženou dopravou
vzrostlo vlastnictví automobilů na
1000 obyvatel mezi lety 2005 a 2017
o 13 %, přičemž během 25 let se
v Německu zvýšilo o 25 % a ve Francii
o 20 %. Snížení poptávky a postupný
pokles vlastnictví jsou žádoucí a možné. Snížení poptávky na polovinu ale
je svévolný a nepravděpodobný cíl.
Druhý scénář odpovídá cíli úplné
dekarbonizace do roku 2050. Výzkumníci z Princetonské univerzity
uznávají, že nebude možné odstranit
veškerou spotřebu fosilních paliv
a jediným způsobem, jak dosáhnout
nulové emise, je masové zachycování
a ukládání vypouštěného CO2. Podle
jejich výpočtů je třeba odstranit
1-1,7 gigatun tohoto plynu ročně.
Na základě objemového ekvivalentu
by to znamenalo vytvoření nového
odvětví zachycování, přepravy a ukládání plynu, které by muselo každý rok
zpracovat 1,3 až 2,4násobek objemu
současné produkce ropy v USA, tedy
odvětví, jehož vybudování trvalo více
než 160 let. Toto ukládání uhlíku
by v USA potřebovalo vybudování
110 000 km nových potrubí pro CO2,
což by vyžadovalo bezprecedentní
rychlost při plánování, povolování
a výstavbě přičemž náklady nelze
odhadnout ani v řádové výši.
Dosažení úplné dekarbonizace do
roku 2050 je krotkým cílem ve srovnání s třetím scénářem, který nastiňuje,
jak bude do roku 2030 dekarbonizováno nejméně 80 % celosvětových dodávek energie díky obnovitelné větrné,
vodní a solární energii (WWS), jejíž
dodávky sníží celkové potřeby o 57 %,
finanční náklady o 61 % a sociální

Spotřeba fosilních paliv pro produkci primární energie
(zdroj: BP Statistical Review of World Energy)

náklady o 91 %: „Stoprocentní WWS
tedy potřebuje méně energie, stojí
méně a vytváří více pracovních míst
než současná energetika.“
Není nouze o média, celebrity
a autory bestsellerů, kteří tato tvrzení
opakují. Chápu, proč se mnoho lidí
nechá strhnout těmito hrozbami
nebo nerealistickými návrhy. Ty se
pohybují od poměrně věrohodných
až po zjevné bludy. Jedná se o nový
vědecký žánr, v němž se mísí zbožná
přání se solidními fakty. Všechny tyto
modely je třeba vnímat jako podklady
pro úvahy o možnostech, nikdy je
nelze zaměňovat za popisy naší budoucnosti. Kéž by to bylo tak samozřejmé a zbytečné, jak se zdá!
Uhlí a ropa mají v porovnání se
dřevem a dalšími palivy z biomasy
relativně vysokou hustotu energie,
protože produkují hodně energie na
gram a těží se z relativně kompaktních ložisek. Nyní se však svět snaží
stoupat po žebříčku hustoty výkonu
zpět dolů, od vysoce koncentrovaných fosilních paliv k rozptýlenějším
obnovitelným zdrojům, jako jsou
plodiny na výrobu biopaliv, solární
parky a větrné elektrárny. Jaderná
energie je výjimkou: má vysokou
hustotu výkonu, ale ve své současné
podobě je často považována za příliš
nákladnou nebo rizikovou. V minulosti lidstvo obvykle využívalo zdroje
energie, které měly větší hustotu
energie, tedy větší výkon na jeden
gram, takže k jejich produkci bylo
zapotřebí méně půdy. Obnovitelné
zdroje však mají nižší hustotu než
fosilní paliva. To znamená, že přechod na obnovitelné zdroje výrazně
zvýší celosvětovou energetickou
stopu (pokud nedojde k rozsáhlému
rozšíření jaderné energie). Jedním ze
znepokojivých důsledků této změny
hustoty je, že v budoucnosti s energií
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z obnovitelných zdrojů, bude muset
společnost věnovat na výrobu energie 100x nebo dokonce 1000x větší
plochu než dnes. Tato změna bude
mít obrovský negativní dopad na
zemědělství, biologickou rozmanitost
a kvalitu životního prostředí.
Přesto je možné výrazně snížit emise uhlíku – díky kombinaci
dalšího zvyšování účinnosti, lepších
konstrukcí systémů a snižování
spotřeby. Prosazování těchto cílů by
omezilo rychlost globálního oteplování. Nemůžeme však vědět, do jaké
míry se nám to podaří do roku 2050.
Můžeme nastínit extrémní případy,
ale již za několik desetiletí se vějíř
možných výsledků stane příliš širokým. V každém případě je postup případné dekarbonizace závislý nejen
na našich promyšlených nápravných
opatřeních, ale také na nepředvídatelných zásazích do našich osudů
– Covid a válka na Ukrajině jsou toho
nejlepšími příklady.
Prof. Václav Smil (78) se věnuje
se interdisciplinárnímu výzkumu
v oblastech energetiky, životního prostředí, vývoje obyvatelstva,
produkce potravin a technických
inovací. Časopis Foreign Policy jej
v roce 2010 zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa. Napsal 40 knih
a téměř 500 článků, pracuje jako
konzultant pro mezinárodní instituce
a přednáší na mnoha univerzitách
po celém světě. Bill Gates, ho označuje za jednoho z nejinspirativnějších a nejzajímavějších intelektuálů
současnosti.

Text: Vladimír Rybecký
podle podle článků Václava
Smila ve Financial Post
Foto: Tatra Trucks
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Další dvě Tatry ze škol
Projekt Tatra do škol úspěšně pokračoval
předáním dalších dvou automobilů i soutěží
mladých mechaniků.

S

tudenti středních škol
z Plzeňského a Pardubického kraje v průběhu září
dokončili a oficiálně odevzdali další dva vozy Tatra
Phoenix 4x4, které sestavili v rámci
projektu Tatra do škol.
Jako první odevzdali zkompletovaný automobil Tatra Phoenix
žáci středních škol z Plzeňského
kraje. Oficiální odevzdání vozidla do
užívání krajské Správy a údržby silnic
proběhlo v areálu Střední průmyslové
školy dopravní v Plzni.
Do kompletace automobilu Tatra
Phoenix, který bude sloužit na Železnorudsku, se zapojily celkem tři střední školy – kromě pěti studentů Střední
průmyslové školy dopravní v Plzni přiložili ruku k dílu i dva studenti Střední
školy v Rokycanech a dva studenti
Střední školy Kralovice. V Plzeňském
kraji se uskutečnil projekt Tatra do škol
už podruhé. První vozidlo, které postavili studenti SPŠ dopravní v Plzni, bylo
Správě a údržbě silnic plzeňského
kraje odevzdáno v září loňského roku.
„I v dalším roce bychom se chtěli do
tohoto projektu zapojit, půjde celkově
o třetí ročník, kdy se studenti napřímo zapojují do realizace montování
speciálního automobilu brázdícího
pak jejich region,“ uvedl v průběhu
slavnostního odevzdání vozidla krajský radní pro oblast školství a sportu
Vladimír Kroc.
V Pardubicích se do projektu
Tatra do škol zapojila Střední škola
automobilní v Holicích. Svůj již druhý
zkompletovaný vůz Tatra Phoenix
škola slavnostně předala Pardubickému kraji v rámci 21. ročníku Silničního veletrhu v Doubravicích.
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„Společně se Správou a údržbou
silnic jsme připraveni tento projekt podporovat i nadále, ba co víc,
posunout ho na další úroveň. Máme
vizi, že každý rok zakoupíme dvě
vozidla, kdy každé z nich složí naše
automobilní školy v Holicích a Ústí
nad Orlicí,“ přiblížil v souvislosti s dalším sestaveným vozidlem v rámci
projektu Tatra do škol krajský radní
pro oblast školství Josef Kozel. Také
v Pardubickém kraji nejde o první
vůz Tatra, který sestavili studenti
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krajských technických škol. První byla
Střední škola automobilní v Ústí nad
Orlicí, která automobil odevzdala kraji
na podzim 2020.
Ve druhé polovině září nabídla
automobilka Tatra Trucks ve spolupráci se závodním týmem Buggyra
Racing Team pro nejlepší studenty
projektu Tatra do škol soutěž ve
výměně zadního kola na soutěžním
kamionu. Soutěž se uskutečnila na
polygonu kopřivnické automobilky.
Teoretická část prověřila znalosti
studentů o Rallye Dakar a v praktické
části měli studenti za úkol vyměnit
zadní kolo na dakarském speciálu
Tatra. Zde se kladl důraz zejména na
postup a preciznost odvedené práce.
Kromě soutěže měli žáci možnost
prohlédnout si závodní vozy týmu
Buggyra Racing Team a absolvovat
jízdy s Michalem Valtrem.
Soutěže se účastnilo šest studentů. Vítězem se stal Jan Soušek ze
SPŠ dopravní v Plzni. Získal možnost
zapojit se do příprav závodního týmu
Buggyra Racing Team.
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