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Ž

ijeme ve zvláštní době.
Uzavření prodejen urychlilo přesun prodeje na
internet a do aplikací. Ti,
kteří byli v tomto oboru
aktivní už dřív, zažívají nebývalý
rozkvět. Mnoho dalších urychlilo
spuštění už připravovaných projektů
nebo spěšně rozšířili dosud spíš
testovací iniciativy.
Současný obrovský rozkvět odvětví e-commerce naráží v podstatě
na jediný zásadní problém – limity
možností dopravy v centrech měst.
Internetový prodej totiž zhýčkal
zákazníky, z nichž mnozí jsou nuceni
trávit většinu času doma případně na
chalupě. Ti dnes očekávají dodávku
objednaného zboží co možná nejdřív
a v přesně stanoveném čase.
Důsledkem toho jsou dodávkové
vozy závodící v ulicích našich měst.
Není to bezpečné ani ohleduplné pro
ovzduší, ale my sami to požadujeme.
Představa, že logistické společnosti
do městského provozu vyšlou elektricky poháněná vozidla je sice hezká,
nicméně zatím nereálná. Zákazníků
ochotných za ekologickou dopravu
objednaného zboží zaplatit dvoj – až
trojnásobnou cenu moc není. A využití
dodávek na tzv. „last mile“ pomocí
dronů poletujících v hejnech a bojujících o volný prostor nad našimi hlavami mi přijdou hodně zábavné.
Jisté je jedno – kdo nedokáže
využívat e-commerce, ten bude brzy
jen těžko přežívat. I přesto, že samozřejmě existuje mnoho zboží, kde to
není snadné. Přesto je třeba hledat
nové cesty jak celý proces zákazníkům co nejvíc usnadnit – od výběru
přes objednání a zaplacení až po převzetí. Ostatně poslední měsíce nám
ukázaly, co všechno je náhle možné.
Zarážející proto je, jak málo se
internetové obchodování ale i komunikace se zákazníky využívá v nabídce
zboží a služeb pro majitele auto-
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mobilů. Automobilky sice již několik
let mluví o digitalizaci, ale poslední
měsíce ukazují, že v oblasti prodeje
s ní zatím moc nepokročily. Jistě –
o podpoře prodeje aut přes internet
mluví téměř všichni, ale realita je
zatím hodně odlišná. Stačí se podívat
na webové stránky automobilek ale
i jejich prodejců aby bylo jasné, že
zájemcům o koupi auta moc vstříc
nevycházejí. Přitom obchod s ojetými auty ukazuje, že se auta online
úspěšně prodávat dají.
Pohled na webové stránky prodejců a servisů nám odhaluje, že na
rozdíl od jiných odvětví je zde online
komunikace se zákazníky stále ještě
velmi mírně řečeno neuspokojivá.
Při tvorbě internetových stránek mají
rozhodující slovo IT nadšenci a grafici,
kteří vůbec neberou v potaz specifické
potřeby motoristů. Stále se neukazuje
nikdo, kdo by alespoň trochu vynikal
nad velmi špatným průměrem tak
nevlídným k potenciálním kupujícím.
Stále čekám, zda si někdo troufne přikročit k radikálnějšímu řešení, které by
sázelo na jednoduchost a přehlednost
a skutečně dokázalo oslovit kupující.

Vladimír Rybecký,
šéfredaktor
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Stalo se...

ESSOX EXKLUZIVNÍM PARTNEREM
HYUNDAI FINANCE

ZÁSADNÍ ZMĚNA
NA AFTERMARKETU V ČR

Subaru, Suzuki a Toyota, Romanu Šolcovi, dosavadnímu
druhému jednateli. Současně byla předána pozice ředitele
českého importu Subaru Zdeňkovi Zikmundovi, jenž má se
těší respektu dealerské sítě v České republice.

S

účinností ke dni 31. 12. 2020 došlo ke změně
obchodního názvu společnosti Stahlgruber CZ s.r.o.
se sídlem Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice. Ta
od 1. 1. 2021 vystupuje pod obchodním názvem Swiss
Automotive Group CZ s.r.o. S účinností od 1. ledna 2021
došlo k vnitrostátní fúzi společnosti APM Automotive s.r.o.
se sídlem Nádražní 776, 345 06 Kdyně, jako zanikající
společnosti, sloučením se společností Swiss Automotive
Group CZ s.r.o. jako nástupnickou. Přechod jmění, včetně
práv a povinností ze zanikající společnosti APM Automotive s.r.o. na nástupnickou společnost se váže rovněž
k případným smluvním vztahům. Dosavadní uzavření
platné a účinné smlouvy se zanikající společností zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti a není nutné uzavírat
smlouvy nové. Dodací adresy pro zboží i faktury zasílané
poštou zůstávají nezměněny (Nádražní 776, 345 06 Kdyně), stejně jako emailová adresa pro elektronické faktury
a veškerá bankovní spojení.

NOVÉ VEDENÍ SUBARU ČR
A EMIL FREY V ČR

V

e skupině Emil Frey Group nastaly počátkem roku
personální a organizační změny v důsledku přání
Country manažera pro Polsko Kurta Deckera vrátit
se s rodinou do USA. Vedení skupiny našlo ideálního
kandidáta na uvolněnou pozici v osobě Jiřího Picka, který
úspěšně řídí import Subaru v ČR a zároveň retailovou
činnost skupiny Emil Frey ČR. Odchod Jiřího Picka do
Polska vedl k dalším reorganizačním krokům v Praze. Člen
výkonné rady skupiny Emil Frey Group za PSA v ČR Olivier
Parry převzal odpovědnost jako Country Head v České
republice. V budoucnu mu budou odpovídat všichni jednatelé českých společností skupiny. Následně byla svěřena
plná odpovědnost za retailové aktivity společnosti Emil
Frey ČR, zabývající se prodejem a servisem značek Kia,
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POJISTNÉ PODVODY 2020

S

polečnost ESSOX vyhrála výběrové řízení na nabídne značkové financování pro vozy Kia. Cílem spolupráce je mimo jiné rozšíření stávajících možností
financování nových i ojetých vozů. ESSOX nabídne exkluzivní finanční služby zájemcům o vozy Kia z řad spotřebitelů, podnikatelů i firemní klientely. Společnost ESSOX
se současně stala exkluzivním partnerem pro značkové
financování Hyundai Finance. ESSOX poskytne služby
v oblasti financování vozidel nejen koncovým vlastníkům
nových vozů, ale zajistí také financování skladových vozů
pro dealerskou síť Hyundai.
ESSOX se díky tomu zařadí mezi největší poskytovatele značkového financování motorových vozidel na
českém trhu. Společnost ESSOX vznikla v roce 1993
jako poskytovatel financování a leasingu. V roce 2003 do
ní vstoupila finanční skupina Komerční banky a Société
Générale. Od roku 2016 je ESSOX stoprocentním vlastníkem společností PSA Finance Česká republika. ESSOX
dnes patří mezi nejvýznamnější poskytovatele nebankovních finančních služeb v České republice.

Autoservismagazin.cz

HYUNDAI ROZVÍJÍ DEALERSKOU SÍŤ

R

ozvoj dealerské sítě značky Hyundai v České republice úspěšně pokračuje, a to i přes krizi související
s koronavirovou pandemií a souvisejícími uzavřeními showroomů po dobu několika měsíců. Už dříve se
slavnostního otevření dočkala prodejní místa v Příbrami,
Litoměřicích a Pardubicích. Ještě před koncem uplynulého roku je doplnila čtyři další v Uherském Brodě, Svitavách, Klatovech a Frýdku-Místku. Vozy značky Hyundai
si nyní čeští zákazníci mohou pořídit v celkem 51 dealerstvích. Většina dealerů je připravena na prodej a servis
vozidel s elektrickým pohonem.
Dealerství Slovácké strojírny a.s. v Uherském Brodě se
navíc se svou prodejní plochou přes 1200 m2 stalo vůbec
největším prodejním místem Hyundai v České republice. Nové prodejní místo je také ve Frýdecko-Místecku,
regionu výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing
Czech v Nošovicích. Dealerství Hyundai LXM Motors se
pyšní atraktivním dvouposchoďovým showroomem, který
je architektonickým skvostem.

Č

lenské pojišťovny Česká asociace pojišťoven v roce
2020 prověřily 9632 podezřelých pojistných událostí (meziročně tento počet stoupl o 14 %), v nichž
odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,232 miliardy
Kč (meziroční růst o 8,7 %). Průměrná výše prokázaného
pojistného podvodu narostla o 25 % a dosahuje 290 000
Kč. Výsledky roku 2020 neukazují, že by v době pandemie
počet šetřených odhalených podvodů klesal – trend je
bohužel opačný, nicméně statistika ukazuje, že pojišťovny
dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat. Nejčastěji se
lidé snaží o podvod v pojištění vozidel (49 % případů), nejvíc ale rostou podvody v pojištění odpovědnosti (+70 %).
Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti
majetku. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé,
hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje.
Pojistným podvodem je i úmyslně vyvolaná pojistná
událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.
Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí
svobody v rozmezí od 2 až 10 let nebo zákaz činnosti,
propadnutí věci anebo peněžitý trest.

Toyoty na 27 místech po celé ČR. Všichni partneři mají
k dispozici profesionální technické zázemí a proškolené
mechaniky. Prodejce je schopen nabídnout prodlouženou záruku i výhodné financování, podobně jako u nových vozů.

NOVÝ PROGRAM TOYOTA
PROVĚŘENÉ VOZY

Č

eské zastoupení značky Toyota spustilo nový program s nabídkou kvalitních ojetých vozů na webu
proverenevozy.toyota.cz, kde nabízí aktuálně více
než 500 skladových a zánovních vozů Toyota tuzemských
dealerů. Auta za atraktivní ceny jsou prověřená v autorizovaných servisech Toyota, kde je zákazníci poskytli
například protiúčtem při pořízení nového vozu nebo je
nabídli ke komisnímu prodeji. V nabídce programu Toyota
prověřené vozy jsou i skladové a předváděcí modely. Na
stránkách si zájemce o odprodej svého vozu může nechat
nezávazně spočítat jeho orientační cenu. Vozy z tohoto
programu lze pořídit pouze u autorizovaných partnerů
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ZNAČKA DS MÁ NOVĚ
ZASTOUPENÍ V BRNĚ

Z

načka DS rozšířila svoji dostupnost kromě severní
i na jižní Moravu. V Brně ve spolupráci s partnerskou
společností Carling Auto otevřela autorizovaný DS
Servis a místo, kde lze vyzkoušet i objednat nejnovější
modely DS. Společnost Carling Auto je zkušeným prodejcem a servisem značky Citroën. V prodeji nových vozů DS
pracuje pod vedením DS Store Praha. V Brně si zákazníci
mohou nechat nejen opravit svůj vůz DS, objednat náhradní díly či příslušenství, ale i vyzkoušet a zakoupit nové
modely včetně plug in hybridních či elektrických verzí
E-Tense. K dispozici jsou všechny služby DS Only You: DS
Assistance, aplikace My DS, DS club Privilege nebo DS
Valet, tj. služba pick up servisu v případě potřeby údržby
nebo opravy vozu DS, kdy si servis pro vozidlo dojede,
nabídne náhradní a opravený vůz zase přistaví na místo
určené klientem. Tuto službu DS Valet je možné využít
také pro doručení nového vozu DS na adresu dle přání
zákazníka.

servis, tak prodej nových i ojetých vozů. Součástí růstového
plánu společnosti Porsche Inter Auto CZ pro dalších pět let
totiž bude i posílení značky Porsche Approved coby oficiálního programu prodeje ojetých vozů Porsche. S tím souvisí
i personální přesuny. Pozici výkonného ředitele importéra
značky Porsche pro ČR převzal dosavadní ředitel Porsche
Centra Praha Jan Sedláček. Post ředitele Porsche Centra
Praha s rozšířenou odpovědnosti za všechny retailové pobočky pro značku Porsche na území ČR převzal Michal Kubišta, dosavadní ředitel pobočky Porsche Praha-Smíchov
se zkušenostmi s prodejem vozů Bentley a Lamborghini.

ZVÝHODNĚNÍ KOUPĚ DVOU
A VÍCE VOZŮ

ale současně také více místa pro nové předváděcí vozy.
Čekající mohou využít kvalitní zázemí v rámci komfortní
zóny na prodejně,“ říká generální ředitel M Motors CZ
Kamil Šilhavý.

S

polečnost Volkswagen Financial Services zvýhodnila
podmínky operativního leasingu aut pro drobné podnikatele v rámci nabídky Firemní Škoda Bez starostí.
Ta cílí na malé a střední podniky a zvýhodňuje cenové
podmínky při financování dvou a více vozů. Smlouvu
je možno uzavřít na dva až pět let s nulovou akontací.
Nabídka se vztahuje na všechny modely značky Škoda
včetně možnosti vlastní konfigurace vozu, příslušenství,
doplňkových služeb, délky trvání smlouvy i nájezdu kilometrů (maximálně 240 000 km) a je plně kombinovatelná
s dalšími zvýhodněními ze strany Škoda Auto ČR. Její
součástí je i zvýhodněné značkové Škoda pojištění. Tento
typ zvýhodněného operativního leasingu si mohou sjednat jak právnické, tak fyzické osoby – podnikatelé. Například vůz Škoda Fabia 1,0 TSI Ambition při financování na
48 měsíců s nájezdem 15 000 km ročně při odběru dvou
vozů vyjde měsíčně na 4640 Kč bez DPH.

EMIL FREY V ČR SPOUŠTÍ WEBOVÝ
PORTÁL AUTOSPHERE.CZ

A

llianz pojišťovna spustila nové nahlašování
a sledování pojistných událostí on-line. Aby byl
proces registrace škody po nehodě pro klienty co
nejjednodušší, připravila Allianz pojišťovna nový jednoduchý postup hlášení a sledování stavu škody. Hlášení
zvládne každý klient bez problému do několika minut.
Jakoukoliv nehodu klient Allianz nahlásí na webové
stránce www.allianz.cz/hlaseni, a to i bez znalosti čísla
pojistné smlouvy. Stačí pouze jméno, rodné číslo a registrační značka (SPZ) vozidla. Poškozený si vybere, o jakou
škodu šlo a vyplní své kontaktní údaje. Vzápětí obdrží
odkaz na sledování stavu pojistné události, v rámci něhož
nahraje všechny potřebné dokumenty ke škodě.

R
PORSCHE INTER AUTO CZ CÍLÍ
NA DVOJNÁSOBNÝ PRODEJ

ostoucí zájem o ojeté vozy byl impulzem pro vytvoření jednotné platformy pro prodej ojetých vozů
skupiny Emil Frey v ČR. Web Autosphere sdružuje
nabídku dealerů všech značek, které skupina v České republice a na Slovensku zastupuje (Peugeot, Citroën, DS,
Opel a Subaru). Klient zde najde nabídku několika tisíc
převáženě zánovních vozů všech značek. Převážnou část
portfolia autosphere.cz tvoří zánovní, předváděcí a referentské automobily ze značkových programů ojetých vozů
Peugeot Vyzkoušené vozy, Citroën Select, DS Certified,
Opel Vyzkoušené vozy a Emil Frey Select. V ČR funguje autosphere.cz od prosince 2020, o měsíc později se
přidal autosphere.sk na Slovensku. Vzorem pro obě země
byl francouzský portál autosphere.fr, který je jedním z nejvýznamnějších webů pro prodej ojetých vozů ve Francii.

S

polečnost Porsche Inter Auto CZ chce v příštích
pěti letech chce zdvojnásobit počet prodaných
vozů Porsche. Nevyhnutelnou součástí procesu
velkého růstu budou personální změny společně s budováním nových prodejních a servisních center. K existujícímu Porsche Centru Praha na Proseku, které bude
zásadně inovováno, se v Praze přidá ještě jedno prodejní
Porsche Centrum. Expanze prodejních míst bude dále
směřovat na Moravu, kde Porsche Inter Auto CZ plánuje
přebudovat servisní centrum a následně otevřít prodejní
a servisní centrum podle nových standardů. Premiérou se
pro značku Porsche stane také Plzeň. V budoucích letech
zde vznikne Porsche Centrum zahrnující jak autorizovaný
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NAHLAŠOVÁNÍ POJISTNÝCH
UDÁLOSTÍ ON-LINE

NOVÁ PRODEJNA MITSUBISHI
V PRAZE

S

polečnost Auto Palace, člen skupiny AutoBinck, otevřela novou prodejnu automobilů značky Mitsubishi
v areálu na Spořilově. Mitsubishi tak získává větší
areál s lepším zázemím pro zákazníky a atraktivní pozici
v rámci APS u přivaděče na Jižní spojku. Nová prodejna
disponuje plochou 310 m2, a snadno tak zákazníkům
představí celou modelovou řadu Mitsubishi. Současně
nabídne pohodlné zázemí i předávací místo pro nové
majitele některého z vozů. „Obslužnost zákazníků je pro
nás klíčová. Díky nové prodejně získáváme více parkovacích míst pro naše zákazníky v rámci prodeje i servisu,

2/2021
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EU potřebuje milion
nabíjecích stanic
do roku 2024
Automobilky, ekologové a skupiny spotřebitelů vyzývají EU, aby
pro jednotlivé členské země stanovila ambiciózní cíle týkající se
výstavby dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla.

B

udování veřejných nabíjecích stanic jako doplněk
k nabíjení na pracovištích
nebo doma v EU probíhá
pomalu. Data automobilového průmyslu ukazují, že v roce
2020 bylo v EU 224 538 veřejných
dobíjecích míst. Navíc jejich využívání
komplikuje existence mnoha tarifů
a metod placení. Oživení výstavby
nabíjecích stanic a zjednodušení
jejich použití by pomohlo EU splnit
její cíle v oblasti klimatu.
Ve společném dopise požádaly
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA, nezisková organizace
Transport & Environment (T&E)
a Evropská spotřebitelská organizace
BEUC evropské komisaře pro klima,
dopravu, průmysl a energetiku, aby
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využili revizi Zákona o infrastruktuře
pro alternativní paliva ke stanovení
závazných cílů pro výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily.
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struktury v EU. Evropská komise musí
rychle přijmout opatření a stanovit
závazné cíle pro zrychlení budování
dobíjecí infrastruktury v členských
státech. Jinak jsou ohroženy i současné cíle snižování emisí v boji proti
změně klimatu,“ řekl prezident ACEA
Oliver Zipse, který je také výkonným
ředitelem německé automobilky
BMW.
Výkonný ředitel T&E William Todts
dodal: „Pokud to s globálním oteplováním myslíme vážně, musíme
rychle přejít na elektřinu. Pro urychlení tohoto přechodu potřebujeme
mít všudypřítomné a snadné nabíjení
nejen v Norsku a Nizozemsku, ale
v celé Evropě. Cílové hodnoty výstavby nabíjecích míst pro každou zemi
jsou skvělým způsobem jak toho
dosáhnout, a Komise by si to měla
uvědomit.“
Generální ředitelka organizace
BEUC Monique Goyensová uvedla: „Nabíjení elektromobilu musí
být stejně snadné jako pohon na
benzin. Mít dostatečnou a pohodlnou nabíjecí infrastrukturu je cestou
k získání důvěry spotřebitelů a zavádění elektromobilů. Politici by se
proto měli vypořádat s praktickými
problémy, jako je zobrazování tarifů

v ceně za kilowatthodinu a umožnění běžně dostupných platebních
metod.“
Cíle by měly být stanoveny pro
každou zemi na základě jednoduché
a spravedlivé metodiky, která bere
do úvahy faktory, jako je dostupnost
soukromých nabíjecích míst. Počet veřejně přístupných nabíjecích
míst by se měl zvyšovat v souběhu
s počtem elektromobilů na silnicích.
EU by se měla rovněž zaměřit na
rostoucí potřeby řidičů elektromobilů,
kteří k soukromému nabíjení přístup

Evropská unie by podle ACEA
měla stanovit takové cíle, aby do
roku 2024 byl v rámci EU k dispozici
milion veřejných dobíjecích stanic
pro elektrická vozidla a do roku 2029
by to měly být už tři miliony. Stanovení těchto cílů vyšle spotřebitelům
jasný signál, že výstavba nabíjecích
míst bude držet krok s růstem prodeje elektricky poháněných vozidel.
Rovněž by poskytlo potřebnou jistotu
automobilkám i provozovatelům sítí,
operátorům dobíjecí infrastruktury
a dopravním společnostem.
„Evropské automobilky usilují
o přechod k e-mobilitě a při zavádění
nových elektrických vozidel se navzájem překonávají. Úspěch tohoto
obrovského úsilí však vážně ohrožuje
opožděná instalace nabíjecí infra-

nemají nebo mají jen velmi omezený,
stejně jako k elektrickým taxi a službám spolujízdy, a to stanovením cílů
pro rychlé a ultrarychlé nabíjecí stanice v městských oblastech. Zákon by
rovněž měl stanovit cíl pro vybudování 1000 stanic na plnění vodíkem do
roku 2029.
Organizace rovněž vyzvaly Evropskou komisi, aby navrhla nahradit
směrnici nařízením, protože by to
pomohlo harmonizovat standardy
dobíjení, způsoby plateb pro spotřebitele, transparentnost tarifů,
údržbu a další otázky na společném
trhu EU. Nařízení by umožnilo rychlou realizaci nových cílů, zatímco
směrnice vyžaduje jejich zavedení
do legislativy jednotlivých států, což
může trvat roky.
Prodej elektromobilů v poslední
době nabral na obrátkách ve spojení
s poklesem prodeje automobilů se
spalovacími motory. Automobilky
uvádějí na trh nové modely elektromobilů, aby splnily přísnější emisní
pravidla EU, a některé vlády zavedly
dotace na koupě elektromobilů jako
součást programů obnovy hospodářství po pandemii. Německá vláda
schválila návrh zákona, jehož cílem je
do konce roku 2023 vybudovat 1000
rychlonabíjecích stanic podél dálnic.
Přijde to na 2 miliardy eur.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: PRnewswire, presseportal
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Bez výrazného
pohybu v cenách
povinného ručení
V prosinci 2020 hodnota POVIndexu
povyskočila na hodnotu 6702 Kč. Od srpna
2019 do konce loňského roku je průměrná
hodnota POVIndexu 6906 Kč. Připomeňme si
limity povinného ručení a co kryje.

Z

a uvedených 6702 Kč bylo
možné v prosinci 2020
podle Broker Consulting
POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda
Octavia 1,6 TDI/85 kW, typický
vůz, jakým jezdí české domácnosti.
Index je složen z uvedených limitů
povinného ručení v poměrech 55
% pro limity 150/150, 36 % pro
limity 100/100 a 9 % pro limity

200/200. Pojištění zahrnutá do
POVIndexu obsahují nejvyšší možné
krytí. Pojištění dostupná na trhu ale
nemají úplně identický rozsah krytí.
POVIndex průměruje cenu za celou
republiku, v jednotlivých regionech
se průměrná výše liší, v Praze si majitelé vozidel musí připravit na ceny
v průměru o 8,8 % vyšší a ve městech velkosti Benešov naopak ušetří
průměrně celých 10,7 %.

„A jaké zásadní události v oblasti
auto-moto pojištění se promítly do
roku 2020? Lednový pokles průměrné
ceny povinného ručení na tuzemském
trhu o téměř 11 % v daném měsíci byl
přímým následkem absence nejdražšího povinného ručení zahrnutého
do výpočtu Indexu. Spojením České
pojišťovny a Generali pojišťovny pod
společnou značku Generali Česká
pojišťovna došlo ke snížení průměrné
ceny povinného ručení za sledovaný
vůz. Velkým zásahem do auto-moto
oblasti pak byla první vlna koronaviru
a výrazné omezení provozu na komunikacích. V dubnu to bylo o cca 33 %
a o čtvrtinu potom v březnu a květnu,
jak ukázala data České asociace
pojišťoven,“ shrnuje dění analytik neživotního pojištění Broker Consulting
Jiří Váchal.
Podle dlouhodobého sledování je
patrné, že hodnoty POVIndexu pro rok

2019 měly stoupající tendenci a vrcholu dosahuje Index v prosinci roku
2019. Naopak pro rok 2020 nabraly
převážně opačný směr, i když na začátku roku to vzhledem ke stále rostoucímu zápornému schodku na vybraném
pojistném vypadalo na kontinuální
zdražování. Deficit má za následek, že
pojišťovny povinné ručení v podstatě
dotují. Nejnižší hodnotu Index dosáhl v září, a to 6410 Kč. Ke konci roku
došlo opět k mírnému vzestupu na
částku 6702 Kč v prosinci 2020.

U sjednávání povinného pojištění
z provozu vozidel je důležité sledovat limity krytí. Ty udávají dvě čísla
(například 150/150), výše je dána
v milionech korun. První číslo udává
maximální částku pojistného plnění
při újmě na zdraví, nebo usmrcení
na každého jednotlivce. Druhé číslo
určuje maximální hodnotu limitu pojistného plnění v případě věcné škody
a škody mající povahu ušlého zisku
bez ohledu na počet poškozených.
V tomto případě se uvedená částka
týká všech poškozených dohromady.
„Pojišťovny nabízí několik limitů
pojistného plnění, strop krytí může dosáhnout až maximálního pojistného

10

Autoservismagazin.cz

limitu 250 milionů korun. Pro připomenutí: nejnižší hranice je stanovena
zákonem, a to ve výši 35 milionů
korun. Musím ale podotknout, že
v případě vážných nehod je tato suma
nedostatečná. Důkazem jsou reálné
příklady, kdy viníci dopravní nehody
musejí platit nejen škody způsobené
na vozidlech, ale také uhradit odškodnění za újmu na zdraví, případně ušlý
zisk, platby v nemocnicích nebo vzniklé škody na budovách či silnicích,“
připomíná Jiří Váchal.
Pojistný limit na úrovni 35 milionů
byl zákonem stanoven před řadou
let. Od té doby se okolnosti, které se
vztahují k následkům škod z provozu
motorových vozidel, samozřejmě
vyvinuly. Ať už jde o náročnější opravy
vozidel, která jsou technologicky
mnohem sofistikovanější, nebo vyšší
odškodnění v souvislosti s lidským
zdravím. Upouští se od rozhodování
podle tabulek, ruší se limit odškodnění. Výrazně se rozšířil počet osob,
které o odškodnění za duševní útrapy
spojené se ztrátou blízké osoby po
dopravní nehodě mohou požádat.
V této souvislosti se již projevil výrazný nárůst objemu vypláceného pojistného plnění v oblasti nemajetkové
újmy, kde náhradou jsou požadovány
statisícové, ale i miliónové částky.
Mimo náhrady bolesti a ztížení
společenského uplatnění je možné
také žádat odškodnění za další nemajetkové újmy, například za nečekaně závažné komplikace spojené
s léčením a z nich plynoucí omezení,
nemožnost zúčastnit se pracovní či
studijní stáže, sportovních aktivit nebo
jiných pro poškozeného významných
plánovaných akcí, potrat poškozené
způsobený psychickým otřesem.

2/2021

Analytik neživotního pojištění
Broker Consulting doplňuje: „Veřejnosti není také zcela známé, že dnes
získávají nárok na odškodnění také
náhodní účastníci nehody. Například
může jít o svědka nehody, který uvidí
zemřít účastníka nehody. To znamená, že nahodilý svědek neštěstí
může žádat o náhradu za utrpěný
psychický šok. V takových případech
se jedná o tak zvanou újmu odrazem. Sekundární oběť nemusí být dle
nového občanského zákoníku osoba
příbuzná ani osoba blízká žádnému z účastníků nehody. U nás jde
o relativní novinku, ovšem v západní
Evropě se jedná o běžnou záležitost.“
Majiteli či provozovateli nepojištěného vozidla hrozí pokuta ve správním řízení. Od 1. ledna 2018 je Česká
kancelář pojistitelů opět oprávněna
vymáhat sankční poplatek za každý
den bez platného povinného pojištění registrovaného vozidla pro provoz
na českých komunikacích.

/

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Broker Consulting
Foto: presseportal
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Aures Holdings již prodal
11 000 aut on-line
Skupina Aures Holdings za uplynulý rok
ve své síti autocenter AAA Auto a Mototechna
prodala on-line díky inovacím do své inovační
laboratoře AuresLab již 11 000 vozů.

K

arolína Topolová, generální
ředitelka a předsedkyně
představenstva Aures
Holdings, provozovatele
mezinárodní sítě autocenter AAA Auto, zhodnotila prodejní výsledky společnosti v uplynulém roce:
„Vloni jsme v celé skupině ve čtyřech
zemích prodali 70 000 aut, z toho
40 000 v České republice a 14 000
na Slovensku. Přes zásadní dopady
pandemie koronaviru jde o náš pátý
nejlepší výsledek v téměř třicetileté
historii společnosti. Za tento výsledky,
který musíme vzhledem k okolnostem
považovat za velmi dobrý, vděčíme
rychlosti, s jakou jsme byli schopni přejít na on-line obchodování.
Možnost nákupu vozů on-line jsme
zprovoznili již téměř přesně před dvěma lety jako jeden z prvních projektů

AuresLabu. Tehdy jsme netušili, jak se
nám zavedená infrastruktura i nastavené procesy už za rok zúročí. Jen
díky tomu, že jsme měli celý proces
nastavený a vyzkoušený, jsme mohli
po uzavření poboček v rámci loňského lockdownu přejít na plný on-line
prodej prakticky během jediné noci.“
„Již 1. února 2019 jsme spustili
první e-shop. Během první vlny pandemie jsme tak mohli ze dne na den
spustit on-line prodej. Lidé se během
první vlny teprve učili nakupovat on-line a prodávalo se 20 % aut oproti
běžnému stavu. Nyní, v polovině
února, již v České republice během
lockdownu prodáváme zhruba 50 %.
Celkem jsme za 12 měsíců on-line
prodali téměř 11 000 automobilů.
V rámci exportu prodáváme automobily on-line dlouhodobě. Za poslední

dva roky poptávky vzrostla o 50 %
z 1876 aut v roce 2019 na 2829
v roce 2020,“ uvedl Stanislav Gálik,
výkonný ředitel inovační laboratoře
AuresLab, která pro Aures Holdings
řešení on-line prodeje připravila.
V České republice i na Slovensku
v online prodeji jednoznačně vede
Škoda Octavia se zážehovým motorem
– v České republice s karoserií combi,
na Slovensku je nejoblíbenější liftback.
„Zákazníci často nevědí, že nákup
automobilu on-line je v dnešní době
nejbezpečnější způsob nákupu
vozu. U nás nacházejí záruku velké
společnosti. Vydesinfikovaný vůz
doručíme až před dveře domu bez
dlouhých čekacích lhůt, které jsou
nyní na nová auta. Úspěšnost on-line
prodeje je asi 95 %. Lidé, kteří si
chtějí auto pořídit on-line, jsou již většinou k nákupu rozhodnuti. Vědí, že
při nákupu neriskují nic navíc oproti
osobnímu jednání. Navíc mají podle
zákona možnost do dvou týdnů vůz
vrátit. Je to tedy zcela bezpečná varianta nákupu, včetně všech garancí
a záruk,“ dodal Stanislav Gálik.
Nastartování on-line prodeje vozů je
v tříleté historii AuresLabu zatím nejviditelnějším, i když původně nečekaným
úspěchem, který chce skupina využít
i pro svou další expanzi na nové trhy.
„Chystáme velkou investici do
on-line prodeje. Úspěch on-line
prodeje nás inspiroval k přípravě
nového projektu, který připravujeme
ke spuštění. Chceme s tímto projektem vstoupit na nové trhy v západní
části EU. Na projekt máme připraveny prostředky ve výši několika desítek
milionů eur,“ naznačil Stanislav Gálik.

Osobní rada
důležitější
než internet
Poradenství od autoservisů a doporučení
známých jsou pro motoristy stále důvěry
hodnější než recenze na internetu.

P

okud s vozidlem něco
není v pořádku, hledá jeho
majitel radu. Někteří se,
stejně jako v jiných oblastech, obracejí k internetu.
Odborníci německé organizace pro
monitorování motorových vozidel
KÜS však zjistili, že pro většinu řidičů

je stále nejdůležitější osobní rada.
Informace z internetu osobnímu
dialogu stále nemohou konkurovat.
Jak ale KÜS konstatuje, pokud jde
o služby autoservisů je zde pro online
portály velký potenciál růstu.
Pokud je na vozidle potřeba provádět údržbu nebo opravy, 37 % řidičů

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Aures Holding
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jako první zvolený zdroj informací volí
nezávislý autoservis, 31 % konzultuje
autorizovaný servis a 16 % požádá o radu přátele a známé. Pouze
10 % motoristů jako primární zdroj
informací vyzkouší vyhledávání na
internetu.
Důležitou roli při výběru dobré dílny pro opravu nebo servis hrají osobní vztahy. Například 73 % motoristů
uvádí, že by raději dostalo doporučení na autoservis od přátel a známých než aby hledali doporučení na
internetu. Přesto si 66 % motoristů
myslí, že recenze na internetu jsou
přinejmenším užitečné.
Internet motoristé využívají hlavně
k porovnání cen. Špičkovými produkty jsou v tomto ohledu pneumatiky,
ale online se prodávají i autodíly
a příslušenství. Více než polovina
řidičů je ochotna online nakupovat
příslušenství, jako jsou navigační
systémy, kola nebo střešní boxy.
Služby související s automobily
se ovšem prostřednictvím internetu zkoumají jen zřídka. I když trend
mírně stoupá, úroveň povědomí
o příslušných portálech pro dílenské
služby je velmi nízká. Proto 81 % motoristů zahajuje vyhledávání jednoduše pomocí vyhledávače. Potenciál
online rezervací služeb autoservisů je
však vysoký, protože zatím je využívá
jen 13 % motoristů. Je tedy na provozovatelích autoservisů, zda tento
velký potenciál dokáží využít.
Pokud jde o digitalizaci komunikace autoservisů, existuje rozdíl
mezi představou a realitou. I když
automobilový průmysl stále víc
využívá digitalizaci, ta do komunikace
autoservisů zatím proniká jen málo.
Online komunikace s autoservisy
zůstává daleko za očekáváním zákazníků. Platí to zejména pro nezávislé
servisy. Jak ukazuje studie společnosti Bluemont Consulting, pokud
autoservisy nechtějí přijít o zákazníky,
musejí investovat do online komunikace. Přitom základní funkční řešení
lze dosáhnout i za málo peněz.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: KÜS
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Stalo se...
PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ
VZDUCHU RUPES NIVEUS

PŘEDPLACENÝ SERVIS
I NA SPLÁTKY

N

V

ový čistič vzduchu Rupes Niveus je optimálním
řešením pro dosažení zdravého prostředí, které
zvyšuje ochranu pracovníků. Čistič zlepšuje kvalitu
vzduchu v interiéru, zachycuje mikroprach, alergeny,
bakterie a viry. Díky výkonnému bezuhlíkovému motoru
při maximální úspoře energie vyčistí vzduch v místnosti
až o ploše 120 m2 nebo objemu 300 m3. Kontaminovaný
vzduch prochází filtrem ULPA třídy U15, který je vyroben z jemné mřížky, zachycující škodlivé částice. UV-C
sterilizační komora sterilizuje ultramikroorganismy a filtr
s aktivním uhlím čistí vzduch předtím,
se vypouští do pracovního prostředí.
Díky kompaktním rozměrům může
být čistič instalován na různých místech. Vhodný je pro kanceláře, školicí
centra, zasedací místnosti, zdravotnictví, pohostinství i výrobu. Niveus
můžete objednávat u společnosti
Bučan, distributora výrobků Rupes
pro Českou republiku.

AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK
IXO CLASSIC JE ZPĚT

olkswagen Financial Services nabízí předplacený
servis na auto, tzv. servisní balíčky, nově i na splátky, a to jak při pořízení vozu na úvěr či operativní
leasing, tak samostatně. Ochrana před nenadálými výdaji
na nutný servis kryje jak cenu náhradních dílů, tak práci.
Jednou z předností servisního balíčku je jeho navázanost
na konkrétní vozidlo. V případě, že se klient rozhodne svůj
vůz prodat, může jeho výhody nový majitel čerpat až do
naplnění původně nastavených limitů.
Klienti si mohou vybrat ze dvou variant. Varianta
Service kryje náklady na servisní úkony specifikované
výrobcem (základní i rozšířená prohlídka, palivový filtr,
zapalovací svíčky, výměna oleje, olejového filtru a zátky,
doplnění brzdové kapaliny ad.), rozšířená varianta Service
Plus kryje i výměnu baterie a rozvodového řemene, opotřebení spojky, brzdových destiček a kotouče nebo servis
výfukového a palivového systému, tedy vše, co podléhá
opotřebení způsobenému běžným užíváním.
Pořízení servisního balíčku se dá pořídit i pro již
provozovaná auta před absolvováním první předepsané
prohlídky a stará maximálně dva roky. Servisní balíček je
možné zakoupit i online.

S

polečnost Bosch optimalizovala šroubovák IXO
Classic a zkrátila jeho nabíjecí dobu o 30 %, takže
je připraven k opětovnému použití za méně než
dvě hodiny. Třístupňový LED indikátor nabíjení umožňuje
neustále sledovat, jak dlouho lze ještě šroubovat, vrtat či
za pomoci různých nástavců kořenit jídlo, rozdmýchávat
oheň nebo řezat různé materiály. S prodejem více než 19
milionů kusů je tento kultovní šroubovák nejpopulárnějším elektrickým nářadím na světě. Díky regulaci otáček
se IXO liší od běžných šroubováků stejné třídy na trhu.
Čím silněji je spínač stisknutý, tím rychleji IXO šroubuje –
tajemství je v digitálním kontrolním systému.

MOL PARTNER NA ČESKÉM
TRHU ROSTE

V

e druhé polovině loňského roku uvedl provozovatel
druhé největší sítě čerpacích stanic v tuzemsku
společnost MOL Česká republika projekt MOL
Partner navazující na dřívější Slovnaft Partner. Vstupem do programu MOL Partner nezávislí provozovatelé
čerpacích stanic či menší sítě získají jistotu pravidelných
dodávek kvalitního paliva a prvotřídní servis od exkluzivního dodavatele MOL Česká republika. Paliva dodávaná
partnerům nesou značku Drive 95 a Drive Diesel, přičemž

14

Autoservismagazin.cz

si partneři mohou sortiment rozšířit i o prémiová paliva
ExtraDrive 95 a ExtraDrive Diesel. Logo MOL Partner
umístěné v prostoru čerpacích stanic pak představuje pro
zákazníky garanci, že právě v této čerpací stanici nakoupí
kvalitní paliva. V současnosti je do projektu MOL Partner
již zapojeno 54 nezávislých čerpacích stanic v celé České
republice a MOL plánuje další rozšiřování této sítě.

VII, Seat Leon a Audi A3.
Kromě Hybridního kola 2.0
Alcar Bohemia pro novou
Škodu Octavia nabízí také
pestrou nabídku designů
litých kol včetně kol v originálních rozměrech i klasická ocelová kola značky
Alcar Stahlrad.

NOVÝ LEŠTICÍ SYSTÉM RUPES

S
PRO DOKONALE ČISTÝ VZDUCH

K

ompaktní a lehce přenosný čistič vzduchu Osram
Air Zing Mini poskytuje dnes tolik žádanou ochranu
i ve vnitřním prostředí automobilu. Aktivně nasává
vzduch, který následně prochází omyvatelným filtrem
na bázi titanu. Ten je kontinuálně ozařovaný UV-A LED
diodami a díky organické fotooxidaci a fotoredukci odstraní
až 99,9 % všech škodlivých virů a bakterií, 90 % formaldehydu, těkavé organické sloučeniny i pachy (nezávisle
testováno dle 18801-2015). Takto vyčištěný ionizovaný
vzduch se vypouští zpět do prostoru přes horní část
pouzdra. Díky omyvatelnému filtru odpadá nutnost
pravidelného dokupování náhradních filtrů. V interiéru
automobilu čistič přefiltruje vzduch za přibližně 30
minut. Namontovat jej lze
na přístrojovou desku nebo
pomocí magnetů. Napájí se
přes přiložený USB kabel.
Dá se rovněž použít na
pracovním stole v kanceláři
nebo doma.

polečnost Rupes představila nový lešticí systém
sestávající tří nových lešticích molitanových kotoučů D-A Coarse, D-A Fine a D-A Ultrafine a nových
past D-A Coarse, D-A Fine a Uno Pure. Modrý molitan
D-A Coarse je nejagresivnějším korekčním kotoučem
z řady BigFoot. Je speciálně navržen pro použití s excentrickými a planetárními leštičkami. V kombinaci s pastou
D-A Coarse umožňuje odstranění lehkých i těžkých
defektů laku. Žlutý molitan D-A Fine je nejvšestrannějším
kotoučem z řady BigFoot. Vyznačuje se efektivitou při
korekci laku a dolešťování povrchu do vysokého lesku.
V kombinace s pastou D-A Fine je vhodný pro odstranění
lehkých až středně těžkých defektů, renovaci laku nebo
finální doleštění po aplikaci hrubé pasty v předchozím
kroku. Bílý lešticí molitan D-A Ultrafine je určen k finálnímu leštění pro dosažení extrémně vysokého lesku v kombinaci s pastou Uno Pure. Distributorem výrobce Rupes
pro Českou republiku je společnost Bučan.

NOVÉ HYBRIDNÍ KOLO ALCAR
PRO ŠKODU OCTAVIA

NOVÁ STŘÍKACÍ PISTOLE SATA
ŘADY A(E)RA EDITION

S

O

polečnost Alcar Bohemia uvedla na trh novou generaci svého úspěšného hybridního kola a jako první
jej nabízí pro čtvrtou generaci nejprodávanějšího
vozu v České republice Škoda Octavia. Hybridní ocelové
kolo 2.0 je jednodílné a je opatřené novou generací ještě
odolnějšího antracitového laku. Díky ECE homologaci
se hybridní kolo nezapisuje do TP vozidla a k jeho montáži se použije originální příslušenství. Hybridní kolo 2.0
v originálním rozměru 6,5x16 ET46 je schválené i pro
předcházející generaci Škoda Octavia III, Volkswagen Golf

ficiální importér značek Glasurit a SATA v České
republice společnost Toplac nabízí mimořádný model stříkací pistole SATA 5500
X RP s tryskou 1,3 mm v limitované
speciální edici „Glasurit New A(E)RA
Edition“. Tato edice s papouškem Ara
je celosvětově omezena na 700 kusů.
Je ideální pro novou řadu vodou ředitelného základního laku Glasurit 100
a mnoho čirých laků.

2/2021
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GOODYEAR UVEDL MOBILNÍ
SLUŽBU VÝMĚNY PNEUMATIK

BEECAM SOLUTIONS ROZŠIŘUJE
NABÍDKU SLUŽEB

INTERACTION ZKVALITŇUJE
KOMUNIKACI

S

S

S

tím, jak stále více zákazníků přechází k online nakupování a mobilním dodávkám až domů, služba
Goodyear Mobile Install umožňuje řidičům ve velkých městech USA nechat si profesionálně nainstalovat
nové pneumatiky, aniž by museli opustit domov. Zákazníci
mohou nakupovat pneumatiky online a nechat si je odborně nainstalovat doma bez zvýšených nákladů. Technici
Goodyearu v rámci této služby dodržují přísná distanční
a hygienická opatření. Zkušený technik dorazí ve zvolený
čas a na určené místo aby zajistil instalaci pneumatik.
„S možností mobilní instalace pneumatik se snažíme
vyhovět zákazníkům, kteří raději neopouštějí své domovy.
Naše nejmodernější dodávka poskytuje stejně kvalitní
proces montáže, vyvažování a instalace, jaký očekáváte
v servisu,“ konstatoval manažer mobilních služeb společnosti Goodyear Ryan Hartschuh.

polečnost Beecam Solutions vstoupila do povědomí
odborné veřejnosti produktem Beecam, který na
principu rozšířené reality poskytuje online v reálném
čase odbornou podporu autoservisům, resp. jejich mechanikům formou zprostředkování audiovizuální konzultace se specialistou na dálku. Dalším produktem služeb
společnosti Beecam je revitalizace. V jejím rámci Beecam
nabízí poradenství, popřípadě přímou aktivní pomoc
firmám v oblasti automobilového podnikání. Konkrétně se
jedná o nacházení optimálních postupů, řešení a správné
tržní orientace. V rámci této služby společnost Beecam
připravuje, popřípadě přímo pomáhá realizovat potřebné
změny v oblasti nastavení maximálně efektivních pracovních procesů k dosažení větší produktivity s cílem systematického navyšování tržeb a zisku. Součástí procesu
Revitalizace může být také pomoc a řešeni generační
obměny firmy nebo příprava na její prodej včetně majetkového, daňového a právního poradenství.

polečnost Interaction koncem minulého roku inovovala své internetové stránky. Po několikaměsíční práci
její specialisté připravili nový moderní vzhled stránek
s aktuálními informacemi v daných oblastech. Z hlediska
designu bylo potřeba vytvořit nový vzhled stránek respektující vznik nových oddělení a specializací v daných
oblastech. Z hlediska uživatelského komfortu byla prioritou optimalizace stránek umožňující prohlížení stránek
na mobilních zařízení. Mimo širokou škálu produktů, které
Interaction nabízí, naleznete na stránkách také informace
o službách, které společnost zajišťuje. Nově je rozčleněna
nabídka vzdělávání, kde naleznete i tréninková videa.

V

ýrobce komponent pro automobilové systémy
Nissens Automotive rozšiřuje nabídku dílů pro
klimatizace automobilů. Expanzní ventil patří spolu
s kompresorem, kondenzátorem, vysoušečem a výparníkem mezi klíčové komponenty systému klimatizace. Proto
je nyní uváděn na trh předními distributory náhradních dílů.
Přidání expanzního ventilu TXV (Thermal Expansion Valve)
k širokému sortimentu komponent okruhu klimatizace je
součástí strategie společnosti Nissens one-stop-shop.
Svým obchodním partnerům, tj. servisů se specializací na
autoklimatizace, tak nabízí kompletní sestavu s hlavními
komponentami
systému. Aftermarketoví specialisté,
tj. servisy se specializací na autoklimatizace se stanou prvními příjemci tohoto
rozšíření sortimentu
společnosti Nissens.
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KAMERA PRO KAŽDOU AKCI

N

iceboy Vega X Lite je univerzální akční kamera,
s níž mj. zaznamenáte i jízdu autem nebo jí můžete
použít jako webkameru. Má dobré rozlišení videozáznamu i fotografií a její ovládání je tak jednoduché, že
ho zvládne i úplný začátečník. Její miniaturní rozměry
z ní navíc dělají partnera pro jakoukoliv akci. Na našem
trhu patří k cenově nejdostupnějším akčním kamerám.
Kamera pracuje s rozlišením HD i FullHD při 30 snímcích
za sekundu. S módem autokamery se z ní stane černá
skříňka. Spustí nahrávání při připojení k napájení, po odpojení se zase automaticky vypne a funkce videosmyčky
vás zbaví starosti o místo pro nahrávání.

UV MATERIÁL V TUBĚ

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY KOMPONENT
PNEUMATICKÝ ROZTAHOVÁK
NISSENS PRO KLIMATIZACE
MANŽET

na energie, pracuje při nižších teplotách
a chrání plastové díly před deformací.
UV materiály jsou vhodným řešení na
malá a střední poškození, která v současné
době patří v autoservisech a lakovnách
k nejčastějším opravám. UV materiály
schnou rychle pomocí UV-A lampy, a zajistí
tak efektivitu v rámci opravy. S tímto typem
oprav lze navíc garantovat, že plastové díly
nezmění svůj tvar, protože při tomto typu
sušení nevzniká teplo. Veškeré UV materiály a další příslušenství k sušení zakoupíte
ve společnosti Toplac.

N

ový Glasurit 839-171 UV tmel v tubě zvyšuje
produktivitu svým balením. UV tmel lze použít na
všechny běžně používané podklady. Přípravek je
připraven ihned k použití, a tím pádem urychlí a zjednoduší proces. Tmel lze také ihned brousit. Tento 1K produkt
s unikátní UV technologií ušetří čas sušení, sníží náklady

N

ovinkou v sortimentu společnosti Ferdus je pneumatické zařízení pro montáž manžet homokinetických
kloubů. Se šikovným pneumatickým roztahovákem
od společnosti Ferdus je montáž nové pryžové manžety
HK kloubu velmi snadná. Stačí se připojit rychlospojkou
na zdroj stlačeného vzduchu, navléci manžetu přes čelisti
roztahováku, podržet ovládací spoušť a je z poloviny hotovo. Při dosažení maximálního průměru 115 mm se přívod
vzduchu automaticky zastaví, a pak už je vše snadné:
odpojit přívod vzduchu, nastrčit kratší rameno kloubu do
středu hlavy roztahováku, stiskem tlačítka uvolnit tlakový
vzduch a pak už jen naklepat kovovou sponu.

Autoservismagazin.cz
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Zůstatková hodnota
vozů Škoda převyšuje
konkurenci
Jedním z důvodů, proč patří vozy Škoda
na českém trhu dlouhodobě mezi nejprodávanější, je také to, že si oproti průměru lépe
drží svoji hodnotu.

J

edním z důvodů, proč firmy
i soukromníci dávají přednost vozům Škoda, je jejich
pomaleji klesající zůstatková
cena. Při potřebě vyměnit vůz

18

za novější je u nich rozdíl mezi kupní
a prodejní cenou menší než u vozů
většiny jiných značek.
Cenová analýza společnosti
Cebia, uskutečněná pomocí systému

Autoservismagazin.cz

pro oceňování vozidel CebiCat GT,
srovnala průměrnou hodnotu vozů
Škoda po dvou a sedmi letech provozu s průměrem ostatních vozidel ze
stejného segmentu se zážehovými
a vznětovými motory.

Na zůstatkovou cenu má vliv
i dostupnost informací
z historie vozidla
Na pomalejší pokles zůstatkové
ceny vozů Škoda má zásadní vliv
velký zájem kupujících o tyto vozy.

Ten je dán užitnou hodnotou jednotlivých modelů, snadno dostupnými
náhradními díly, dostupností servisů
a dostupností informací o historii
vozů. To, že verze se zážehovými motory ztrácejí po sedmi letech na ceně
méně, než se vznětovými je dáno
především tím, že v průměru vykazují
nižší kilometrový nájezd, což má na
cenu zásadní vliv.
„Značka automobilu do zůstatkové hodnoty promlouvá, ale není to
jediný aspekt ocenění vozu. Doložitelný pravidelný servis, nejlépe
v autorizovaném servisu, prověřený
původ a stav kilometrů ojetý vůz
dále zhodnocují. Kupujícímu totiž
doplňují informace o současném
stavu vozidla. Dobrá koupě začíná
právě poučeným výběrem. Moderní prodej ojetých vozů, jakým je
i program Škoda Plus, dělá velkou
část „domácího úkolu" za zákazníka.
Naše vozy mají prověřený původ
a prošly podrobnou vstupní prohlídkou v autorizovaném servisu. Díky
tomu přesně víme, co nabízíme,
nejen my, ale i zákazníci," potvrzuje
Pavel Kašpar zodpovědný za program Škoda Plus.

Octavia představuje
dobrou investici
Podle cenové analýzy společnosti
Cebia, uskutečněné pomocí systému
pro oceňování vozidel CebiCat GT, si
v porovnání s jinými vozidly nejlépe
drží cenu vozy Škoda Octavia se zážehovými motory. Průměrná obvyklá
cena modelu Škoda Octavia třetí generace Ambition 1,5 TSI/110 kW je
po dvou letech na 73 % ceny nového
vozidla. Oproti průměru vozidel nižší
střední třídy se zážehovými motory
je to o 5 % více. Po sedmi letech stáří
klesne hodnota na 42 %, což je opět
v porovnání s ostatními vozidly o 5 %
více.
Octavia Combi s turbodieselem
2,0 TDI/110 kW udržuje sice náskok
před ostatními vozidly se vznětovými motory ze stejné třídy, po dvou
letech je však její hodnota o 8 % nižší
než u zážehové verze. Ovšem 65 %
pořizovací ceny nového vozu je o 4 %

vyšší než průměr ostatních vozidel.
Větší pokles hodnoty turbodieselů
oproti verzím se zážehovými motory
je dán mj. i vyšším průměrným kilometrovým nájezdem a širší nabídkou
vznětových verzí na trhu ojetých
vozidel. Po sedmi letech je její cena
na 34 %, což je o 5 % víc než průměr
ostatních vozidel.

Superb na naftu si drží
vyšší hodnotu než srovnatelná
vozidla
V případě modelu Superb je z hlediska poklesu zůstatkové hodnoty po
dvou letech od zakoupení jedno, zda
máte verzi se zážehovým nebo vznětovým motorem. V obou případech se
drží na 66 %. S přibývajícími lety však
začnou modely s turbodiesely ztrácet
hodnotu rychleji než verze na benzin.
Po sedmi letech je průměrná hodnota
Superbu Style 3. generace se zážehovým motorem 1,5 TSI/110 kW na
úrovni 37 % pořizovací ceny nového
vozu, zatímco v případě modelu
L&K combi 3. generace s turbodieselem 2,0 TDI/140 kW je jen 29 %. I tak
je ale zůstatková cena o 6 % vyšší než
průměr ostatních vozidel ze segmentu vyšší střední třídy se vznětovými
motory, zatímco poměr zůstatkové
ceny sedmiletého Superbu s průměrem srovnatelných vozidel se zážehovými motory činí jen 2 %.
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Fabia klesá na ceně ještě
pomaleji než Octavia
Analýza modelu Fabia 3. generace
Ambition se zážehovým motorem
1,0 MPI/55 kW ukázala, že po dvou
letech si drží hodnotu stejně jako
Octavia se zážehovým motorem,
tedy na 73 % pořizovací ceny nového
vozu. Jiná vozidla se zážehovými
motory v segmentu mini a malých si
však drží zůstatkovou cenu rovněž na
73 %. Rozdíl se projevuje až po sedmi letech, kdy zůstatková hodnota
Škody Fabia dosahuje 45 %, zatímco
průměrná zůstatková hodnota ostatních srovnatelných vozidel 43 %.
Cena vozidel ze segmentu mini
a malých je nízká, jsou ideální pro
městský provoz nebo jako druhé auto
do rodiny, a proto se těší velkému zájmu kupujících takže jejich hodnota
tak klesá nejpomaleji. Důvodem, proč
si malá dvouletá, vozidla drží relativně vysokou zůstatkovou hodnotu, je
i skutečnost, že jsou oproti ostatním
vozům častěji ve vlastnictví fyzických
osob. Tito majitelé se jich jen neradi
po krátké době od zakoupení zbavují,
a pokud ano, pak nejsou připraveni
akceptovat vyšší ztrátu hodnoty oproti novému vozu.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Cebia
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Nové označování
pneumatik v EU
Nový design štítků s přehlednějším zařazením
podle brzdění, valivého odporu a emisních
hladin hluku poskytne řidičům více informací.
Nové piktogramy označí zimní pneumatiky. Informace ze štítků na pneumatikách budou od
1. 5. 2021 dostupné i pomocí QR kódu.

E

U od května 2021 uvede do
užívání nové štítky pneumatik, které spotřebitelům
poskytnou více informací
o vybraných vlastnostech
pneumatik. Na nových štítcích se
změní struktura uvádění tříd valivého odporu a účinnosti brzdění na
mokré vozovce, zatímco hlučnost se
bude uvádět jako množství decibelů a písmeny A, B nebo C. Koncoví
uživatelé získají přístup k doplňujícím
informacím o konkrétní pneumatice
v databázi EU i po načtení QR kódu
na štítku.
Další změna se týká pneumatik
pro osobní vozidla (třída C1), u nichž
se mohou vyskytnout dva nové

piktogramy. První z nich informuje
o záběru pneumatiky na sněhovém
povrchu (3PMSF), přičemž v některých zemích EU je již toto označení
u zimních pneumatik povinné. Druhý
piktogram je určen především pro
skandinávské země a definuje záběr
pneumatik na ledovém povrchu. Toto
označení by měly mít především
pneumatiky s měkkou směsí, které se
ve střední Evropě nepoužívají.
Od května 2021 musí být informace na štítku pneumatiky v EU dostupné i na pneumatikách určených pro
těžká užitková vozidla (třída C3).
Na novém štítku se sníží počet
hodnot ze šesti na pět. Třídy A až C
zůstávají beze změny. Pneumatiky

C1 pro osobní auta, resp. C2 pro
dodávky, které byly dosud v třídě E
podle valivého odporu a přilnavosti
za mokra, budou zařazeny do třídy D,
která se dosud nepoužívala. Pneumatiky dosud patřící do tříd F a G se
zařadí do třídy E. Tím se štítek stane
přehlednějším a srozumitelnějším.
Současně se omezí maximální
povolené hodnoty valivého odporu
a brzdné dráhy na mokrém povrchu.
Spotřebitelé si mohou stáhnout
informace o jednotlivých pneumatikách po nasnímání QR kódu, který se
nachází v pravém horním rohu štítku
pneumatiky. QR kód odkazuje na
databázi EPREL (European Product
Registry for Energy Labelling = Evropská databáze výrobků s energetickým
označením), obsahující produktové
listy výrobků. Ty uvádějí všechny hodnoty označující konkrétní pneumatiku,
jakož i začátek a konec výroby daného modelu. Informační listy výrobků
zadává do databáze EPREL výrobce
pneumatik jednotlivě a jako dosud
jejich zařazení do tříd také zajišťuje
výrobce.
Nový štítek pro pneumatiky v EU je
navržen tak, aby pomohl spotřebiteli
vybrat si obutí s vyšší úsporou paliva
a zároveň mu poskytl informace
o brzdných vzdálenostech. Přehledné informace o přilnavosti na mokré
vozovce zvýší bezpečnost provozu,
zatímco informace o hluku při jízdě
pomáhá snižovat emisní hladiny hluku způsobované silničním provozem.

Novinky v nabídce Alcar
Bohemia pro jaro 2021
Motoristé se mohou
těšit na další atraktivní
novinky v nabídce kol
z lehkých slitin.

K

ola AEZ ARUBA představují sportovní výbavu pro
vozy střední a vyšší střední
třídy. Design paprsků ve
tvaru V je technicky i vizuálně šitý na míru vozům značek Audi
a VW, které je, díky schválení ECE,
mohou využít bez potřeby zápisu do
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s celoplošným matně černým lakem
nebo s leštěnou čelní plochou.
Výrobce DEZENT rozšířil své
produktové portfolio sportovního
designu TR o barevný upgrade TR
DARK s novou barevnou variantou
sportovních dvojitých paprsků. Díky
leštěné čelní ploše v kombinaci s černým lakem se skvěle hodí ke všem
oblíbeným barvám automobilů, jimž
dodá jedinečný barevný kontrast.

BEZPEČNÁ KOLA
PRO RADOST

Text: Vladimír Rybecký
Grafika: Continental
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TP vozidla. Řidiči vozů Audi A4 až A8
mohou využít ECE schválení, kola jen
nechat namontovat a bez starostí
vyrazit. Novinka při bližším pohledu
zaujme mnoha designovými prvky –
asymetrickými křivkami, zužujícími
se plochami i strukturou v paprscích.
K dispozici jsou v matně grafitovém
laku a v jeho kombinaci s leštěnou
čelní plochou.
Stylové vícepaprskové kolo DOTZ
SPA je určeno pro kompaktní vozy
i modely střední třídy jako jsou VW
Golf nebo Polo, Mazda3, Ford Focus,
Audi A3 nebo Seat Leon. Zaujme
čistým a stylovým asymetrickým
desetipaprskovým designem s dynamickým zakřivením. K dispozici jsou
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Goodyear
EﬃcientGrip
Cargo 2
Goodyear představuje odolné pneumatiky pro
lehká užitková vozidla EﬃcientGrip Cargo 2.

značka je v dobrém postavení, aby
na tento vývoj mohla účinně reagovat. Nově uváděné letní pneumatiky
tvoří důležité doplnění naší ucelené
nabídky pro lehká užitková vozidla,“
pokračoval Nagalski.
Sortiment pneumatik pro lehká užitková vozidla Goodyear dále
zahrnuje zimní pneumatiky UltraGrip
Cargo a celoroční pneumatiky Vector
4Seasons Cargo.
Pneumatiky EfficientGrip Cargo
2 se budou prodávat ve 23 provedeních v rozměrech od 14“ do 17“.
Všechna jsou vhodná i pro vozidla
s elektrickým pohonem. Goodyear je
na trh uvádí postupně od loňského
prosince do října 2021.

Goodyear
EﬃcientGrip 2 SUV
Pneumatiky Goodyear EﬃcientGrip 2 SUV nabídnou výjimečný kilometrový
proběh a přesvědčivé užitné vlastnosti na mokré i suché vozovce.

S

polečnost Goodyear rozšiřuje svou nabídku pro lehká
užitková vozidla. Uvádí na
trh nástupce pneumatik
EfficientGrip Cargo. Nové
EfficientGrip Cargo 2 nabízejí ještě
odolnější běhoun a lepší užitné vlastnosti na mokré vozovce.
„EfficientGrip Cargo 2 jsou nové
letní pneumatiky, které odpovídají požadavkům uživatelů v rychle
rostoucím segmentu lehkých užitkových vozidel,“ řekl ředitel marketingu
společnosti Goodyear Europe Piotr
Nagalski.
Díky nové směsi je běhoun
pneumatiky odolnější vůči vysokým
teplotám a náročným podmínkám
silničního provozu. Jeho odolnost se
ve srovnání s předchozí řadou zvýšila
o plných 38 %. Příměs nové trakční pryskyřice ve směsi usnadňuje
deformaci pneumatik při brzdění na
mokré vozovce, což zvyšuje účinnost
brzdění a zkracuje brzdnou dráhu
na mokru ve srovnání s EfficientGrip
Cargo o 8 %.
„Spotřebitelé se stále více
uchylují k využívání e-shopů a firmy se tomu snaží přizpůsobit své
dodavatelské řetězce a budovat
kapacity pro doručování až přímo
k zákazníkům. Na pneumatikách
Goodyear jezdí osm z deseti nejprodávanějších lehkých užitkových
vozidel na evropském trhu, takže
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S

polečnost Goodyear uvádí
na trh nejnovější letní
SUV pneumatiky značky
EfficientGrip 2 SUV. Jako
nástupce pneumatik
EfficientGrip SUV nabídnou nové
EfficientGrip 2 SUV výjimečný
kilometrový proběh a přesvědčivé
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užitné vlastnosti na mokré i suché
vozovce.
„SUV zaujímají v Evropě stále větší
podíl na celém vozovém parku. Jsme
hrdí, že můžeme uvést na trh náš
nejnovější produkt, který řidiče vozidel
SUV doveze dál a zároveň jim nabídne užitné vlastnosti, které požadují,“

2/2021

řekl ředitel marketingu společnosti
Goodyear Europe Piotr Nagalski.
Očekává se, že do roku 2025 se
podíl SUV na celkovém prodeji nových
vozidel v Evropě zvýší z loňských 37 %
na 43 %. Pokud jde o pneumatiky, řidiči
SUV od nich požadují dva hlavní parametry – vynikající brzdné vlastnosti
a dobrou přilnavost na mokré silnici.
Díky celé řadě inovativních prvků
nabízejí pneumatiky EfficientGrip 2
SUV jak vyšší počet ujetých kilometrů, tak i užitné vlastnosti na velmi
vysoké úrovni:
– zvýšení počtu ujetých kilometrů
o 25 % ve srovnání se EfficientGrip
SUV díky technologii Mileage plus
značky Goodyear, která běhounu
propůjčuje lepší pružnost a elasticitu,
což má za následek nižší poškozování v důsledku náročných silničních
podmínek v širokém rozsahu teplot
– kratší brzdnou dráhu na mokru
díky vyššímu počtu delších záběrových hran a směni s nižší tuhostí, což
obojí zlepšuje odvádění vody
– kratší brzdnou dráhu na suchu
díky větší styčné ploše a mohutnějším žebrům ve středu běhounu.
Celou řadu 52 různých pneumatik
o rozměrech od 16“ do 22“ Goodyear
uvede na trh od letošního ledna do
února 2022.
„Díky jejich prodlouženému kilometrovému proběhu a řadě provedení s vysokým zátěžovým indexem se
EfficientGrip 2 SUV stanou ideálními
pneumatikami nejen pro SUV, ale
i pro vozidla s elektrickým pohonem,"
uzavřel Nagalski.

23

AUTOSERVIS + AFTERMARKET

AUTOSERVIS + AFTERMARKET

Nástup celoročních
pneumatik

Hodnocení online
prodeje pneumatik

Pirelli reaguje na rostoucí zájem o celoroční pneumatiky uvedením
pneumatik Cinturato All Season SF2 s adaptabilním dezénem, který
se přizpůsobí každému ročnímu období a jízdnímu stylu. Přináší delší
životnost a nižší spotřebu paliva a garantovanou odolnost proti
poškození a propíchnutí.

Nejprodávanější produkty roku 2020 od
největšího evropského online prodejce
pneumatik Delticom AG. Vlastní značky
z čínské produkce bodují nízkými cenami
a doživotní zárukou.

Z

N

měna klimatu vede stále
více řidičů k užívání celoročních pneumatik. To dokládá
i situace na trhu pneumatik
v EU v loňském roce. Prodej
pneumatik poklesl o 16 %, zatímco trh
s novými auty o 24 %, ovšem i tak rostl
prodej pneumatik ve třech segmentech – pro SUV, elektromobily a celoročních pneumatik. Pneumatiky pro
SUV v současné době představují
48 % trh a pro elektromobily 9 %.
Podíl celoročních pneumatik
vzrostl na 14 % oproti 4 % v roce
2014, přičemž se předpokládá, že
v roce 2025 dosáhnou podíl 20 %. Je
zajímavé, jak celoroční pneumatiky
vnímají jako bezpečné řešení v různých zemích odlišně – v Německu už
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dosahují tržní podíl 22 % a v Itálii
22 %, ale ve Francii 14 %, v Polsku
16 %, Španělsku jen 7 % a ve Velké
Británii dokonce jen 5 %.
Pirelli uvádí na trh novou celoroční
pneumatiku Cinturato All Season
SF2, která je díky adaptabilnímu
dezénu bezpečnější a přizpůsobí se
každému ročnímu období a jízdnímu
stylu. Vyhovuje požadavkům kladeným na zimní pneumatiky a zprostředkovává bezpečný pocit z jízdy za
jakýchkoliv podmínek.
Celoroční pneumatika Cinturato All
Season SF2 poprvé využívá takzvaný
adaptabilní dezén − systém, kombinující vlastnosti směsi a konstrukce běhounu. Konstrukce a směs umožňují
vynikající brzdný výkon za různých
jízdních a povětrnostních podmínek.
Uzavřením drážek se zimní dezén
transformuje na letní a umožní lepší
kontrolu nad vozidlem za mokra i sucha. Při nízké teplotě zůstávají drážky
dezénu otevřené, aby poskytovaly
lepší brzdění na sněhu. Za mokra
a sucha se naopak uzavírají, zpevňují bloky běhounu a vytvářejí lepší
přilnavost k povrchu vozovky.
Cinturato All Season SF2 je určena
pro moderní automobily od cross
overů až po velké sedany. Na bočnici
najdete symbol M+S spolu s označením 3PMSF (Three-Peak Mountain
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Snowflake), prokazující vynikající
výkon pneumatiky i v zimních podmínkách. Je ideální pro řidiče, kteří svá
auta používají především ve městech,
nežijí v horských oblastech, obvykle
jezdí za mírného počasí a najedou
přibližně 25 000 km ročně. Pneumatika k dispozici rovněž s technologiemi
Seal Inside a Run Flat, které řidičům
umožňují pokračovat v jízdě i v případě defektu. Dostupná je také varianta
Elect určená pro elektrická a plug-in
hybridní vozidla.

ejvětší evropský online
prodejce pneumatik
a kompletních kol Delticom se ohlédl za rokem
2020 a zveřejnil přehled
nejprodávanějších pneumatik v roce
2020. Vyšel při tom z vyhodnocení
všech online nákupů – ať už koncových zákazníků v online obchodech
Delticom nebo svých obchodních
partnerů, jako jsou ReifenDirekt, Autoreifenonline a Tirendo. Silnou stránkou
nabídky Delticom je komplexní produktové portfolio zahrnující prakticky
vše – od nejprodávanějších až po speciální pneumatiky. Zákazníci i prodejci
si mohou vybrat pneumatiky z více než
100 značek a 18 000 modelů pro automobily, včetně nákladních, a motocyklů. Delticom provozuje 394 online
obchodů a prodejních platforem v 73
zemích (v České republice poskytuje
internetovou službu pneushop).

Nejprodávanější značky podle
cenových segmentů v Německu mezi
koncovými zákazníky a maloobchodníky v roce 2020:
Premium:
1. Goodyear, 2. Continental, 3. Dunlop
Střední:
1. Hankook, 2. Nexen, 3. Falcon
Nízkonákladové:
1. Goodride, 2. Rotalla, 3. Star Performer (vše vlastní značky společnosti
Delticom)
Pokud se podíváme na prodejní úspěchy na úrovni jednotlivých
profilů v závislosti na ročním období,
z letních pneumatik jsou mezi zákazníky nejoblíbenější Goodride SA 37
Sport, Hankook Ventus Prime 3 K125
a Continental EcoContact 6. Mezi
nejoblíbenější celoroční pneumatiky
patří Goodride All Seasons Elite
Z-401, Rotalla Setula 4 Season RA03
a Goodyear Vector 4 Season G2.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Pirelli

Mezi zimními pneumatikami jsou jasní
vítězové Goodride SW608, Falken Eurowinter HS01 a Kleber Krisalp HP 3.
Na hodnocení je pozoruhodný
úspěch cenově výhodných značek
Goodride, Nankang, Rotalla nebo
Star Performer. Přitom tyto pneumatiky z čínské produkce v testech
ADAC nebo Autobildu nevykazují
ani průměrné parametry. Kromě
vlastní značky Star Performer
(výrobce Nankang Rubber Tire)
patří do speciální nabídky Delticomu i Goodride (jejich výrobce
Zhongce Rubber Group je desátým
největším výrobcem pneumatik na
světě a největším v Číně) a Rotalla
(výrobce Enjoy Tyre). Zákazníky
přesvědčují nejen nízkou cenou, ale
Delticom k tomu přidává také další
výhodu: při nákupu na ně poskytuje
doživotní záruku. Pokud by pneumatika měla vykazovat výrobní nebo
materiálové vady, tak ji buď vymění
nebo poskytne vysokou slevu. Ani
firemní zákazníci při doporučování
těchto produktů svým zákazníkům
proto nepodstupují téměř žádná
rizika.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Delticom
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Digitální a efektivní
Glasurit Ratio Scan 12/6

FERDUS EXPO: abyste
nekupovali zajíce v pytli

Glasurit nabízí optimální řešení pro lakovny, které samo spolehlivě
vybere barvu. Spektrofotometr nové generace Glasurit Ratio Scan 12/6
je nejnovější technologie pro automatický výběr vhodného odstínu
spolupracující s největší databází odstínů na světě Glasurit Color Online.

Když loni na jaře firma FERDUS plánovala s velkou slávou otevřít nové
předváděcí centrum EXPO, asi nikoho nenapadlo, jak nakonec celý
rok 2020 dopadne. Přitom bylo čím se pochlubit.

S

pektrofotometr společnosti
Glasurit nabízí všechny druhy inteligentních technologií a automaticky poskytuje
blesková spolehlivá řešení
prostřednictvím Glasurit Color Online, největší databáze barev na světě.
Společnost Glasurit proto nabízí
bezkonkurenční řešení pro digitální
sladění barev.
Dva světelné zdroje spektrofotometru Glasurit Ratio Scan 12/6 –
jedna modrá a jedna bílá LED – měří
dvanáct úhlů dopadu světla a výsledek dokumentuje na šesti fotografiích. To umožňuje nejen přesnou
analýzu barvy a složení pigmentů, ale
také spolehlivou identifikaci obtížných odstínů.
Certifikované Wi-Fi připojení
umožňuje spolehlivý přenos do
systému Glasurit Profit-Manager Pro,
a to i na delší vzdálenosti. Zatímco
jeden zaměstnanec měří barvu na
karoserii v oblasti mimo lakovnu, jiný
už může začít míchat barvy díky digitálnímu propojení se systémem sprá-
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vy barev a materiálů Glasurit Profit
Manager Pro a největší a nejkomplexnější databázi odstínů na světě
Glasurit Color Online, která obsahuje
všechny barvy hlavních výrobců automobilů i speciální odstíny, stejně jako
receptury pro míchání. Zcela digitalizovaný proces je efektivní a spolehlivý. Barevné vizualizace a spektrální
křivky pomáhají vyhodnotit návrhy
spektrofotometru.
Unikátní spektrofotometrie společnosti Glasurit umožňuje využít
patentované vyhledávací a opravné algoritmy BASF pro automatické návrhy
oprav a mimořádně spolehlivá řešení.
Uživatelsky přívětivé mobilní
zařízení pro měření barev je vybave-
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no barevným dotykovým displejem
s intuitivní navigací a praktickým
pouzdrem.
Glasurit Ratio Scan 12/6 byl
vyvinut speciálně pro karosárny, které
chtějí zvýšit svou efektivitu pomocí
zcela digitalizovaného procesu identifikace odstínu. Urychluje proces shody
odstínu pro všechny lakovací systémy.
Při snadném použití nabízí přesná
řešení včetně nejnovějších odstínů.
Glasurit Ratio Scan 12/6 na českém trhu nabízí společnost Toplac.

D

okonale zrekonstruovaná
hala o velkorysé dispozici více než 400 m2
nabídla všem zájemcům
možnost vidět nejobsáhlejší kolekci aktuálního autoservisního a pneuservisního vybavení
– desítky strojů a řadu dalších menších exponátů s přímou možností
cokoliv na místě prakticky vyzkoušet.
A přestože svoji službu dlouhé řadě
zákazníků EXPO prokázalo i tak,
mohlo nabídnout mnohem více.
V sezóně 2021 se ale konečně
zdá, že by se situace mohla změnit

k lepšímu, a tak EXPO připravuje
druhý start. Na jaře se nepochybně bude opírat o Velký jarní seminář, tradiční akci zaměřenou na
prezentaci oborových novinek jak
v sortimentu, tak v technologických
postupech.
Na podzim se premiérově počítá
s využitím EXPA pro zcela nový
koncept – showcase za účasti
mezinárodních zástupců z řad
hlavních výrobních partnerů, značek
Bright a Safe. Volně přístupná bude
hala navíc během dne otevřených
dveří.

A co je zde k vidění? Není toho málo:
– zouvačky, vyvažovačky,
– zvedáky (sloupové, nůžkové,
pojízdné, přenosné),
– myčky kol,
– rovnačky disků,
– vybavení pro olejové hospodářství,
– dílenský nábytek,
– držáky, vozíky, roztahováky,
– další servisní vybavení.
FERDUS tímto zve všechny zájemce na prohlídku. Ať už budete z řad
partnerů, zákazníků, odborné nebo
klidně i laické veřejnosti, jste srdečně
zváni. Protože vidět EXPO stojí za to.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: BASF
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Nový filtr SATA řady 500
Optimální kvalitu stlačeného vzduchu
zaručuje nový filtr SATA výrobní řady 500.

S

polečnost Interaction
představuje novinku na trhu
od dodavatele SATA. Nový
filtr SATA 584 zajišťuje čistý
vzduch na dýchání i pro stlačený vzduch. Poskytuje maximální
čistotu vzduchu.
I minimální množství oleje, nečistoty nebo zvýšená vlhkost obsažené ve
stlačeném vzduchu vedou k chybám
během zpracování, což má za následek časově náročné, a tím pádem
drahé opravy. Pouze stlačený vzduch
zbavený těchto nečistot umožňuje
optimální výsledky lakování, jež splňují
nejvyšší požadavky na kvalitu.
Úprava stlačeného vzduchu je
zvláště důležitá při použití systémů pro ochranu dýchacího ústrojí
nezávislých na okolním vzduchu. Filtr
účinně chrání dýchací cesty lakýrníka
před mlhou a parami vznikajícími při
stříkání.

Třístupňová modulární konstrukce
filtru umožňuje přesné přizpůsobení
různým potřebám uživatelů. Kromě
toho má filtr SATA 584 všechny
příslušné vlastnosti filtrů stlačeného
vzduchu SATA – zajišťuje maximální
čištění díky optimalizovaným filtračním prvkům sintrových, jemných filtrů
a filtrů s aktivním uhlím, má minimální tlakovou ztrátu zásluhou inovativnímu vedení vzduchu a vykazuje
stejně dlouhou životnost – jednotná
údržba filtrů všech stupňů je nezbytná pouze každých šest měsíců.
Výměna filtru ve třech snadných
krocích zvyšuje komfort provádění
nezbytné údržby.

Přední poskytovatel služeb v oblasti textilního managementu MEWA
informuje o tom, že pronájem daňově uznatelných pracovních oděvů
nemá vliv na DPH.
Výhody třístupňového ﬁltru
SATA 584:
– vyšší absorpce znečišťujících
látek ve srovnání s filtrem SATA 484
díky novému sintrovanému filtru
s aktivním uhlím
– průchod vzduchu se čtyřmi
přípojkami cca 3 800 Nl/min
– časovač filtru SATA připomene jednotné intervaly údržby všech
filtračních vložek
– údržba filtrů všech stupňů je
nezbytná pouze každých šest měsíců
– bezúdržbový bajonetový uzávěr
s hmatovou a akustickou zpětnou
vazbou
– dokonalé usazení vložek jemných
filtrů a filtrů s aktivním uhlím bez šroubových spojů nebo dalších těsnění
– barevné označení CCS na krytu
filtru a filtračních vložkách pro bezpečnou údržbu
– filtr SATA 544 lze snadno rozšířit
na 584 pomocí jednoduchého zásuvného systému
– integrovaný regulátor tlaku s velkou úchopnou plochou pro přesné
nastavení požadovaného výstupního
tlaku
– bezúdržbové těsnicí prvky
– možnost připojení vedení zleva
nebo zprava
– cyklonový odlučovač s optimalizovaným průtokem s vyšším stupněm odlučování (cca 10 %).

Foto:
SATA
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Daňově uznatelné pracovní
oblečení může být i pronajaté

V

mnoha společnostech
nosí zaměstnankyně
a zaměstnanci oblečení,
které je přímo určené pro
jejich odvětví, případně
konkrétní typ práce. Zahrnuje ochranné a hygienické vybavení, pracovní
oděvy pro řemeslo nebo průmysl, ale
také reprezentativní outfity pro servis
a manažerské pozice.
S výjimkou zákonem předepsaného ochranného oblečení, za
které musí zaměstnavatel platit vždy,
stanovují kolektivní smlouvy nebo
individuální dohody, zda by měl nést
náklady za nákup a údržbu oděvů
zaměstnavatel nebo zaměstnanec.
Pokud podnikatel vezme pořízení
ochranného nebo profesionálního
pracovního oblečení do svých rukou,
má vyhráno. Zaprvé tak zajistí pro zaměstnankyně a zaměstnance vhodný
oděv, který reprezentuje společnost.
Zadruhé může výdaje na obstarání

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro
svou společnost pronajmout daňově uznatelné pracovní oděvy, nemá to žádný vliv na
daň z přidané hodnoty – předpokladem je,
že oblečení dostávají zaměstnanci zdarma

oblečení a na jeho údržbu uplatnit
jako daňový náklad. To platí i tehdy,
když některé či všechny tyto úkoly nechá na poskytovateli textilních služeb.

Podmínky pro uznání
pracovního oblečení
Rozhodujícím předpokladem je to,
že se musí jednat o klasické pracovní
oblečení. Pro správce daně se jedná
o takové oděvy, které se vztahují
přímo k zaměstnání. Jsou výhradně
používány pro účely podnikání a výkon profese. Patří mezi ně například
odolné kalhoty pro instalatéry nebo
rondon pro šéfkuchaře.
V sektoru služeb nestojí tolik
v popředí ochranný význam pracovního oblečení, ale zastupování firmy
a reprezentativní funkce. Jednotné
kostýmy a obleky, jako například
halenky a košile s firemním logem,
jsou finančním úřadem také uznávány jako podnikové výdaje, pokud
je ovšem vyloučeno jejich soukromé
využívání. V případě pochybností je
vhodné poradit se s daňovým poradcem nebo finančním úřadem.

Pracovní oděvy můžete
odečíst z daní
Příspěvek na pracovní oblečení
včetně jeho údržby je daňově uznatelný výdaj. Nehraje při tom roli, zda
je textilní vybavení zaměstnancům

2/2021

Ne každé oblečení se dá uznat –
rozhodujícím předpokladem je, že se
musí jednat o klasický pracovní oděv

pouze zapůjčeno nebo je jejich
majetkem. Pokud se zaměstnanci
a zaměstnankyně o daňově uznatelné
pracovní oděvy postarají sami, mohou
si náklady, stejně jako je tomu v případě zaměstnavatele, odečíst z daní.

Daně a „ošatné“
Pokud se zaměstnavatel rozhodne
pro svou společnost pronajmout daňově uznatelné pracovní oděvy, nemá
to žádný vliv na daň z přidané hodnoty. Předpokladem je, že oblečení
dostávají zaměstnanci zdarma. Pokud
ovšem zaměstnavatel ze mzdy svých
zaměstnanců ponechá vždy určitou
částku jako příspěvek na ošacení, tzv.
„ošatné“, aby tak zcela nebo částečně
pokryl náklady na pronájem, představuje tento obnos u zaměstnavatele
příjem, který podléhá odvodům.

Foto:
MEWA
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Historie autoservisů Bosch Car Service
1920

1925

Automobilová dílna v Hamburku Max
Eisenmann & Co. změnila svůj název na
„Offizielle Einbau- und Reparatur-Werkstätte
der Robert Bosch AG“, aby se tak stala
prvním oficiálním partnerem BCS

Název „Bosch Dienst“ (Bosch Service)
je registrován jako ochranná známka

1931

Pohled z ulice na výlohu pobočky
Eisenmann v Hannoveru

1928

Servobrzdy pro
užitková vozidla

Elektrický stěrač

1936

1930
2750

1930

Založení společnosti
Robert Bosch Supply
& Service Co. Pty Ltd.,
Melbourne, Austrálie

1. Autoservis

1921

1927

1926

KTS 560 A KTS 590

Posilovač brzd

se Secure Gateway Solutions

1936

Vzducholoď Zeppelin Hindenburg
vybavená čtyřmi čerpadly Bosch PE 4Z,
tryskami, držáky trysek a filtry

Uvedení vstřikovacího čerpadla
nafty pro osobní vozidla na trh

1940
3000

1942
Pohled zvenku s benzinovou
stanicí, Bosch Dienst R. Römer,
Siegen, Vestfálsko

1940

Přepravní kolo Bosch Dienst A/S
Magneto v Kodani, Dánsko

1950

1955

1962

Vnější pohled, Bosch
Dienst Bäsner, Bochum

Zákaznický servis ve společnosti Bosch
Dienst Eugen Boss, Dortmund

1970

1981

1985

1980

1992

2014

Systém kontroly
trakce ASR

V Pekingu se otevírá
reprezentativní
pobočka

2010

2020

1997

1995

1991

Litronic xenonové
světlomety pro
osobní vozidla

2000

2012

Sleva
a
15 000 ž
Kč*

1986

Elektronický program
stability (ESP)

15 000

Internetová stránka
www.bosch-service.de
je online a nabízí
jednoduché objednání
do autoservisu podle
lokace zákazníka

1979

Digitální řídicí jednotka
motoru Motronic pro
zážehové motory

1980

Systém vysokotlakého
přímé vstřikování nafty
Common rail

2000

Přímé vstřikování
benzinu

12 500

30

2012

1990

10 000

2000
Představuje se Bosch Classic
Service, který se specializuje
na historické a klasické vozy

Společnost Bosch podporuje své
koncepční partnery novou řadou
odborného vzdělávání jako je
Systémový inženýr společnosti
Bosch a s kvalifikací odborníka
na vysoké napětí

Potiblokovací
systém (ABS)

Elektronické
ovládání airbagů

Diagnostický software pro
Nový koncept, nové logo:
všechny: Dílenský software
Bosch Car Service
ESI[tronic] Bosch
v novém vzhledu
Meta 10 000 autoservisů je dosažena
společností Bosch Dienst Peter Müller
& Söhne v Halle an der Saale

Představení
softwaru pro
správu autoservisu
Management
Workshop

1978

1976

6500

Servisní informační systém
(SIS) zjednodušuje řešení
problémů s automobilem.

1991

2016

Asymetrická potkávací světla

Lambda sondy

Nepřetržitý
zákaznický servis:
servisní vozidlo Bosch
v Chicagu, noční záběr

1999

1970

Spuštění značkového servisu
Bosch Tune Up

Červené Logo Bosch Dienst
se mění na zelené

4000

Nové logo Bosch
Dienst nahrazuje
zelené logo z roku
1957

1976

1960

1957

3500

1968

2400

Otevření první školy
zákaznických služeb
ve Stuttgartu

2010

Prediktivní systém
nouzového brzdění

2013

Řízení stability pro
motocykly(MSC)

2016
Vlastní cloud
pro online
služby

2017

eAxle pro
elektrická
vozidla

Funkce, vlastnosti a výhody diagnostických přístrojů Bosch KTS 560 a KTS 590
 Umožňují přístup autoservisu přes systém zabezpečeného přístupu (SGW)
 Podporují jak rozhraní CAN FD, tak i konvenční diagnostická rozhraní vozidla
 Mají integrované rozhraní DoIP
 KTS 560 má vestavěný 1kanálový multimetr a KTS 590 má vestavěný 2kanálový multimetr
a osciloskop k provádění rychlých a efektivních oprav a údržby
 Umožňují použít software výrobce vozidla
 Mají integrované rozhraní PassThru dle standardu SAE J2534, včetně J2534-2

2019
www.bosch.cz
Nyní máte možnost získat slevu na
diagnostický přístroj KTS ve výši:

Schválení
bezpilotního
parkování bez
lidského dohledu

 10 000 Kč bez DPH pro KTS 560*
 15 000 Kč bez DPH pro KTS 590*

Bosch se stává uhlíkově neutrálním

100 let Bosch Service
Autoservismagazin.cz

Akce platí do 30. 4. 2021

Let

V případě zájmu kontaktujte
svého obchodního zástupce

* Akce platí pro stávající majitele starších zařízení KTS

2/2021
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Stalo se...

METROSTAV PŘEVZAL VŮZ
TATRA S IZOLOVANOU
NÁSTAVBOU SCHWARZMÜLLER

JEDINÁ PALUBNÍ JEDNOTKA
A APLIKACE PRO KAMIONY

V

kabině kamionu musí být několik palubních jednotek pro placení mýta v různých zemích, navigace
a digitální tachograf a řidič disponuje jednou nebo
několika tankovacími kartami. To vše do pěti let nahradí
jedna univerzální jednotka, plnící požadavky systému
elektronického výběru mýta EETS a schopná komunikovat se všemi mýtnými systémy. Vyplývá to z předpovědi
provozovatele služeb pro silniční dopravce Eurowag. Tato
jednotka bude integrovaná do aplikace zahrnující palivové karty i telematické služby pro tzv. chytrý dispečink,
který bude díky datové komunikaci s vozidlem schopný
vyhodnocovat stav vozidla a reagovat na dopravní situaci.
Bude také sledovat digitální tachograf a hlídat dodržování
povinných přestávek. Takovým řešením budoucnosti je
například systém EVA (Enhanced Vehicle Assistant), který
již nyní nabízí Eurowag. V kombinaci s palubní jednotkou
EETS Eurowag poskytuje snadné platby mýtného v osmi
zemích a třech nejfrekventovanějších tunelech, palivovou
platební kartu a širokou škálu telematických služeb.

a mnoho dalšího. Aplikaci Carolina aktuálně používá
70 000 uživatelů. Základní služby v Carolině jsou pro
uživatele zdarma. Prémiová placená verze nabízí navíc
například prověřování původu vozu v zahraničí, ověření
pravosti VIN kódu, ochranu vozu formou označení skel,
podporu v případě odcizení vozu a další.

další služby. Ročně by zde mělo procesem skladování
i kompletní kontroly vozů před doručením PDI (Pre Delivery Inspection) projít na 1000 vozů. Auta kompletně
připravená k provozu budou následně distribuována do
prodejen.

T

erénní Tatra Phoenix 6x6 s izolovanou nástavbou
pro přepravu obalované asfaltové směsi je univerzální stroj, který může mimo sezónu pokládky povrchu vozovek přepravovat zeminu po staveništích v náročných terénních podmínkách. Izolovaná nástavba vozu pro
Metrostav prošla certifikací TÜV a odpovídá normě DIN
požadované od dodavatelů přepravy obalované směsi.
Správná teplota asfaltové směsi při pokládce je jedním
z rozhodujících faktorů pro dosažení nejvyšší možné
kvality vozovky. Schwarzmüller vychází při výrobě těchto
nástaveb z konstrukčního řešení bitumenových izolovaných cisteren. Nástavby v této specifikaci se v továrně
v Žebráku vyrábějí již šest let. Dodávku zajistil největší
dealer Tatra Trucks v rámci České republiky Serviscentrum Vysočina.

VÝSLEDKY LIFTAGO 2020

C

ovid dosud stál společnost Liftago desítky milionů korun, ale dlouhodobě urychlil její přechod do
platformy pro přepravu lidí i věcí. Místo plánovaného růstu o 50 % v uplynulém roce klesla hodnota zprostředkovaných přeprav lidí a zboží o 34 % na 265 milionů
korun. Doručování zboží ale zaznamenalo klíčovou změnu
loňského roku. Na konci roku bylo Liftago schopné doručovat desítky tisíc zásilek expresně i hromadně v přesném
čase, a to z 20 větších měst u nás i na Slovensku. Všechny přepravy se realizovaly mimo přetíženou distribuční síť
a tzv. „on-demand“. Liftago obsloužilo přes půl milionu
koncových zákazníků, přes 1500 firemních uživatelů
taxislužby a přes 600 firemních partnerů logistiky. Liftago
zlepšilo i kvalitu doručování zboží s úspěšností
97 % zásilek doručených na první pokus a na minuty
přesně. Největším partnerem v oblasti e-commerce byla
Alza, pro níž Liftago obsluhuje zákazníky ze 24 poboček
ve 20 městech v České republice a na Slovensku.

RENAULT PŘEDVEDL NOVÉ
KANGOO A PŘIDAL EXPRESS

P

o 13 letech dobrých a věrných služeb ustoupí Kangoo 2. generace nové generaci. Na trh přijde už na
jaře 2021. Stejně jako u svých předchůdců, kterých
se od roku 1997 prodaly více než čtyři miliony, budou
u nové generace opět k dispozici obě varianty – osobní
i užitková. Nové Kangoo Van bude k dispozici ve dvou
délkách s objemem nákladového prostoru 3,3 až 3,9 m3
ve standardní verzi a 4,2 až 4,9 m3 v prodloužené. Kromě
modelu Kangoo, využívajícího nejmodernější techniku,
Renault nabídne i nový nízkonákladový užitkový model
Express Van vycházející z Dacie Dokker.

S

APLIKACE CAROLINA
POKRAČUJE V ROZVOJI

S

polečnost ESSOX se od počátku roku 2021 podílí
na dalším rozvoji aplikace Carolina, kterou vyvinula
společnost Cebia. Carolina je mobilní aplikace, která
dává uživatelům kompletní přehled o vozovém parku.
Upozorňuje na důležité termíny, jako jsou technická kontrola, úhrada povinného a havarijního pojištění, výměny
zelené karty, roční garanční prohlídky, přezutí pneumatik

32

GEFCO SE NOVĚ STARÁ
O LOGISTIKU VOZŮ SUBARU

Autoservismagazin.cz

polečnost GEFCO, světový lídr v oblasti multimodálních řešení dodavatelských řetězců a přední evropský poskytovatel logistiky pro automobilový průmysl,
od 1. ledna převzala starost o kompletní logistiku vozů
značky Subaru v České republice. Kompletuje tak portfolio značek skupiny Emil Frey v České republice. V logistickém centru v Kolíně má již nyní divize FVL společnosti
GEFCO na starosti značky Peugeot, Citroen, DS a Opel.
GEFCO zajišťuje pro Subaru kompletní logistický proces
od transportu z nizozemského Rotterdamu do logistického distribučního centra v Kolíně, kde budou poskytnuty

2/2021
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PETRA RŮŽIČKOVÁ VEDE NOVOU
POBOČKU VCHD CARGO

Č

eská přepravní společnost VCHD Cargo založila novou pobočku VCHD Cargo České Budějovice. Jejího
vedení se ujala zkušená logistička Petra Růžičková. Ve své nové pozici má na starosti strategický rozvoj
aktivit společnosti nejen v jihočeském regionu. VCHD
Cargo České Budějovice bude strategicky zaměřená na
zákazníky na jihu republiky s řadou průmyslových podniků
a retailových společností a také na rakouské a německé
příhraniční trhy. Předseda představenstva VCHD Cargo
Ing. Petr Kozel k tomu řekl: „Založením nové pobočky posilujeme naši přítomnost na dalším strategickém místě
v České republice. V Petře Růžičkové jsme našli zkušenou
vedoucí pobočky s logistickým know-how a velmi dobrými
znalostmi tohoto regionu. Z Českých Budějovic můžeme obsluhovat i řadu našich stávajících i potenciálních
zákazníků v Rakousku nebo Bavorsku.“

byly rozsáhle přepracovány, aby se zlepšila průchodnost
terénem, odolnost a výkonnost. Proměnou prošel také
turbodiesel 1,9 l s výkonem 120 kW (163 k) a točivým
momentem 360 N.m. Nový D-Max bude k dispozici
s karoseriemi Single Cab, Space Cab a Double Cab. Ve
vrcholné verzi V-Cross představuje alternativu k SUV.

PILOTNÍ PROVOZ DKV BOX
EUROPE V ITÁLII

více než 1,3 milionů kusů traktorů, přičemž převážná
většina z nich byla exportována do více než 130 zemí na
pěti kontinentech světa. Současná nabídka zahrnuje osm
modelových řad od 20 do 170 k.

S

polečnost DKV Euro Service v Itálii spustila pilotní
provoz mýtného boxu DKV BOX Europe, který je koncipován pro úhradu mýtných poplatků v celé Evropě.
„Dopravci mohou prostřednictvím boxu DKV BOX Europe
bezhotovostně hradit mýtné v Německu, Belgii, Francii,
Rakousku, Španělsku, Portugalsku, Bulharsku a v tunelech Warnow, Herren a Liefkenshoek. Po přidání Itálie do
nabídky pokrýváme jedním mýtným boxem již 11 mýtných systémů. Do poloviny letošního roku chceme připojit
také Maďarsko a Švýcarsko,“ říká ředitel divize mýtného
DKV Euro Service Jérôme Lejeune.

BILANCE NOVÉHO
MÝTNÉHO SYSTÉMU

Z

a celý rok 2020 vybral stát prostřednictvím satelitního mýtného systému od dopravců na mýtném
více než 11,5 miliardy korun. Výnosy z mýtného se
meziročně zvýšily o 573 milionů korun i přes negativní
dopady pandemie Covid-19 na sektor dopravy. Meziroční
růst přesáhl 5,24 % i přesto, že v době jarního omezení
ekonomiky poklesl výběr mýtného dvouciferným tempem. Generační obměna mýtného systému pro nákladní
automobily tak byla pro stát podle ministerstva dopravy
dobrou investicí. Ve srovnání s původní technologií vloni
Česká republika ušetřila na provozních nákladech elektronického mýtného systému téměř 1 miliardu korun. Ke
konci roku bylo 2020 bylo v elektronickém mýtném systému registrováno 546 000 vozidel, k nimž dopravci vyzvedli 468 000 palubních jednotek. Necelou třetinu z registrovaných vozidel tvoří automobily z České republiky.

VÍCEÚČELOVÝ PICK-UP
ISUZU D-MAX
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F

iat Professional uvádí na trh Talento s novou automatickou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT pracující v plně automatickém režimu nebo
se sekvenčním řazením. Je odladěna pro nejnovější motory 2,0 EcoJet ve verzích 107 kW (145 k)/350 N.m a 125
kW (170 k)/380 N.m. Talento je k dispozici jako dodávka
s nízkou nebo vysokou střechou a krátkým nebo dlouhým
rozvorem, ve verzi Crew Cab se šesti sedadly, přepážkou
a velkým nákladovým prostorem, jako kabina určená pro
jakoukoli přestavbu a nově také ve verzích Combi a Panorama N1 pro až šest cestujících. Velikost nákladového
prostoru je od 5,2 do 8,6 m3 a užitečná hmotnost až 1,3 t.

ZETOR SLAVÍ VÝZNAMNÉ
JUBILEUM

J

aponská automobilka Isuzu prostřednictvím společnosti Isuzu Sales Deutschland uvádí na český trh
novou generaci pick-upu D-Max. Jde o automobil
plnícím potřeby soukromých zákazníků, ale současně
zůstává všestranným pracovním nástrojem do nepohody
schopným tahat těžké přívěsy. Robustností a flexibilitou
se zaměřuje na flotily, obce, řemeslníky, komunální služby,
živnostníky, soukromé osoby i rodiny. Přináší nejmodernější asistenční systémy Isuzu Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) a infotainment. Karoserie a podvozek

FIAT TALENTO DCT UŽ V PRODEJI

Představa Daimleru o budoucí práci
řidiče kamionu jako manažera dopravy
propojeného se světem

T

radiční česká značka zemědělské techniky Zetor
vstupuje do 75. roku svojí existence. Navzdory faktu,
že vývojové práce na „prototypu Z“ začaly hned po
skončení druhé světové války, za vznik je považován srpen
1946 kdy byla pro značku Zetor oficiálně vydaná ochranná známka. První traktory Z 25 zamířily k zákazníkům už
o pět měsíců dříve. Zetor od počátku své existence vyrobil
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Představa Daimleru o budoucí práci
řidiče kamionu jako manažera dopravy
propojeného se světem
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Motory TDI i TSI jako
u Golfu VIII

Skutečný univerzál
Volkswagen Caddy Cargo
Díky technice z nového Golfu učinil kompaktní užitkový vůz Caddy
velký skok vpřed. Za velmi příznivou cenu Volkswagen užitkové vozy
nabízí všestranný automobil, jenž dokáže oslovit takřka každého.
Užitkový Caddy Cargo lze pořídit za akční ceny od 399 000 Kč bez DPH.

P

oté, co se od roku 1978
prodalo 3,1 milionu vozů
prvních čtyř generací,
přichází do prodeje pátá
generace Volkswagenu
Caddy. Tento model dokáže být mobilní skříní na nářadí pro řemeslníky,
prostorovým zázrakem pro dodavatele, taxíkem, autem pro velkou rodinu
nebo rekreačním vozidlem pro sport
a zábavu.
Volkswagen Caddy je sice koncipován jako užitkové auto, ale je nesmírně
populární i v osobních verzích ve
formě minivanu, který pojme až sedm
sedadel. Osobních variant Caddy
se dokonce dodává 55 % z celkové
produkce. Nás ale zajímá především
panelová dodávka bez oken, která
je v celé Evropě oblíbená zejména
u řemeslníků a dodavatelů zboží do
center měst.
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Nová generace učinila ve všech
ohledech veliký posun. Vzhledem
k tomu, že je postavena na stejné
modulární koncernové platformě pro
automobily s motorem vpředu napříč
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Větší navenek i uvnitř
Jak už je dnes takřka samozřejmostí, také nový Caddy je opět o trochu
větší – mimo jiné i díky platformě
MQB. Rozvor náprav se prodloužil na
2755 mm resp. na 2970 mm u prodloužené verze Maxi. Také narostl
rozchod kol, takže v užitkové verzi
Caddy Cargo je mezi podběhy zadních
kol volných 1230 mm, tedy dostatečný
prostor pro europaletu (nejběžnější
velikost je 1200 x 800 mm) uloženou
napříč. Maximální délka nákladového

prostoru až k přepážce je 1797 mm
(Cargo), resp. 2150 mm (Cargo Maxi).
Caddy Cargo má nákladový
prostor o objemu 3,1 m3, v Caddy
Cargo Maxi je k dispozici objem
3,7 m3. V Caddy Cargo Maxi je navíc
místo pro dvě europalety, které lze
nakládat nejen zadními křídlovými
dveřmi, ale také zboku, protože
posuvné dveře se zvětšily na šířku
840 mm. Zadní křídlové dveře jsou
poprvé plechové i v oblasti oken.
Užitečná hmotnost je pro Caddy
Cargo 780 kg.

Pokud jde o motory, Volkswagen
užitkové vozy sáhl po pohonných
jednotkách používaných i u nové
generace Golfu. Vznětové motory jsou
vybaveny systémem TwinDosing pro
eliminaci emisí NOX. Výfukové plyny
jsou zde zbavovány oxidu dusíku dvěma katalyzátory SCR se dvojitým vstřikováním roztoku močoviny AdBlue,
takže emise zůstávají hluboko pod
předepsanými mezními hodnotami.
Vznětové motory 2,0 TDI jsou připraveny ve třech výkonových verzích.
Základní s největším výkonem 55 kW
(75 k) při otáčkách 2250–4500/min
má největší točivý moment 250 N.m
při otáčkách 1375/min. Tato verze se
kombinuje se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou a nedodává se
pro Caddy Maxi.
Střední varianta poskytuje největší výkon 75 kW (102 k) v rozsahu
otáček 2750-4250/min, má největší
točivý moment 280 N.m od 1500
do 2500/min a dá se objednat i se
sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou DSG.
Nejvýkonnější turbodiesel má
maximální výkon 90 kW (122 k) v roz-

MQB jako osmá generace modelu
Golf, je to užitkové vozidlo s mnoha
přednostmi, protože pro něj jsou k dispozici nejnovější technické vymoženosti, které se používají také v Golfu.

2/2021
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Špičková technika k dispozici

sahu otáček od 2750 do 4250/min.
Maximální točivý moment 320 N.m
je dostupný mezi 1600 a 2500/min.
Dodává se jen se sedmistupňovou
dvouspojkovou převodovkou DSG.
Od jara bude k dispozici i s pohonem všech kol 4Motion, ovšem
pouze ve spojení s přímo řazenou
převodovkou.
Pokud někdo chce jezdit na
benzin, pak se mu nabízí motor 1,5
TSI s výkonem 84 kW (114 k), opět
s přímo řazenou i dvouspojkovou
převodovkou. Maximální točivý
moment 220 N.m je zde k dispozici
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mezi 1750 a 3000/min. V plánu je
i motor 1,5 TGI na CNG a plug-in
hybridní varianta eHybrid.
Caddy u zadní nápravy opustil listová pera a nově používá kompaktní
tuhou nápravu s vinutými pružinami.
Ta umožnila zvětšit využitelnou šířku
podlahy v nákladovém prostoru.
I když Caddy samozřejmě nemá víceprvkovou zadní nápravu jako Golf,
podvozek tím hodně výrazně získal
po stránce ovladatelnosti i jízdního
komfortu. Výrazný posun je v tomto
ohledu patrný zejména právě v užitkové verzi Cargo.

Autoservismagazin.cz

Nový Caddy může být vybaven
až 19 asistenčními systémy. Mezi
nejvýznamnější novinky v segmentu
užitkových vozidel v tomto ohledu
patří Travel Assist, který umožňuje
asistovanou jízdu v celém rozsahu
provozních rychlostí. Řidiči, kteří budou používat nový Caddy jako tažné
vozidlo, ocení asistenční systém Trailer Assist, s nímž snadno zvládnou
i náročné couvání s přívěsem.
Asistenční systémy byly navíc
v mnoha detailech zdokonaleny.
Vpředu se například používá nová
multifunkční kamera, která vylepšuje
mimo jiné funkčnost rozpoznávání
dopravních značek, protože nyní
rozpoznává více dodatkových tabulek
a logicky je uspořádává. Rovněž nová
je zpětná kamera s úhlem snímání
190°, která nabízí vyšší rozlišení
a rozšířené zobrazování pomocných
linií. Rozšířená je také funkčnost tempomatu včetně omezovače. Ten nyní
vozidlo automaticky přibrzdí, pokud
hrozí překročení řidičem nastavené
rychlosti jízdy.
Standardní výbava všech verzí Caddy Cargo zahrnuje mimo jiné elektricky
nastavitelná vnější zpětná zrcátka,
asymetrické zadní křídlové dveře s plechovými plochami místo oken, 16“
kola s pneumatikami rozměru 205/60

R 16 a dvojité světlomety s žárovkami
H7 včetně automatického ovládání.
Vnitřní výbava zahrnuje například
šest kotevních ok v nákladovém
prostoru, multikolizní brzdu, rozpoznávání únavy řidiče, posilovač řízení
závislý na rychlosti jízdy Servotronic,
různé odkládací schránky a přihrádky
v interiéru, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, elektronicky ovládanou
parkovací brzdu včetně funkce Auto
Hold, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním a samostatné zabezpečení nákladového prostoru pro bezpečné uchovávání cenností v kabině.
Za příplatek je k dispozici například zcela digitální přístrojový panel
Digital Cockpit, elektrické dovírání
posuvných dveří, okna pro nákladový
prostor a zadní výklopné dveře.
Je možné zvolit i výrazně rozšířenou nabídku asistenčních systémů,
poprvé dodávané přední a zadní LED
světlomety, audiosystémy Composition Audio s 6,5“ displejem nebo Composition s 8,25“ displejem, navigační
systémy s 10,0“ displejem, rozhraní
pro mobilní telefony, rozhraní USB-C
pro přenos dat a App Connect nebo
App Connect Wireless pro připojení
chytrého telefonu. Později se přidá
i příprava pro digitální systém správy
vozového parku We Connect Fleet.

Speciálně pro profesionální využití
Caddy Cargo jsou navíc koncipovány
prvky výbavy na přání jako např. dodatečné LED osvětlení v nákladovém
prostoru, různé odkládací boxy, přídavné topení s časovačem a dálkovým
ovládáním, nová sedadla ergoComfort s certifikací AGR a nastavitelnou
bederní opěrkou, integrované psací
plochy na zadní straně sklopného
opěradla sedadla spolujezdce vpředu
nebo speciální materiály v celém interiéru odolných vůči znečištění.
Poprvé je Caddy k dispozici také
jako obytný vůz přímo z výrobní linky.
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V tomto ohledu přichází v ideální
době, kdy caravaning kvůli uzavírání hotelů a restaurací i problémům
s cestováním zažívá velký rozkvět.
Podobně jako u modelů T se obytný
Caddy nazývá California.
Caddy Cargo s krátkým rozvorem
a motorem 2.0 TDI/55 kW (75 k)
lze díky akčním cenám pořídit již od
399 000 Kč bez DPH.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Tomáš Rybecký
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Geis:

Přes veškerá omezení to
bez řidičů nejde
Společnost Geis se i v současném složitém
období snaží vytvořit optimální podmínky pro
všechny pracovníky. Týká se to zejména těch,
jejichž činnost nelze přenést do online světa.

P

oslední měsíce se jedním
z klíčových témat stala práce z domova, přesun práce
do online prostředí ale
i přerušení činnosti mnohých provozoven. Neměli bychom ale
zapomínat na ty, kteří svou činnost
musejí vykonávat stejně jako v době
před pandemií covid-19. Přitom jejich pracovní podmínky se s ohledem
na vnější okolnosti značně změnily.
Jednou z těchto profesí jsou řidiči. Ti
musejí usedat za volanty svých vozidel a vydávat se na cesty bez ohledu
na karanténní omezení.
Řidiči přitom v posledních měsících přišli o pohodlné zázemí, které
jim na cestách poskytují čerpací
stanice a motoresty. Mohou zde sice
nakoupit základní potřeby a potraviny, ale jinak jsou odkázáni jen na to,
co jim poskytuje kabina vozidla, v níž
tak musejí trávit mnohem víc času.
Při své práci ale i v místech povinných přestávek přitom musejí splňovat vysoké nároky na osobní ochranu
a hygienu. „Společnost Geis klade
velký důraz na to, že je potřeba dodržovat veškerá karanténní opatření,
tedy nejen všude nosit roušky, ale
také pravidelně dezinfikovat prostory
kabin vozidel,“ říká marketingová manažerka Geis CZ Kristýna Copková.
Alespoň částečnou úlevu řidičům
přinesl přesun části administrativy do
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online prostředí. Dodavatelé i odběratelé omezili osobní kontakty na
minimum, aby se snížilo riziko možného přenosu nákazy, takže už často
nepřichází v úvahu návštěva řidiče ve
skladu klienta. Pro splnění karanténních opatření byly omezeny vstupy
i ve skladech Geis, více se využívají
výdejová okénka pro komunikaci, což
si vyžádalo i instalaci ochranných
plexiskel a patřičné úpravy komunikačních zón pro nezbytná setkání.
V rámci organizačních opatření
se zjednodušila možnost zůstat
doma i bez návštěvy lékaře v případě podezření z nastupující nemoci
– stačí zavolat, že se zaměstnanec
necítí dobře. V případech, kdy je řidiči
nařízena karanténa, není možné dělat víc, než operativně měnit směny
a obsazení tras.
Oblastí, kterou kromě fyzického vyzvedávání a doručování zásilek nelze
přesunout do online světa, jsou také
předepsaná pravidelná školení pro
řidiče z povolání. Odborní školitelé
nemohou zabezpečit zkoušku řidičů
online. Hlavním důvodem je riziko
z neprokázání znalostí, neboť není
možná kontrola, zda řidiči v průběhu zkoušky nevyužívají nepovolené
podklady. Tato školení jsou jako prokázání odborných znalostí důležitá
především kvůli bezpečnosti. V současné době jsou nicméně kvůli stavu

Autoservismagazin.cz

nouze odložená a řidičům, kterých
se to týká, zatím nadále platí původní
potvrzení o školení.
Zavírání a znovuotevírání různých
provozů působí problémy při operativním řízení a plánovaní potřebných
kapacit. Uzavření prodejen znamená,
že část rozvozových tras má výrazně
méně zboží. Tuto situaci kompenzuje
růst objemu e-commerce. Ne všichni
obchodníci ale internetový prodej
využívají nebo mohou využívat.
„Současná protiepidemická
opatření mají vliv i na zaměstnávání
zahraničních pracovníků. Situace
pro agenturní zaměstnance se už
stabilizovala. Na jaře přinášela
výhodu krátkodobá víza, protože je
stát automaticky prodlužoval. To bylo
přínosem zejména s ohledem na
kvalitu pracovníků, kteří se nemuseli
tak často střídat. Po Novém roce už
ale museli odjet. Problém nastává při
operativní potřebě navyšování pracovníků. Jejich dostupnost nyní není
flexibilní, protože se díky nařízením
jednotlivých států nemohou dostat
přes hranice,“ doplňuje HR manažerka Geis CZ Jaroslava Šindelářová.

/

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Geis
Foto: Geis

Tatra Trucks vloni
dodala 1186 vozů
Tatra Trucks i přes pandemickou situaci a celosvětový propad automobilového průmyslu splnila
své výrobní cíle a své závazky vůči zákazníkům.

V

roce 2020 Tatra oslavila
jubilejní 170. výročí svého
založení. V souhrnu za rok
2020 vyrobila 1181 vozidel
a prodala 1186 automobilů. Z toho téměř 60 % mířilo na export
a přes 40 % na český a slovenský trh.
Tatra Trucks v roce 2020 dokonce mírně překročila svůj plán produkce.
„Pro rok 2021 plánuje Tatra
srovnatelný objem výroby a prodejů
jako v roce 2020. Neustále rozšiřujeme portfolio zákazníků a projektů
tak, abychom tohoto cíle dosáhli.
Nicméně pracujeme i s variantou, že
zákazníci mohou z důvodu epidemie
některé projekty odsunout na pozdější dobu,“ sdělil generální ředitel
a předseda představenstva společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar.
V roce 2020 Tatra Trucks společně
s partnerskými společnostmi získala
nové zakázky a vyrobila unikátní vozidla. Především šlo o dodávku 41 hasičských speciálů Tatra Force 4x4 s opcí
na dalších pět pro hasičské jednotky
spolkové země Braniborsko, na níž Tatra Trucks spolupracuje s THT Polička.
Jde o první takto velkou objednávku
hasičských vozů Tatra z Německa. Již
počátkem roku Tatra Trucks ve spolupráci s Excalibur Army a THT Polička
dodala HZS České republiky dvě speciální hasičská vozidla – cisternovou
zodolněnou stříkačku CZS 15 Triton
a velkoobjemovou cisternu CV 40.
V oblasti obranných technologií
zástupci společností Tatra Export

a Huta Stalowa Wola na obranném
veletrhu MSPO v polských Kielcích
podepsali smlouvu o spolupráci na
projektu obrněného vozidla s podvozkem Tatra 4x4, které bude nabídnuto
polské armádě. Pokračovaly také dodávky automobilů Tatra pro Armádu
České republiky na základě kontraktů
podepsaných v předchozích letech.
V souvislosti s pandemií koronaviru naprostá většina automobilek
v Evropě na čas přerušila výrobu.
Jednou z mála, které výrobu nezastavily, byla kopřivnická Tatra Trucks.
Její výroba běžela po celý rok na
plné obrátky. Vedení společnosti
při tom zavedlo přísná hygienická
a bezpečnostní opatření. Díky tomu
automobilka zajistila ochranu zdraví
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zaměstnanců a zároveň plnila
závazky vůči zákazníkům.
Tatra Trucks výrobní plány i dodávky zákazníkům splnila i přesto, že musela čelit některým obtížím. Ty vznikaly
především kvůli zpoždění dodávek
komponent od některých subdodavatelů. Management Tatra Trucks tyto
problémy řešil operativním přeskupováním plánu výroby a sestavením
nového pořadí produkce vozidel. Dařilo se také v plném rozsahu zajišťovat
servisní a poprodejní služby.
Společnost navíc nastavila servisní služby tak, aby v maximální možné
míře podporovala provoz automobilů
značky Tatra ve službách IZS České
republiky a Armády České republiky,
které plnily důležité úkoly v rámci
vládních opatření na ochranu zdraví
obyvatel.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů Tatra Trucks
Foto: Tatra Trucks
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Změna role člověka a využití
rozšířené reality

Zásadní inovace
v oboru logistiky
Posledních deset let bylo pro logistický obor obdobím zavádění inovací
tempem, jaké je dosud nejrychlejší v historii. Vedle využití blockchainu
a velkých dat se stavebním kamenem kvalitativní změny logistických
procesů stane v příští dekádě především internet věcí.

Ř

editel obchodu a marketingu společnosti Gebrüder
Weiss ČR Jan Kodada říká:
„Inovativní technologie
a systémy, ať už je to řízení
skladů, sledování zboží a jeho vlastností nebo audiovizuální nástroje
pro pracovníky skladu, se nemohou
posunout do další fáze evoluce bez
toho, aby do nich přitékaly informace
o stavu, kapacitě nebo poloze jednotlivých článků logistického procesu.
Domnívám se, že vedle využití blockchainu a velkých dat se v příští dekádě stavebním kamenem kvalitativní
změny v logistice stane především
internet věcí. Využití sítí, informací
o zásilkách i procesech, hledání stále
efektivnějších postupů a tlak zákaz-
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níků na sdílení informací o průběhu
jejich zakázek je ve srovnání s rokem
2010 na diametrálně odlišné kvalitativní i kvantitativní úrovni.“

Blockchain a transparentnost
Blockchain je s určitou mírou
zjednodušení možné chápat jako
distribuovanou informační databázi,
která existuje na mnoha počítačích
ve stejnou chvíli. S každou novou
transakcí se k předchozímu bloku
informací přidá nový blok opatřený
časovou značkou, a ten je bezprostředně sdílen se všemi ostatními
počítači v síti. Tak vzniká řetěz
jednotlivých bloků, tedy block-chain.
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Tento systém je vysoce odolný vůči
jakýmkoli manipulacím s daty.
Pro představu můžeme připomenout blockchainový software od IBM,
který do běžného provozu nasadila
společnost Walmart. Tento systém
prodejcům pomáhá sledovat pohyb
každé hlávky salátu nebo sáčku
špenátu pro minimalizaci množství
zkaženého nebo kontaminovaného
zboží v regálech.
„Podobně přesné a komplexní
informace o zásilkách, navíc sdílené
všemi zúčastněnými články logistického řetězce, změní s nejvyšší pravděpodobností zásadním způsobem
vnitřní procesy v logistice, ale také ve
výrobě i na straně odběratelů,“ uvádí
Jan Kodada.

Přesné informace o stavu, vlastnostech a lokalizaci zboží, automatizace v kompletaci jednotlivých
zásilek a údaje o skladových kapacitách dostupné v reálném čase
jsou nejdůležitějšími faktory, které
ovlivňují efektivitu fungování skladů
logistických společností. Digitalizované databáze informací o zboží,
jeho vlastnostech nebo uložení jsou
standardem již dnes.
„Systémy řízení skladu, jako je
například oWMS, využívaný společností GW, pomáhají s optimalizací
toků zboží a identifikací správných
rozhodnutí v rámci skladových operací. V příštím desetiletí patrně dojde
k rozšíření automatizace v tomto procesu. Poměrně rychle budou využívány robotické systémy pro kompletaci
zásilek před výdejem ze skladu i při
zaskladnění přijatého zboží,“ předpokládá Kodada.
Pokud se jedná o využití lidských
zdrojů, jejich role se bude i nadále
posunovat od relativně mechanických manuálních činností směrem
k operátorskému a manažerskému
způsobu práce.
„Již dnes vidíme stále častější
využití systémů pick-by-voice a pick-by-vision. Za dalších deset let se
bude jednat o technologii běžně
využívanou ve skladech,“ předpokládá Jan Kodada.
Zaměstnanci uvidí informace
o zboží v brýlích s displejem nebo
datových kontaktních čočkách.
Podle zobrazovaných barev poznají,
který balík mají uchopit, či jim displej
napoví, který předmět mají vydat.
Tito pracovníci se zařadí do skupiny
Skladníci 4.0, která bude pracovat
v rozšířené realitě. V další fázi budou
i tyto činnosti nahrazovat automatizované systémy.
„Člověk si ale i nadále ponechá
kontrolní roli. Nejrůznější systémy,
algoritmy nebo automatizované
analýzy a návrhy řešení zefektivní
a usnadní práci operátorům i manažerům. Nakonec ale bude vždy
potřeba potvrzení nebo volby možnosti člověkem. Jedině ten je scho-

pen vyhodnotit i nejjemnější aspekty
jednotlivých rozhodnutí a chápat
jejich kontext,“ říká Jan Kodada.

Internet věcí
Společným jmenovatelem další
úrovně zpracování a využití informací
v logistice souvisí s vlastnostmi a daty,
která budou zboží a zásilky schopné
nést a sdílet v navazujících systémech.
Investice do propojení fyzických zařízení, vozidel a dalších zařízení dlouhodobě rostou a logistický sektor v jejich
využití vidí mimořádnou příležitost.
Postupující integrace a kompatibilita
komunikačních sítí, výkonné a snadno
integrovatelné senzory a aktivní prvky
informačních systémů spolu s dostupnými cloudovými úložišti, která
umožňují uložení a zpracování velkých
objemů dat, slibují velký evoluční krok
logistického oboru.

vých komponent, článků a objektů
logistického procesu. Internet věcí
je rychle se rozvíjejícím odvětvím,
proto se domníváme, že se stane
stavebním kamenem kvalitativní
změny logistických procesů,“ myslí
si Jan Kodada.

Ještě větší využití velkých dat
Logistika je také tokem informací.
Objem dat dostupných ke zpracování se v posledních letech zvyšuje
a existují stále sofistikovanější možnosti jejich analýzy. Tzv. big data pak
pomáhají přehodnocovat a upravovat
nastavené byznys modely a pracovní
postupy, čímž zvyšují efektivitu.
„V současnosti pomáhá využití
„velkých dat“ logistickým společnostem při optimalizaci přepravních tras,
správném využití kapacity, stanovení
přesnějších předpovědí chování
zákazníků nebo odhadu budoucí
poptávky. Překážku v jejich maximálním využití však představuje vstupní
kvalita dat. Pokud jsou v nesprávné
podobě, nepomůže s tím žádný
algoritmus. V okamžiku, kdy se tuto
překážku podaří překonat, big data
se uplatní v mnoha dalších ohledech,“ vysvětluje Jan Kodada.

Kdo neměří, nemůže se rozhodovat

„Inovativní technologie a systémy,
ať už je to řízení skladů, sledování
zboží a jeho vlastností nebo audiovizuální nástroje pro pracovníky
skladu, se nemohou posunout do
další fáze evoluce bez toho, aby do
nich přitékaly potřebné informace
o stavu, kapacitě, poloze jednotli-
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„Firmy mají často potíže kvantifikovat a reálně změřit dopad konkrétních technologií na svůj byznys.
Měřitelnost dopadu implementace
technologií je přitom zásadní pro
získání celkového přehledu, možnost
optimalizace a zvyšování výkonu
jakéhokoli systému. Společnosti,
které dokáží reálně zhodnotit tyto
dopady a rozhodnout se pro skutečně efektivní změny a inovace, si tak
budou vytvářet řadu významných
konkurenčních výhod,“ uzavírá Jan
Kodada.

Foto:
Gebrüder Weiss
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Odpojitelná tandemová
náprava Scania
Zvedací a odpojitelná tandemová náprava Scania RB662 je ideální pro
vozidla v konfiguraci 6x4 nebo 8x4, jakými jsou například nákladní vozidla
se sklápěcí korbou, nákladní vozidla pro přepravu dřeva a další vozidla, která
často jezdí v jednom směru nenaložená a u kterých je odpojením
tandemové nápravy možno dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 6 %.

T

andemovouá náprava
RB662 s přídavnou zvedací a odpojovací funkcí
společnosti Scania snižuje
opotřebení pneumatik
a u nenaloženého vozidla umožňuje
zmenšení poloměru otáčení při současné optimalizaci přenosu zatížení,
která poskytuje zlepšenou adhezi
poháněných kol. Používáním těchto
přídavných funkcí lze, v závislosti na
provozních podmínkách, dosahovat
úspory paliva až o 6 % a současně
zmenšit poloměr otáčení. Zvedání trvá
méně než 25 sekund a při normální
výšce podvozku činí světlá výška zvednutí u vozidla vybaveného běžnými
pneumatikami téměř 70 mm.
Zvedatelné a odpojitelné tandemové nápravové ústrojí (LDTA) vyžaduje
vzduchové odpružení a zvyšuje vlastní
hmotnost nákladních vozidel přibližně
o 60 kg. Na úspoře paliva se v převážné míře podílí snížené tření uvnitř
druhého (odpojeného) nápravového
převodového mechanismu, zatímco
pouze asi 10 % této úspory připadá na
snížený valivý odpor. K dispozici jsou
tři tandemové nápravy – 19, 21 a 26 t,
přičemž maximální zatížení na nápravě
při zvednuté druhé nápravě činí u těchto vozidel 9,5, 10,5, resp. 13 t.
Součástí volitelné výbavy je připojení pomocí zubové spojky, které
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umožňuje, aby tandemová náprava
RB662 pro vozidla Scania byla jak
zvedatelná, tak i odpojitelná. Tato
kombinace poskytuje významnou
úsporu paliva, snížené opotřebení
pneumatik a mnohem menší poloměry otáčení.
Tandemové nápravové ústrojí
LDTA, kterým mohou být vozidla na
přání vybavena, v současnosti nelze
kombinovat s nápravami s redukcemi
v kolech ani s uspořádáními zahrnujícími tři zadní nápravy (tridem).
Řidič ovládá zvedání nápravy jednoduchým otočením knoflíku. Jestliže
vozidlo rozpozná přetížení, na přístrojovém panelu se zobrazí výstražné
hlášení. V tomto případě se náprava
nezvedne. Funkci zvedání nápravy je
možno provést při jakékoli rychlosti.
Vlastní odpojování se uskutečňuje
prostřednictvím zubové spojky.
„Jedná se o funkci, která je ze
strany zákazníků v určitých situacích velmi žádaná. U nenaloženého
vozidla může rozdíl ve spotřebě
paliva dosahovat, v závislosti na
provozních podmínkách, až 6 %. To je
velmi podstatná skutečnost, zejména pak tehdy, vezme-li se v úvahu,
že zpáteční úsek jízdy může představovat i 150 až 200 kilometrů, jako
je tomu často u nákladních vozidel
používaných ve Švédsku k přepravě
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GEFCO odbavilo
největší fleetovou
zakázku v historii
Společnost GEFCO
odbavila ze své kolínské
pobočky během tří měsíců rekordní fleetovou
zakázku vozů Peugeot.

S
dřeva. Navíc se také snižuje opotřebení pneumatik a zlepšuje celková
ovladatelnost vozidla, a já nyní mohu
toto velmi šikovné řešení s potěšením blíže představit,“ říká produktový
manažer společnosti Scania Trucks
Bo Eriksson.
„Očekáváme, že tato volitelná
funkce se stane součástí mnoha
specifikací nákladních vozidel. Počáteční zvýšené náklady budou mít
rychlou návratnost, jestliže se vezme
v úvahu zjevné a vysoce příznivé
přispění k celkové provozní hospodárnosti vozidel našich zákazníků,“
dodává Bo Eriksson.

Foto:
Scania

polečnost GEFCO ve své kolínské pobočce postprodukčně upravila 1089 lehkých
užitkových vozů Peugeot –
521 vozů Boxer v provedení
Furgon L2H2, 400 dodávek Partner
a 168 vozů Rifter. Největší jednorázová zakázka v historii českého Peugeotu byla dodána prostřednictvím
leasingové společnosti Arval formou
operativního leasingu.
GEFCO již po čtvrté v řadě zajistilo v rámci postprodukčních operací úpravu flotily vozů pro českého
poskytovatele listovních a balíkových
služeb. Vozy byly do kolínské pobočky
GEFCO přepraveny přímo z výrobních závodů v několika zemích a po
úpravách následně dodáno do 12
dep zákazníka po celé České republice dle stanoveného harmonogramu
v průběhu pouhých tří měsíců.
Šlo o největší fleetovou zakázku
v celé historii společnosti GEFCO
v České republice. Pro zajištění logistiky z výrobních podniků i následně
do dep koncového klienta byla využita
ekologická železniční přeprava vozidel
v kombinaci se silniční dopravou.

„Jsem hrdý na práci našeho týmu
expertů. Opakované zakázky tak velkého rozměru potvrzují nejen kvalitu
naší práce, ale i schopnost jít až na
hranice možností a i v dnešní době
zajistit velmi rychle úpravu i distribuci aut do cílových destinací přesně
dle požadavků klienta,“ komentoval
zakázku ředitel logistiky hotových
vozů pro Českou republiku a Slovensko Miloš Mrázek.
Tým expertů z kolínské pobočky
společnosti realizoval úpravy v interiéru i na exteriéru vozidel. Konkrétně
šlo o instalaci 12 V zásuvky v dosahu
řidiče, montáž přídavného osvětlení
nákladového prostoru umožňujícího
čtení textů na zásilkách, montáž zadní
parkovací kamery, přezutí sezonních
pneu, montáž protiskluzové podlahy
v nákladovém prostoru, zabezpečení
ochrany nákladového prostoru vnitřním obložením, polepení vozů brandem poštovního distributora, doplnění
povinné výbavy vozů a natankování 10
l PHM do každého vozu.
U vozů typu Rifter byla též instalována posuvná přepážka v náklado-
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vém prostoru a montáž zadních
parkovacích kamer a displeje
v zorném poli řidiče. U všech vozů
byla provedena také příprava před
doručením PDI (Pre-delivery Inspection) a byly doplněny kompletní sady
návodů k použití.
Postprodukční operace dělá společnost GEFCO v České republice již
více než 12 let. „Prvními našimi klienty
byli přímo producenti automobilů, pro
které jsme dělali úpravy menších sérií
nových aut, které se nevyplatí realizovat přímo na výrobní lince,“ popisuje
postprodukční úpravy u nových vozů
Miloš Mrázek. Množina klientů se stále
rozrůstá i o firemní flotily. „Na všechny
úpravy, které u nás realizujeme, jsou
pracovníci vyškoleni a kvalita instalací
je tedy stejná, jako v případě realizace
přímo na výrobní lince,“ vysvětluje
Miloš Mrázek.

/

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů GEFCO a Peugeot
Foto: GEFCO a Peugeot
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Daleko od bezemisní
nákladní dopravy
Nejnovější studie Asociace evropských výrobců automobilů ACEA
ukazuje, že v současné době je na silnicích EU v provozu 6,2 milionu
středních a těžkých užitkových a nákladních vozidel, jejichž průměrný věk je 13 let. Téměř 98 % z nich jezdí na naftu.

C

elkově je v EU v provozu 25
milionů užitkových vozidel,
nákladních automobilů
a autobusů. Další milion
jich je v zemích EFTA
(Norsko a Švýcarsko), 5,2 milionu ve
Velké Británii, 5,35 milionu v Turecku
a 8,36 milionu na území Ruska. Celkem tedy jde o 55 milionů vozidel.
Podle zprávy Asociace evropských
výrobců automobilů ACEA z roku
2021 „Vozidla v provozu“ jezdilo
v roce 2019 v Evropě 97,8 % z provozovaných středních a těžkých
užitkových a nákladních vozidel na
naftu, 1,3 % na benzin a 0,4 % na
zemní plyn. Pouze 2300 z nich, tedy
0,04 % z celkového vozového parku,
jsou vozidla s nulovými emisemi.
Evropští výrobci nákladních vozidel
odhadují, že pro splnění cíle EU týkajícího se emisí CO2 pro těžké nákladní
vozy do roku 2030 bude muset být do
té doby v provozu přibližně 200 000
nákladních vozidel s nulovými emisemi. To by podle nových údajů ACEA
vyžadovalo ohromující stonásobný
nárůst za méně než 10 let. Ve své
nedávno zveřejněné strategii mobility
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však Evropská komise stanovila cíl mít
do roku 2030 v provozu jen přibližně
80 000 nákladních vozidel s nulovými
emisemi. To ovšem ve skutečnosti
ani zdaleka neumožňuje splnit to, co
vyžaduje nařízení EU týkající se emisí
CO2, tzn. jejich snížení o 30 %.
„Evropští výrobci nákladních
vozidel se zavázali uvádět na trh
nákladní automobily s nulovými
emisemi a v příštích několika letech
budou rychle rozšiřovat svoji nabídku
bezemisních vozidel. Nemohou však
udělat takový radikální a bezprecedentní posun sami,“ uvedl generální
ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.
Aby se nákladní vozidla s nulovými
emisemi stala preferovanou volbou
provozovatelů dopravy je zapotřebí
realizovat významná opatření jak na
celoevropské úrovni tak i na úrovni
členských států. To zahrnuje zavedení silničních poplatků založených na
emisích CO2, zdanění energie na bázi
uhlíku a energie v palivech, spolehlivý
systém stanovení cen emisí CO2 a co
je nejdůležitější, hustou síť infrastruktury pro nabíjení vhodné pro nákladní
automobily. To vše ale samozřejmě
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bude vyžadovat astronomické
investice do infrastruktury a významné proměny daňových zákonů.

jen Estonsko se 14,8 % nákladních
vozidel na benzin. Zemní plyn je
více rozšířen jen ve Švédsku (1,2 %),
Francii (0,8 %), Nizozemsku (0,7 %)
a Španělsku (0,6 %). V ČR to je 0,2 %.
– V celé EU je v provozu více
než 28 110 951 lehkých užitkových
vozidel, z toho 89,5 % jezdí na naftu,
7,8 % na benzin, 0,5 % na CNG a jen
0,3 % má jen elektrický pohon. Lehká
užitková vozidla na naftu jsou dominantní ve všech zemích EU s výjimkou Řecka (37,9 % na benzina 37,1 %
na naftu, ovšem u 24,8 % není tento
údaj uveden!). Nadprůměrný podíl
lehkých užitkových aut na benzin je
v Polsku (21,6 %), České republice
(16,2 %), Estonsku (15,4 %) a na Slovensku (14,7 %), což je dáno registracemi osobních vozů jako užitkové
kvůli daňovým předpisům v nedávné
minulosti. Největší podíl elektrického pohonu je ve Švédsku (0,7 %)
a zemního plynu v Itálii (2,3 % – v ČR
to je 0,5 %). Významný podíl LPG má
Polsko (6,1 %).
– Zdaleka největší vozový park
dodávek má se 6 miliony vozidel
Francie, následují Itálie (4,2 milionu),
Španělsko (3,8 milionu), Německo
(2,8 milionu) a Polsko (2,7 milionu).

Česká republika je s 587 186 LUV na
desáté pozici.
– Průměrný věk lehkých užitkových vozidel v EU je 11,6 roku. Nejstarší dodávky jezdí v Řecku s průměrným
věkem 19,5 roku a v Rumunsku s průměrným věkem 16,3 roku. Ze čtyř
hlavních trhů EU má nejstarší vozový
park LUV Španělsko (13,0 let) těsně
následované Itálií (12,6 let). V České
republice to je 12,9 roku.
– V celé Evropské unii je v provozu 692 207 autobusů, přičemž

téměř polovinu z nich lze nalézt
pouze ve třech zemích: Polsku
(122 604 ks), Itálii (100 149 ks)
a Francii (94 371 ks). Česká republika je s 21 705 autobusy na celkově
sedmém místě.
– Průměrný věk autobusů na
silnicích EU je 11,7 roku. Nejstarší
autobusy jsou v Řecku s průměrným
věkem 19,9 let. Nejnovější najdeme
opět v Rakousku (4,8 roku). V České
republice je průměrný věk autobusů 14,5 roku, což je čtvrtá nejvyšší
hodnota v EU.
– Autobusy na naftu stále tvoří
94,5 % vozového parku v EU,
přičemž pouze 0,6 % tvoří elektrobusy s akumulátory. Autobusů na
zemní plyn je 2,7 % a na benzin
0,8 %. Největší podíl elektrobusů
mají Lotyšsko (10,2 %) a Nizozemsko (7,6 %). Zemní plyn je nejrozšířenější ve Švédsku (17,6 %) a hned
na druhém místě v České republice
s 6,7 %.

/

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů ACEA
Foto: Newspress, Presseportal

Vozový park v Evropě
Nová zpráva ACEA odhaluje následující fakta o flotile užitkových vozidel
(nákladních, dodávkových a autobusů), která jsou v Evropě v provozu:
– Polsko má s 1,15 milionu
provozovaných nákladních vozidel
největší flotilu. Následují Německo
(1,01 milionu), Itálie (0,95 milionu),
Francie a Španělsko (0,6 milionu).
Česká republika je v rámci EU se
186 881 vozidly na osmém místě.
– S průměrným věkem 21,2 roku
jsou v EU nejstarší řecká nákladní
vozidla, nejnovější nákladní vozy jsou
v provozu v Rakousku (průměr 6,4
roku). Průměrný věk v České republice je po Řecku a Estonsku (průměr
18,0 roku) třetí nejvyšší – 17,2 roku,
zatímco v celé EU je průměr 13,0
roku.
– Z dominujícího pohonu na naftu
(celkový průměr 97,8 %) se vymyká
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Stalo se...

VOLKSWAGEN UDRŽITELNÝM
ZPŮSOBEM RECYKLUJE
AKUMULÁTORY

E.ON MÁ PRVNÍ DOBÍJEČKU
ČERPAJÍCÍ ENERGII ZE SLUNCE

U

živatelé elektromobilů mohou od ledna dobít své
vozidlo elektřinou přímo ze slunce. Společnost
E.ON otevřela zařízení, které v sobě spojuje fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a veřejnou dobíjecí
stanici pro elektromobily. Stojí u čerpací stanice Benzina
Orlen poblíž Břeclavi, kde je nejvíce slunečných dní v roce
na našem území. Přístřešek o rozměrech 18x5 m nad
sedmi parkovacími místy je osazen 54 fotovoltaickými panely. Doplňuje ho bateriové úložiště s použitelnou kapacitou 75 kWh. Pro zájemce o dobíjení je tu připravená rychlodobíjecí stanice ABB Terra. Fotovoltaická elektrárna by
v ideálních podmínkách mohla ročně vyrobit okolo 15 MWh
elektrické energie, což odpovídá například objemu, který
dobili elekromobilisté za minulý rok u dobíječky v Jihlavě,
která patří mezi deset nejvytíženějších stanic v síti E.ON
Drive. „Systém je primárně nastavený tak, že pokud auto
přijede když svítí slunce, energie se bude dobíjet z fotovoltaiky. Bude-li zataženo a baterie bude plná, půjde
energie z ní. Až v momentě, kdy se úložiště dostane na
svou spodní hranici, začne se elektřina čerpat i ze sítě,“
vysvětluje vedoucí oddělení Mobility Services společnosti
E.ON Energie Martin Klíma.

auta načerpala 1,96 GWh. Řidičům ČEZ u většiny stojanů
garantuje odběr bezemisní energie, a to díky certifikaci
původu elektřiny z obnovitelných zdrojů operátora trhu
OTE. Celkový instalovaný výkon dobíjecích bodů ČEZ v síti
činí 17,8 MW. Celkem elektromobily loni zastavily u stojanů ČEZ k dočerpání energie ve 185 329 případech. To
je 20,6% nárůst oproti roku 2019, kdy proběhlo 153 612
dobíjení. Zatímco průměrný odběr elektřiny při jednom
zastavení se v předešlých letech ustálil na 12,7 kWh, vloni
vzrostl na 13,6 kWh.

P

ro mnoho výrobců automobilů má otázka udržitelnosti nejvyšší prioritu. Společnost Volkswagen toto
úsilí v praxi posouvá dál s prvním systémem recyklace vysokonapěťových akumulátorů elektrifikovaných
vozidel. Cílem je průmyslové využití cenných surovin jako
jsou lithium, nikl, mangan a kobalt, jakož i hliníku, mědi
a plastů s perspektivou recyklace více než 90 %. V závodě v Salzgitteru se recyklují pouze akumulátory, které již
nelze použít k jiným účelům. Systém je navržen tak, aby
v pilotním provozu recykloval až 3600 akumulátorů ročně.
Větší množství vracených akumulátorů se ale neočekává
dříve než na konci 20. let. Proces recyklace se zvládá bez
energeticky náročného tavení ve vysoké peci. Dodané
akumulátory jsou hluboce vybité a demontované. Jednotlivé části se v drtiči rozdrtí na granule, které se poté vysuší. Kromě hliníku, mědi a plastů se získává cenný černý
prášek, který obsahuje důležité suroviny jako jsou lithium,
nikl, mangan a kobalt a také grafit. Oddělení a zpracování
jednotlivých látek hydrometalurgickými procesy za použití
vody a chemických látek probíhá následně u specializovaných partnerů.

S
ELEKTROMOBILY VLONI U ČEZ
NAČERPALY O ČTVRTINU VÍC ENERGIE

N

avzdory pandemii i loni pokračoval růst odebrané
elektřiny v síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ pro
elektromobily. Síť Skupiny ČEZ, čítající aktuálně
více než 270 stojanů, dodala loni do akumulátorů elektromobilů celkem 2,44 GWh elektřiny. Takové množství
energie postačí pro plné dobití 67 825 elektromobilů
střední třídy s kapacitou akumulátoru 36 kWh. Jde
o nárůst o 24% oproti roku 2019, kdy v celé síti elektrická
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PREZIDENT BIDEN CHCE
NAHRADIT VLÁDNÍ FLOTILU
ELEKTRICKÝMI VOZIDLY

J

oe Biden v rámci své kampaně učinil slib, že nahradí
flotilu federálních vozidel elektromobily. Na tiskové
konference o rozšíření zákona Buy American se k tomuto závazku vrátil když prohlásil: „Federální vláda vlastní
obrovskou flotilu vozidel, kterou nahradíme čistými elektricky poháněnými vozy vyrobenými přímo tady v Americe
americkými dělníky.“ V roce 2019 bylo ve flotile federální
vlády 643 000 vozidel – 245 000 civilních automobilů,
173 000 vojenských vozidel a 225 000 poštovních vozů.
Biden také slíbil, že vytvoří systém pobídek k nahrazení
vozidel na benzin za elektricky poháněná aby všechna
vozidla na amerických silnicích měla do roku 2040 nulové
emise.

ŠKODA AUTO VYROBILA
100 000 AKUMULÁTORŮ
PRO PLUG-IN-HYBRIDY
polečnost Škoda Auto ve svém hlavním výrobním
závodě v Mladé Boleslavi 15 měsíců po zahájení
produkce vyrobila 100 000. vysokonapěťový trakční akumulátor. Akumulátory z Mladé Boleslavi používají
i vozy koncernových značek Audi, Seat a Volkswagen. Aby
byly v Mladé Boleslavi vytvořeny předpoklady pro výrobu
akumulátorů, automobilka investovala 25,3 milionů eur.
Výroba jednoho akumulátoru trvá zhruba dvě hodiny. Přitom projde 66 různými pracovními stanicemi. Každých 88
sekund sjede z linky v Mladé Boleslavi jeden akumulátor
pro plug-in-hybridní modely na bází modulární platformy
s příčně uloženým motorem MQB.

niž je možné stanici vyhledat, zkontrolovat její obsazenost, navigovat k ní, autorizovat dobíjení a bezhotovostně
za něj zaplatit. Aplikace navíc umožňuje sledovat dobíjení
na dálku. Provoz a vzdálená správa stanic je zajišťována
systémem ChargeUp CPO. Ten usnadňuje řízení stanic
díky přehledu o všech evidovaných dobíjecích bodech
včetně jejich aktuálního stavu.

UNICORN ZAHÁJIL SPOLUPRÁCI
S HAVEX GROUP

S

kupina Havex Group zahájila spolupráci s renomovanou evropskou společností poskytující informační
systémy Unicorn a využívá pro pokrytí potřeb dobíjecí infrastruktury její produkty ChargeUp CPO a ChargeUp
ESP. Havex Group pod Havex-auto provozuje síť dealerství Škoda a Seat, pod Imofa vozy koncernu FCA – Jeep,
Alfa Romeo, Abarth, Fiat a Fiat Professional. Všech osm
provozoven skupiny Havex Group je nyní vybaveno pro
obsluhu a dobíjení elektrovozů. Některé dobíjecí stanice
jsou určeny i pro veřejnost. Havex Group je postupně zpřístupňuje prostřednictvím aplikace ChargeUp ESP, přes
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Evropští výrobci
nákladních vozidel
opustí fosilní paliva
Evropští výrobci nákladních vozidel se chystají do roku 2040 opustit
použití nafty i dalších fosilních paliv. Hlavní roli při pohonu těžké silniční dopravy by měl hrát vodík. Evropská unie a členské státy ovšem
musejí zintenzivnit přípravu potřebných podmínek.

S

edm hlavních výrobců nákladních vozidel v Evropě se
v bezprecedentním prohlášení zavázalo do roku 2040
zastavit prodej vozidel na
fosilní paliva na základě přelomové
studie prokazující, že v příštích letech
by při pohonu těžké silniční dopravy
měl hrát hlavní roli vodík.
Aby bylo možné realizovat plán
uhlíkové neutrality do roku 2050,
spojili se generální ředitelé evropských výrobců nákladních vozidel
pod záštitou Asociace evropských
výrobců automobilů (ACEA) s vědci z Postupimského institutu pro
výzkum dopadu klimatu PIK. Společnosti CNH (Iveco), Daimler, DAF,
Ford, MAN, Scania a Volvo s PIK po-

Martin Daum
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depsaly společné prohlášení v němž
se zavazují k postupnému vyřazení
fosilních paliv z pohonu svých vozidel
do roku 2040. Tento cíl ale bude
možné dosáhnout jen za předpokladu vybudování potřebné infrastruktury pro nabíjení resp. tankování vodíku
a současného vytvoření patřičného
politického rámce včetně komplexních cen za emise CO2.
„Uhlíková neutralita nejpozději
do roku 2050 znamená, že do roku
2040 musí být všechna nová nákladní vozidla bez fosilních paliv. To je
závazek, který průmysl nákladních
vozidel přijímá,“ uvádí zpráva.
Odcházející předseda Rady pro
užitková vozidla ACEA a generální
ředitel společnosti Scania Henrik
Henriksson k tomu uvedl: „Má-li si
silniční nákladní doprava udržet svoji
roli ve službě společnosti, musíme co
nejdříve opustit fosilní paliva. Jsme
přesvědčeni, že je to nejen nutné,
ale víme, že je to možné, a jsme
připraveni to uskutečnit. Nemůžeme
to ovšem udělat sami. Potřebujeme,
aby zákonodárci a další zúčastněné
strany s námi spojili síly.“
Od Nového roku jej ve funkci
vystřídal ředitel společnosti Daimler
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Johan Rockström

Truck Martin Daum, který řekl: „Změna klimatu je v agendě průmyslu
užitkových vozidel na prvním místě
jako nejdůležitější výzva pro lidstvo
a globální ekonomiku. Transformace
našeho sektoru na uhlíkovou neutralitu bude bezprecedentní, a to jak
rychlostí, tak rozsahem.“
„Věda nám ukazuje, že pokud
chceme předejít překročení nebezpečného bodu zvratu v systému
Země, musíme už dnes jednat kombinováním všech dostupných řešení
k rychlému přechodu na uhlíkovou
neutralitu. Vozidla s nulovými emi-

Eric-Mark Huitema

semi nejen sníží emise CO2, ale také
dále zlepší úroveň kvality ovzduší,
což je faktor zásadního významu pro
lidské zdraví,“ řekl Johan Rockström
z PIK.
Prohlášení výrobců nákladních
vozidel je ambicióznější než to, co
navrhla Evropská komise ve své strategii udržitelné mobility. Jejím cílem
je do roku 2030 dostat na silnice
80 000 nákladních vozidel s nulovými emisemi a do roku 2050 zajistit,
že všechna nově prodávaná vozidla
budou bezemisní.
„Spolehlivá a účinná vozidla
s nulovými emisemi se již začínají
dostávat na trh, ale v příštích několika letech budeme muset rychle
zvýšit jejich počet a dojezd. Bude to
vyžadovat co nejrychlejší odklon od
fosilních paliv jako hlavního zdroje
energie. Vozidla s nulovými emisemi
se ovšem neprosadí dokud nafta zůstane levnější,“ uvádí se v prohlášení.
Autoři zprávy identifikovali 22
technických i jiných překážek, včetně
váhání spotřebitelů nad použitím
nové techniky, ale dodali, že žádnou
z nich nelze považovat za překážku
úspěšné komercializace. Jednou
z hlavních překážek je v současné
době nedostatečná síť pro doplňování vodíku a dobíjení elektricky
poháněných vozidel. Komise EU
a vlády členských států proto byly
vyzvány, aby zajistily financování
budování potřebné infrastruktury. „Je
třeba výrazně rozšířit infrastrukturu
pro doplňování vodíku a synchronizo-

vat ji s prodejem nákladních vozidel
s palivovými články,“ uvádí studie.
Kamiony na vodíkový pohon s palivovými články se mohou stát nákladově konkurenceschopnými do roku
2027 pokud cena vodíku klesne
na 6 eur/kg. Náklady na vodík by měly
klesat s rostoucím objemem dodávek.
„Jsme přesvědčeni, že těžká nákladní
vozidla s palivovými články mohou
v logistickém průmyslu sloužit jako
průkopník vodíkových aplikací tím,
že předvedou jejich environmentální
a obchodní výhody v Evropě,“ uvádí prohlášení výrobců nákladních
vozidel. Studie připouští, že vzhledem
k současné situaci v tomto odvětví bude nákup vozidel FCH muset
zahrnovat počáteční nákupní prémii
ve výši přibližně 20 % ve srovnání se
srovnatelnými vozidly na naftu.
Generální ředitel ACEA Eric-Mark
Huitema k tomu uvedl: „Chceme-li
skutečně rychle snížit emise, potřebujeme správný rámcový rámec a dostatečnou infrastrukturu,
abychom mohli řešit i poptávkovou
stránku této výzvy. Politici mají rozhodující roli v zajišťování toho, aby
dopravci mohli se ziskem provozovat
vozidla s nulovými emisemi. Je nejvyšší čas, aby politici EU i na úrovni
členských států reagovali na ambice
automobilového průmyslu. Při pohledu na střednědobé cíle v oblasti
emisí CO2 však vidíme, že evropské
ambice jsou stále daleko od toho, co
ve skutečnosti potřebujeme. Napří-
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klad výrobci odhadují, že pro splnění
stanoveného cíle – 30 % CO2 do roku
2030 pro těžké nákladní vozy, musí
být v provozu 200 000 nákladních
vozidel s nulovými emisemi. Jen tak
se dostaneme na dobrou cestu k dosažení klimatické neutrality do roku
2050. Vzhledem k tomu, že jich nyní
máme pouze 2300, tak to znamená,
že za méně než 10 let bude Evropa
svědkem stonásobného nárůstu
počtu nákladních vozidel s nulovými
emisemi. Evropská komise ovšem
překvapivě nedávno stanovila plán,
že do roku 2030 máme mít 80 000
nákladních vozidel s nulovými emisemi. To zjevně zdaleka neodpovídá
tomu, co vyžaduje její vlastní regulace CO2.“
„Kromě nezbytné infrastruktury,
vhodné pro nákladní automobily, Evropa také potřebuje politický rámec,
který podpoří přechod na uhlíkovou
neutralitu. Jinými slovy, potřebujeme
závazek politiků co nejdříve učinit
z vozidel s nulovými emisemi preferovanou volbu pro dopravce. Přestože
lze v nadcházejících letech očekávat
zvyšování efektivity a snižování nákladů, nebude to samo o sobě stačit
k posunu celkových nákladů na vlastnictví směrem k vozidlům s nulovými
emisemi,“ dodal Eric-Mark Huitema.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Newspress a ACEA
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Elektrobusy Škoda
E’City pro Prahu
Dopravní podnik hl.
m. Prahy si pořídí první elektrobusy Škoda
E’City standardní délky 12 m, které vyrobí
Škoda Electric.

Š

koda Electric ze skupiny
Škoda Transportation získala zakázku na dodávku 14
nových elektrobusů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Hlavní město získá flotilu moderních
vozidel, která neprodukují emise CO2.
Kompletní flotilu elektrobusů Škoda
Electric dodá 12 měsíců od podpisu
smlouvy. Půjde o historicky první
elektrobusy standardní délky 12 m,
které DPP nakupuje do své flotily.
První elektrobus E’City v rámci
této zakázky má do Prahy dorazit
na sklonku prosince, zbylých 13 na
začátku roku 2022. Hodnota zakázky včetně možných opcí dosahuje
hodnoty až 207 milionů Kč. Škoda
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Electric je jedním z největších evropských výrobců trolejbusů. Za dobu
existence trolejbusové výroby dodala
na tuzemský i zahraniční trh více než
14 500 trolejbusů. České trolejbusy
jezdí ve třiceti zemích světa na třech
kontinentech – v Evropě, Asii a v severní Americe.
Získání zakázky pro DPP je dalším
úspěchem skupiny Škoda Transportation pod novým vlastníkem skupinou PPF. Jde o první zakázku elektrobusů, na níž bude Škoda Electric
spolupracovat se sesterskou společností Temsa z Turecka, s níž ji spojuje
společný vlastník skupina PPF.
„Těší mě, že Škodovka uspěla
právě v tomto tendru. Do hlavního
města dodáme vozidla, která nijak
nezatěžují životní prostředí, mají
tichý provoz a navíc nízké provozní
náklady, tudíž je jejich provoz dlouhodobě udržitelný. Bude se jednat
o nové dvanáctimetrové plně nízkopodlažní vozy s komfortní výbavou,
například celovozovou klimatizací,
pohodlnými sedadly, sofistikovaným
informačním systémem a pokročilým
energetickým managementem celé
flotily vozidel,“ říká předseda představenstva a prezident skupiny Škoda
Transportation Petr Brzezina.

Autoservismagazin.cz

Součástí dodávky je i opce na
technickou podporu budoucího
rozvoje dalších funkcí informačního
systému a energetického managementu. Jedná se např. o vzdálené
sledování spotřeby vozidel nebo kontrolu nad stavem akumulátoru a dále
o náhradní akumulátory pro výměny
během plánované životnosti vozidel,
software a hardware pro diagnostiku
závad a nabíječky pro noční nabíjení
v depu.
Škoda E’City je bezemisní nízkopodlažní vozidlo kategorie M3/I na
platformě elektrobusů společnosti
Temsa., které má na jedno nabití akumulátoru dojezd přes 100 km a přepravní kapacitu 69 osob. K usnadnění nástupu a výstupu cestujících je
vybaveno hydraulickým systémem
naklápění karoserie (kneeling), který
umožňuje snížit nástupní hranu
dveří. Elektrobus bude vybaven moderním informačním systémem se
dvěma LCD monitory a odbavovacím
systémem včetně automatického
počítání cestujících a kamerového
systému pro bezpečnost cestujících.
Topení i klimatizace jsou řešeny čistě
elektricky a kabina řidiče je z důvodu
vyšších bezpečnostních požadavků
uzavřena.

Elektrobus nabízí unikátní řešení s dvoupólovým rychlonabíjením
pomocí odpruženého pantografu
a galvanicky izolovaným nabíječem
na voze. To znamená, že během provozu se pomocí pantografu dobije ze
stávajícího tramvajové a do budoucna i plánované trolejbusové troleje ze
sítě 600 V DC (variantně lze použít
i 750 V DC). Tento typ dobíjení se
zatím plánuje na jedné z konečných
stanic po dobu 15-30 minut. Tím se
doplní část celkové kapacity akumulátoru, což vozidlu umožní absolvovat
další okruh. Výhodou tohoto řešení je
ideální kontrola energetické bilance
vozidla a hlavně nízké náklady na
dobíjecí infrastrukturu. Elektrobusy
vybavené tímto typem dobíjení mají
delší denní dojezd a vyšší flexibilitu
v nasazování na různé tratě. Přes noc
se budou nabíjet v domovské garáži.
Výrobce poskytuje záruční dobu na
vozidlo 67 měsíců a na trakční akumulátor 85 měsíců, přičemž po celou tuto
dobu musí být elektrobus schopen do-

sáhnout deklarovaný dojezd 100 km
v běžném městském provozu včetně
použití klimatizace nebo topení.
Společnost Škoda Electric ze
skupiny Škoda Transportation vyhrála
veřejnou zakázku, kterou DPP vypsal
v loňském roce. „Slíbili jsme, že do
roku 2024 bude v Praze o pětinu
méně emisí a do roku 2030 bude mít
třetina autobusů elektrický pohon.
Jedním z kroků je nákup nových
elektrobusů. Praha se stane městem,
ve kterém autobusové výkony v rámci
MHD budou běžně zajišťovat tichá,
bezemisní vozidla na alternativní paliva. Nákupem prvních 100% bezemisních elektrobusů pro pražskou MHD
přispíváme k naplňování Klimatického
závazku Prahy. Snižujeme v Praze
hluk z dopravy, přispíváme k čistějšímu vzduchu a celkově zlepšujeme
životní prostředí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda
dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.
„Nákupem prvních 14 elektrobusů
naplňujeme naší strategii alternativ-

ních paliv a začínáme v DPP budovat
novou flotilu nízkoemisních a bezemisních silničních vozidel. V rámci
této strategie bychom chtěli vypsat
další veřejné zakázky na nákup 140
hybridních autobusů, 15 kloubových
trolejbusů a 45 bateriových trolejbusů standardní délky pro elektrifikaci
linek na levém břehu Vltavy. A příští
rok také chceme otestovat autobus
na vodíkový pohon. Paralelně s nákupem nových elektrobusů připravujeme pro ně nabíjecí infrastrukturu
v garáži Vršovice a na konečných
zastávkách Strašnická a Želivského, kterou letos chceme dokončit,
abychom na konci roku mohli první
vozidlo Škoda E’City nasadit do
provozu,“ doplňuje předseda představenstva a generální ředitel DPP
Petr Witowski.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Škoda Transportation

Základní technické údaje
elektrobusu Škoda E’City
Výrobce: Škoda Electric a. s.
Délka: 12,095 m
Šířka: 2,55 m
Výška: 3,3 m
Rozvor náprav: 5805 mm
Celková maximální hmotnost: 19 000 kg
Maximální rychlost: 80 km/h
Počet náprav: 2
Počet poháněných náprav: 1
Počet řízených náprav: 1
Počet dveří: 3 dvoukřídlé
Nástupní výška: 32 cm
Celkový počet sedadel: 28 (z toho 2 sklopná)
Celkový počet cestujících: 69
Deklarovaná životnost: 12 let
Garantovaný dojezd: 100 km v běžném městském
provozu s použitím klimatizace nebo topení
Výkon motoru: 160 kW
Nabíjecí výkon rychlého nabíjení: až 150 kW
Záložní plug-in nabíjení: vozidlo je vybaveno standar
dizovanou nabíjecí zásuvkou typu CCS 2.
Rychlonabíjení pomocí dvoupólového pantografu
a palubního galvanicky izolovaného nabíječe ze
sítě 600 V/750 V DC.
Je možné využít nabíjení plug-in ze zásuvky.
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Octavia G-Tec
jezdí i na
bioodpad

a kukuřičné slupky, které leží hned
vedle. Při výrobě bioplynu však tento
odpad velmi dobře poslouží.“
Veškerý bioodpad putuje do obřích nádrží, kde se do něj pustí bakterie. Následně se začne uvolňovat
metan. Ten poté prochází čištěním.
Toto čištění má několik fází a úrovní.
Při nich se z něj pomocí uhlíkových
filtrů a dalších čisticích procesů odebírají znečišťující látky, například síra,
na níž je biometan bohatý, pokud
vzniká například z cibule, nebo CO2.
Na konci celého procesu je čistý metan – bioplyn odpovídající normám
pro veřejné plynovody a tankování do
CNG automobilů. Část takto vyrobeného plynu jde do čerpací stanice
na okraji areálu a část se vtláčí do
veřejného plynovodu. Roční produkce tohoto zařízení je 2 800 000 kg
bioplynu. To by stačilo na naplnění
161 569 nádrží nové Škody Octavia
G-Tec. Bioodpad, který posloužil jako
zdroj pro výrobu metanu, se následně používá jako hnojivo.
Do procesu čištění ale nesměřuje
všechen zde vyprodukovaný biometan. Část se využívá v agregátu, který
ročně vyrábí 5200 MWh elektrické
energie a teplo zásobující 70 domácností v okolí.

Také nová generace modelu Škoda Octavia
jezdí ve verzi G-Tec na stlačený zemní plyn.
Ještě ekologičtěji může jezdit na bioplyn
vyrobený z bioodpadu.

O

ctavia je nejprodávanější
modelovou řadou značky
Škoda – během 24 let
představuje kolem 30 %
objemu prodeje přičemž
generuje polovinu zisku. Čtvrtá generace (A8) nabízí na výběr různé typy
pohonu včetně alternativních. Ty nově
zahrnují jak plug-in hybridní pohon,
tak i mild-hybridní systém. Samozřejmě nechybí ani pohon na zemní plyn.
Verze G-Tec na CNG se nejvíc
prodávají v Německu, Itálii a České
republice – v každé z těchto zemí je
to kolem 2000 vozů ročně – ale i ve
Švédsku, Nizozemsku a Belgii. Celkem se jedná o dodávky 14 000 vozů
ročně. Úspěšnost této verze podporuje i skutečnost, že v současné době
hospodárné a ekologické osobní vozy
na CNG kromě Fiatu nabízí už jen
koncern Volkswagen.
Díky třem nádržím na CNG (dvěma
kompozitním a jedné ocelové) s celkovou kapacitou 17,33 kg má při provozu
na zemní plyn dojezd až 500 km (podle WLTP). V kombinaci s nádrží na 9 l
benzinu se dojezd zvyšuje na 690 km.
Objem zavazadlového prostoru, pod
jehož podlahou je nádrž na plyn, činí
455 l u liftbacku a 495 l u kombi.
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Octavii G-Tec pohání zážehový
čtyřválec 1,5 TSI EA211evo o výkonu 96 kW (130 k) při 5000-6000/
min a točivém momentu 200 N.m
při 1400-4000/min. Benzin ovšem
využívá pouze výjimečně – když se
spouští po doplnění zemního plynu,
pokud venkovní teplota klesne
pod – 10 °C nebo pokud je zásoba
zemního plynu v nádrži vyčerpána
natolik, že tlak klesne pod 1,1 MPa
(11 bar).

Autoservismagazin.cz

Motor má v provozu na zemní
plyn přibližně o 25 % nižší emise CO2
než stejný motor provozovaný čistě
na benzin. Také produkuje mnohem
méně oxidů dusíku (NOX) a nevypouští
žádné saze. Přitom stlačený zemní
plyn se tankuje prakticky stejně jednoduše jako benzin prostřednictvím plnícího hrdla hned vedle plnicího otvoru
nádrže na benzin. Tankovací hadice
s plynem se připojí zcela snadno a čerpání probíhá stejně jako u benzinu.

Ekologičnost provozu se ještě
znásobí při použití bioplynu, který
z přírodních materiálů vzniká v bioplynových stanicích. U jedné z nich,
zařízení EVM Biogas Margarethen
nedaleko Vídně, jsme se s Octavií
G-Tec při prezentaci alternativních
pohonů nové Octavie zastavili.
Nad plnicím stojanem u vchodu se
píše, že tankujete koňský hnůj. Mezi
plnicí stanicí auta a zásobníky s koňskou mrvou, ale i spoustou dalšího
bioodpadu, včetně trávy posekané
v areálu nedalekého vídeňského letiště, je poměrně složitá technologie
s mnoha nádržemi spojenými spletí
potrubí.
Tajemství přeměny bioodpadu
v biometan nám vysvětlil Lukas Malaschofsky: „Předně – nepoužíváme
žádné potraviny. Veškerá zelenina,
kterou vidíte ve skladovacích prostorech, nemohla z nějakého důvodu jít

do prodeje, například kvůli neodpovídající kvalitě, a je tedy odpadem
určeným k vyhození, stejně jako zbytky kukuřičných klasů zbavené zrn
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Text: Vladimír Rybecký
Foto: Vladimír Rybecký
a Škoda Auto
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Zájem o plynovou
mobilitu vloni
překonal očekávání
Na stlačený zemní plyn jezdí v ČR už téměř každý desátý autobus
MHD a roste zájem firem o nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn.
V roce 2020 poprvé upoutal pozornost řidičů vozidel na CNG zelený
plyn. Prodej BioCNG se začíná promítat do celkových statistik.

C

elková spotřeba zemního
plynu v dopravě v ČR za
rok 2020 dosáhla 92,954
milionu m3. Tím překonala i nejoptimističtější
scénář NAP ČM o více než 10 %.
Realita předčila očekávání i v případě
celkového počtu vozidel poháněných
zemním plynem. Po českých silnicích
jich v minulém roce jezdilo 27 750,
což převyšuje odhad Národního akčního plánu čisté mobility o více než
2000 vozidel.
„O téměř 30 % překonal predikce
NAP ČM i aktuální počet autobusů na CNG. Celkem 1714 vozidel
městské a příměstské hromadné
dopravy dnes představuje již téměř
10 % celého vozového parku v ČR.
Vysoký zájem v tomto segmentu
potvrzuje i správně nastavenou
dotační politiku, díky které se účinně
daří snižovat emise z dopravy ve
městech,“ uvedla výkonná ředitelka
Českého plynárenského svazu (ČPS)
Lenka Kovačovská.
Snaha o ozeleňování dopravy vzbudila zájem prvních řidičů
i o zemní plyn s příměsí biosložky, tzv.
BioCNG. V oblasti nákladní dopravy
oslovila firmy úspornější alternativa
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k naftě v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Zatímco spotřeba
již zavedeného stlačeného zemního plynu (CNG) vyrovnala rekordní
výsledek roku 2019, v případě LNG
vzrostla o 57 % na 1,366 milionu m3.
„Vysokou spotřebu zemního plynu
v dopravě pomohly loni zajistit zejména městské autobusy. Pro města
se CNG stává první volbou při zavádění ekologické dopravy. Pozorujeme také růst zájmu o LNG u kamionové dopravy a o BioCNG u řidičů
osobních automobilů. Počet nákladních vozů na LNG se meziročně zvýšil z 5 na 36. Jasně rostoucí trend
dokládají i plány firem na obnovu
vozových parků v letošním roce. Ty
již dnes potvrzují nákup dalších 20
tahačů na zkapalněný zemní plyn.
Do dvou let se má rovněž zásadně
rozšířit i plnicí infrastruktura LNG,
a to z aktuálních 2 až na 20 veřejných stanic,“ řekla výkonná ředitelka
Českého plynárenského svazu (ČPS)
Lenka Kovačovská.
V roce 2020 bylo uvedeno do
provozu 14 nových plnicích stanic CNG. S celkovým počtem 219
stanic disponuje Česká republika
třetí nejpočetnější sítí v Evropě. Od
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minulého roku mohou čeští řidiči na
stanicích plnit své vozy i BioCNG.
„Ačkoli se biometan začal do plynárenské sítě vtláčet teprve v průběhu
minulého roku, pro využití v dopravě
jej již dnes odebírají velcí hráči na
trhu s plynem, jako je innogy Energo
nebo E.ON Energie. Ta vykázala za
minulý rok 20% podíl BioCNG ve
své spotřebě plynu pro dopravu,“
uzavřela Kovačovská.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: innogy

DB Schenker testuje
LNG v dálkové přepravě
Udržitelnost patří mezi strategické hodnoty logistické společnosti DB
Schenker, která s cílem snížit ekologickou zátěž přeprav dlouhodobě
podporuje technologie a inovace na poli alternativních paliv. Jedním
z takových projektů byl praktický test dojezdu LNG tahače s návěsem
na dálkové trase z České republiky do Nizozemí.

L

NG v posledních letech
zaznamenává velký rozmach
zejména v západní a jižní
Evropě. Síť LNG stanic je
hustá především v Nizozemí
a Itálii. Některé země, jako například
Německo, má navíc pro LNG vozy
nastavenou nulovou sazbu mýta.
Už několik let se ve firemní flotile
osobních a užitkových vozidel společnosti DB Schenker objevují vozy
na stlačený zemní plyn (CNG). Kvůli
nim vznikla přímo v areálu společnosti v Rudné vlastní plnička. Pro

dálkovou přepravu však CNG není
optimální zejména kvůli nedostatečnému dojezdu.
Ve spolupráci s automobilkou Iveco se proto společnost DB Schenker
rozhodla otestovat provoz kamionu na tekutý zemní plyn (LNG) na
pravidelné lince z Rudné u Prahy do
860 km vzdáleného nizozemského
Tilburgu. Díky deklarovanému dojezdu až 1500 km na jedno tankováni
bylo možné naplánovat trasu dlouhou přes 1700 km na trase Rudná –
Tilburg s jedním plánovaným doplněním paliva v samoobslužné plnicí
stanici přímo v Tilburgu.
„Během týdenního testu zvládl
kamion vybranou trasu hned dvakrát.
Jízdní vlastnosti nebyly oproti kamionu na naftu výrazně odlišné, jen
plnění LNG trvalo o něco déle. Plyn je
udržován při teplotě –162 °C. Proto je
jeho skladování a manipulace s ním
náročnější. Řidič byl před cestou odborně zaškolen a tankování bez problému zvládl. Za týden jsme s daným
kamionem ujeli 3658 km a úspora na
mýtném v Německu činila 513 eur,“
říká manažerka přeprav ve společnosti
DB Schenker Petra Sůvová.
„Alternativní paliva jsou v popředí
zájmu DB Schenker dlouhodobě,
protože v nich vidíme budoucnost
udržitelnějších a ekologičtějších
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Testovací přepravy
LNG kamionu
Trasa: 2x Rudná-Tilburg-Rudná
Tahač: Iveco Stralis
AS440S46T/P NP
Průměrná celková hmotnost
vozidla: 29 t
Celková vzdálenost: 3658 km
Průměrná rychlost: 75 km/h
Tempomat: 62 % času jízdy
Spotřeba paliva: 25,6 kg/100 km
Emise CO2: 0,7 kg/km

přeprav. Nasbírali jsme cenné zkušenosti, které bychom rádi uvedli i do
každodenní praxe. Uvítali bychom
větší podporu od našeho státu, protože díky vysokým pořizovacím nákladům není provoz zatím rentabilní.
Vítáme, že některé významné české
firmy, například Škoda Auto, aktivně
motivují své dodavatele a dopravce
ve využívání LNG vozů,“ říká ředitel
DB Schenker pro Českou republiku
Tomáš Holomoucký.

Text: Vladimír Rybecký
podle podkladů DB Schenker
Foto: DB Schenker
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Stalo se...

BARVA ROKU PRO AUTONOMNÍ
VOZIDLA

NOVÁ APLIKACE MYŠKODA

Š

koda Auto pokračuje ve slučování svých aplikací
pro chytré telefony s jednoduchým přechodem pro
uživatele stávajících aplikací Škoda. S novou aplikací
MyŠkoda slučuje své mobilní služby do jediné aplikace.
Od začátku roku se aplikace Škoda OneApp stala součástí aplikace Škoda Connect. Nyní následuje spojení
aplikací Škoda Connect a MyŠkoda. Škoda Auto tak činí
další strategický krok ke zjednodušení své nabídky aplikací. Nová aplikace je již k dispozici v Google Play a App
Store. Uživatelům nabízí přístup ke všem mobilním online
službám Škoda Connect. Kromě toho obsahuje veškeré
informace o vozidle a o síti servisních partnerů Škoda,
a to i v zahraničí. Škoda Auto má do budoucna s aplikací
MyŠkoda další plány. Pro nové plně elektrické SUV Enyaq
iV, které bude na trh uvedeno na jaře roku 2021, se již
připravují nové mobilní online služby.

VALEO S VŠB-TUO VYVÍJÍ AUTO
S ŘÍZENÍM DRIVE-BY-WIRE

polytechnika VŠB-TUO na základě požadavků a asistence
Valeo vyvinula novou hardwarově softwarovou platformu
DbW zatím primárně určenou pro validační testy specifických režimů autonomního řízení a senzorů určených pro
asistenční systémy.

SCANIA TESTUJE AUTONOMNÍ
VOZIDLA V DÁLNIČNÍM PROVOZU

CHYTRÉ PNEUMATIKY NOKIAN
TYRES INTUITU

Š

S

Společnost Scania získala povolení od Švédské dopravní agentury k testování autonomních nákladních
vozidel na dálnici mezi Södertälje a Jönköpingem. Testy proběhnou ve spolupráci se společností TuSimple, která
je partnerem skupiny Traton a společnosti Scania. Nákladní
vozidla budou nasazena do provozu v rámci potřeb dceřiné
společnosti Scania Transport Laboratory a budou přepravovat zboží pro výrobní operace společnosti Scania. Testy budou zahrnovat technologii úrovně 4 na pětibodové stupnici
organizace SAE pro autonomní vozidla, což znamená, že
jízda probíhá autonomně, avšak z bezpečnostních důvodů
na ni dohlíží řidič. Během testů bude v kabině přítomen také
zkušební technik, jehož úkolem bude sledovat a ověřovat
informace ze senzorů umožňujících autonomní řízení.

V

aleo ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou
Ostrava na polygonu v Milovicích testuje první
automobil s tzv. drive-by-wire řízením. Zatímco
u letadel se řízení typu fly-by-wire, tedy ovládání bez
mechanické vazby přes elektronický interface, objevilo
již v 60. letech a dnes je u dopravních letadel naprosto
běžné, u automobilů se stále lpí na mechanické vazbě
mezi koly a volantem i mezi pedálem brzd a brzdami.
S blížícím se nástupem autonomního řízení je jasné, že
se taková vozidla neobejdou bez ovládání drive-by-wire.
Valeo proto usilovně pracuje na technologii řízení drive-by-wire (DbW) určené pro autonomní vozidla. Ostravská
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P

řední světový producent tekutých a práškových
barev Axalta představil barvu ElectroLight, která
získala ocenění Barva roku. ElectroLight je výrazně
osvěžující zelenožlutý odstín. Unikátní charakter barvy
nabízí možnost univerzální kombinace s tmavými dvou
tónovými barevnými akcenty nebo matnými povrchy.
Odstín ElectroLight byl vyvinut s důrazem na vysoce reflexní vlastnosti, díky nimž je vysoce viditelný pro systémy
detekce a měření, založené na principu světla (LiDAR),
zatímco jeho struktura vrstev a obsah pigmentu jsou
snadno rozpoznatelné pro systémy detekce a měření
vzdálenosti na bázi rádiových vln (RADAR). Barva ElectroLight posiluje výkonnost obou typů systémů, což z ní činí
výjimečnou barevnou variantu nejenom v oblasti barevných trendů, ale i v technologii.

reagovat. Po příjezdu na místo vůz zastaví v příslušné
pozici a autonomně připojí příslušnou koncovku k napájení akumulátoru nebo tankování pohonných hmot, včetně
vodíku. Řidič klientského automobilu během celého procesu nemusí nic dělat. Řešení patentované Toyotou bude
mít význam nejen pro zapomnětlivé řidiče, ale zejména
pro autonomní vozy. K tomu však bude nezbytná standardizace vstupních otvorů do nádrží a dobíjecích portů ve
všech automobilech, které bude systém obsluhovat.
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polečnost Nokian Tyres ve Finsku dala pro vybrané
zemědělské stroje a traktory smluvních zemědělců
k dispozici chytré pneumatiky Intuitu. Chytré pneumatiky jsou vybavené senzorem a jsou registrované
v aplikaci Intuitu. Ta ukazuje údaje o pozici pneumatiky na
vozidle, tlak huštění a teplotu u všech vozidel vybavených
chytrými pneumatikami. Do aplikace může majitel vozového parku zahrnout tolik řidičů a vozidel, kolik potřebuje.
To znamená, že řidič má k dispozici aktuální informace
a dostává upozornění pro aktuálně užívané vozidlo,
zatímco manažer vozového parku může sledovat celkový
stav a využívat maximální potenciál pneumatik i vozidel.
Registrace do aplikace Intuitu navíc rozšiřuje záruku na
pneumatiku. Sledování stavu pneumatik pomáhá rychle
reagovat na problémy. Drobné průpichy lze levně opravit
pokud se odhalí dřív než se drahá pneumatika zničí.

AUTONOMNÍ POMOC NA SILNICI

M

noho řidičů zažilo nepříjemnou situaci, když
zastavit na kraji silnice, protože jim došel benzin,
nafta nebo nejnověji se jim vybil akumulátor.
Toyota pro tento problém připravuje řešení. Nechala si patentovat návrh autonomního vozidla, které řidičům v nouzi
dodá pohonné hmoty nebo energii. Systém od klienta
nebo automobilu přijme hlášení poptávky po tankovací
nebo dobíjecí službě. Informace bude zahrnovat značku
a model i místo, kam má tankovací vůz dorazit. Na základě
toho systém rozhodne, který servisní vůz má na hlášení
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Obrázky výstižnější
než slova
Naše doba je plná paradoxů. Na jedné straně roste obava, že automatizace
a robotizace připraví mnoho lidí o práci a současně je čím dál větším problémem najít do mnoha profesí pracovníky. Řešením mohou být dělníci ze
zahraničí. Jenže jak překonat jazykovou bariéru a efektivně je zaučit?

P

ráce na montážních
linkách či ve skladech logistických center má mnoho
společného. Zdánlivě se
jedná o neustálé opakování jednoduchých úkonů, které by
měl po krátkém zapracování zvládnout každý. Jenže skutečnost je jiná.
Stále více je vyžadována flexibilita
a schopnost rychle reagovat na
změny. To ovšem klade velké nároky
na zapracování nových pracovníků
i vytvoření takových pracovních podmínek, aby práci dělali se zájmem,
a tedy i kvalitně. Jen tak lze dosáhnout potřebnou efektivitu a minimalizovat chyby.
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ce přístup k důležitým dokumentům
a informacím s patřičnými pracovními postupy, montážními návody
a pokyny. Informace jsou dostupné
v několika jazykových mutacích. Systém funguje obousměrně, takže je
neustále přehled o činnosti každého
pracovníka na lince. Tento inovativní
projekt získal ocenění Automotive
Lean Production Award 2019, protože šetří čas a zamezuje chybám.
Vizualizaci ve skladových procesech například využila skupina Geis
při řešení skladu e-shopu Babymarkt.
de v Chomutově, které získalo ocenění Nejlepší projekt v kategorii Inovace
roku 2019.
Zajímavou částí projektu je z tohoto pohledu vychystávání menšího
zboží, které se zaskladňuje chaotickým způsobem (uložení typově
odlišného zboží na jedné pozici –
např. tričko-kniha – s ohledem na
parametry zboží určené ABC analýzou) v třípatrovém policovém systému osazenému třídičkou. Chaotické
uskladnění urychluje proces, ovšem
vyžaduje přesnou navigaci. Zaměstnanci jsou vybaveni mobilními
terminály s prstovými skenery. Ty jim
mimo optimální navigace ke zboží
z vychystávané objednávky ukážou
i přesný obrázek právě přidávaného
kusu včetně správné barevnosti, což
snižuje chybovost celého procesu.
Skupina Geis je také partnerem
projektu, na kterém pracují výzkumníci

pracovní skupiny pro služby dodavatelského řetězce (SCS) Fraunhoferova
institutu v Norimberku. Výzkumný
projekt „LogiPICs – Logistické procesy v obrázkovém jazyce“ si klade za cíl
vyvinout multikulturně srozumitelný
komunikační nástroj, obrázkový jazyk,
který jednoduše ukáže pracovní kroky.
Výzkumná skupina na Univerzitě aplikovaných věd v Augsburgu
nejprve zkoumala základní pracovní
procesy práce ve skladech a graficky je zpracovala. Úkolem Fraunhoferova institutu bylo potom vyhodnocení takto vytvořeného obrázkového
jazyka. Testoval první návrhy na
skupinách ze širší veřejnosti s cílem
zjistit srozumitelnost a navrhnout
úpravy, které povedou ke snadněj-

šímu pochopení obrázků. Získané
poznatky byly využity k dalšímu
vývoji jazyka. Ten byl poté testován
pracovními skupinami – zaměstnanci logistických společností i laiky
s migračním pozadím. Výsledky
druhého testovacího kola přispěly
opět ke zlepšení.
Obrázkový jazyk zprostředkovává
novým zaměstnancům pracovní
procesy ve skladu pomocí piktogramů. Praktický test, který proběhl
v logistickém a technologickém
centru skupiny Geis ve Frauenaurachu, prokázal, že zaměstnanci byli
schopni velmi dobře pracovat podle
obrazových pokynů i bez předchozích znalostí.
Modulární kombinovatelná vizualizace logistických procesů zajišťuje,
že obrázkový jazyk lze použít v různých oblastech a pro různé logistické
procesy. Díky tomu mohou být noví
zaměstnanci vyškoleni přesně a v co
nejkratším čase, což zlepšuje kvalitu
a efektivitu provozních procesů a zvyšuje konkurenceschopnost logistických společností. Obrázkový jazyk
navíc přispívá i k integraci cizinců
a pomáhá nekvalifikovaným uchazečům najít zajímavé zaměstnání.

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

Škoda Auto v Kvasinách úspěšně zavedla systém dProduction

Jak ovšem vyřešit rozpor vyplývající z požadavku na schopnost činit
správná rozhodnutí s potřebou zaměstnávat pracovníky, kteří v daném
oboru postrádají kvalifikaci a nemají
ani potřebné zkušenosti, navíc třeba
mluví různými jazyky? Možným řešením je využití vizuální komunikace.
Závod společnosti Škoda Auto
v Kvasinách je ve velké míře odkázán
na využívání zahraničních pracovníků. Proto zde jsou ideální podmínky
pro zavedení unikátního projektu
digitalizace montáže dProduction.
Jeho základním prvkem jsou interaktivní a vizualizační panely. Díky nim
má každý pracovník na montážní lin-
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Výbavu vozů
Mercedes-Benz lze rozšířit
datovým přenosem
Mercedes-Benz rozšiřuje možnosti, jak udržovat
softwarové vybavení a systémy ve vozidle stále
aktuální, a to stažením aktualizací s využitím
datových sítí, tedy bez kabelů ale vzduchem.

M

ercedes-Benz dále
rozšiřuje možnosti, jak
udržovat softwarové
vybavení a systémy ve
vozidle stále aktuální,
a to stažením aktualizací s využitím
datových sítí, tedy bez nosičů nebo
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kabelů, ale vzduchem. Mercedes-Benz má s moderním způsobem
přenosu informací OTA (Over the
Air) bohaté zkušenosti: u automobilů
Mercedes-Benz prodávaných v USA
je tato funkce dostupná již od roku
2013. Dnes je standardem všech
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vozů vybavených palubním rozhraním
MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Bezdrátovou cestou již bylo
realizováno 12 milionů aktualizací.
Zákazníci s vozy, které jsou vybaveny systémem MBUX, mohou po
celém světě navštívit on-line obchod
Mercedes me Store, kde si mohou
rezervovat nebo přidat různé služby,
ale také objednat nové prvky výbavy
a díky datovým aktualizacím si tak
své vozy vylepšit.
Aktualizace mapových podkladů
v navigaci na dálku se poprvé objevila v modelu Mercedes-Benz třídy
E v roce 2016. Do té doby bylo pro
nahrání nových dat potřeba použít

V závislosti na datu výroby vozidla jsou ke stažení dostupné i další funkce, dodávané do nově
vyrobených modelů. Zde je příklad technologií pro Mercedes-Benz třídy A (data u dalších modelů
s MBUX se budou lišit):
Výroba od – do

		
Funkce MBUX

od 03/2018

od 10/2018

od 06/2019

od 06/2020

do 10/2018

do 06/2019

do 06/2020

do 12/2020

Streamování hudby TIDAL

✓

z výroby

z výroby

z výroby

Mercedes me Store

✓

✓

z výroby

z výroby

Tykání (ve vybraných zemích)

✓

✓

✓

z výroby

Streamování hudby

✓

✓

✓

✓

Amazon Music

✓

✓

✓

✓

✓ = dostupné jako update OTA
DVD nebo navštívit servis. V současnosti již vše probíhá automaticky
každé tři měsíce – stačí, aby si zákazník aktivoval tuto službu na portálu
Mercedes me.
„Díky mnohaletým zkušenostem
a řadě možností, jak OTA využít, mají
naši zákazníci ve svých vozech vždy
aktuální software. Nicméně s technologií datového přenosu vzduchem
už nejde jen o update. Díky datovým
službám můžeme v budoucnu do automobilu dodat výbavu, která v době
jeho koupě nebyla ještě k dispozici.
Technologie OTA poskytuje zcela
nové možnosti, jak průběžně automobil pro uživatele ještě více zatraktivnit,“ vysvětluje vedoucí oddělení
Digital Vehicle & Mobility Mercedes-Benz AG Georges Massing.
Jak aktualizace s pomocí datových
přenosů fungují v praxi? V okamžiku,

kdy automobilka Mercedes-Benz
uvolní nový update se na displeji ve
voze o tom objeví zpráva. Stahování
a aktualizace přitom probíhají na
pozadí. Důležité je, že uživatel musí
aktivaci nového softwaru vždy potvrdit. Tím je zajištěno, že vůz používá
stále aktuální softwarové vybavení.
Ke stažení dat Mercedes-Benz používá mobilní sítě a komunikační modul
umístěný ve vozidle.
S využitím datových přenosů
souvisí také široké možnosti zlepšení
funkcí vozu, které jsou dostupné přes
internetový obchod Mercedes me
Store. Takto si lze objednat zrcadlení
chytrých telefonů prostřednictvím
rozhraní Apple CarPlay a Android
Auto, balíček In-Car Office nebo
digitální rádio DAB+ pro co nejvyšší
kvalitu přijímaného signálu. Stejným
způsobem lze snadno a rychle obnovit i dříve objednané služby.
Některé nové vlastnosti nebo služby přitom aktualizaci v rámci vozidla
nevyžadují. Důvodem je skutečnost,
že nové rozhraní MBUX je hybridní
systém, který programové vybavení
a data ukládá jak přímo v automobilu, tak v cloudu. To se týká například
hlasové asistentky, která se aktivuje
oslovením „Můj Mercedesi“ a slouží
k ovládání funkcí vozu, navigace
nebo k získání širokého spektra informací. Hlasový systém se neustále učí
nová slova a věty, jež se shromažďují
na cloudových serverech.
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On-line propojení je navíc nezbytné
pro nejčerstvější údaje o dopravní
situaci, průjezdnosti silnic nebo
předpovědi počasí, což se týká
i dalších informací, jako je kupříkladu
výše sněhové pokrývky v lyžařských
areálech.
Majitelé vozů třídy A, kteří mají
systém MBUX k dispozici od roku
2018, mohou nově využít streamování hudby s pomocí služeb Tidal
a Amazon Music. Přes palubní
rozhraní MBUX je jim dostupná také
nabídka obchodu Mercedes me
Store. Ve vybraných jazycích rovněž přechází komunikace hlasové
asistentky k více přátelskému tykání.
Tímto způsobem se z běžných updatů stávají upgrady.
Další krok v aktualizační strategii
automobilky Mercedes-Benz přichází s novou třídou S. V nové Třídě
S nalézá uplatnění druhá generace systému MBUX disponujícího
schopností učit se. Palubní systém
v tomto špičkovém modelu již umožňuje bezdrátovou aktualizaci více
než 50 řídicích jednotek, rozmístěných ve vozidle, a celého systému
MBUX, včetně centrálního displeje,
a to zcela bez návštěvy servisního
místa.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Daimler
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Informační systém Jaguar
Land Rover Pivi Pro
Nový informační a zábavní systém Pivi Pro společnosti Jaguar Land Rover
byl představen před rokem na veletrhu elektroniky CES 2020 v Las Vegas.
Postupně nahrazuje systém InControl ve všech modelech Jaguar a Land Rover.
Systém Pivi Pro ocenila porota AutoBest udělením ceny SmartBest 2020.

S

ystém Pivi Pro je rychlejší,
intuitivnější a vždy připojený. Jeho nejvýznamnějším prvkem je úplně první
použití duálního modemu
s technologií dual-eSIM, což umožňuje efektivnější bezdrátovou aktualizaci a datovou konektivitu vozu.
Jaguar Land Rover je prvním výrobcem automobilů na světě, který implementoval technologii dual-eSIM,
původně používanou v kosmonautice
a letectví. Přináší řadu výhod včetně
lepší ochrany proti kyberútokům.
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Jedna eSIM (embedded SIM –
vestavěná SIM) a modem jsou určeny pro novou technologii Software
Over The Air (SOTA). Tento systém
může stahovat aktualizace a poté
procesem zvaným „duální bankovnictví“ bezproblémově okamžitě
přepnout na aktualizovaný software
bez nutnosti navštívit prodejce JLR.
Druhá eSIM a modem jsou určeny
pro streamování hudby a aplikace.
Technologie je založena na platformě Qualcomm Snapdragon 820Am
s modemem Snapdragon X12.

Autoservismagazin.cz

Pivi Pro má i vlastní napájecí zdroj,
který umožňuje jeho okamžité spuštění. Navigace je tudíž k dispozici již
ve chvíli, kdy řidič usedá za volant,
a systémové aplikace jako Spotify,
Deezer či TuneIn jsou plně funkční
i bez připojeného telefonu. Mezi
další funkce patří možnost připojení
kalendářů Google či Microsoft Outlook, díky nimž může řidič vidět svůj
diář a prostřednictvím handsfree se
účastnit důležitých hovorů. Funkce
předpovědi počasí poskytuje předpověď podle trasy zadané do navigace.

Systém Pivi Pro používá řadič
domén. Na platformě BlackBerry
QNX Hypervisor je postavena řada
bezpečnostních funkcí pro pohodlí
řidiče, které konsolidují více systémů pomocí menšího počtu řídicích
jednotek. Tento systém je ultrarychlý,
citlivý a poskytuje operační systém
podobný smartphonu s ovládáním
prostřednictvím digitálního displeje
TFT se 4K rozlišením.
Díky duálním modemům může
Pivi Pro procházet více celulárních sítí
v různých oblastech a vyhnout se tak
místům se špatným pokrytím. Pro zabezpečení, bezpečnost a spolehlivost
JLR oddělil systémy kritické z hlediska
bezpečnosti od systémů, které nejsou
z hlediska bezpečnosti důležité.
Chytrou funkcí je integrace nejnovější platformy cloudových služeb
nové generace společnosti CloudCar Inc. ze Silicon Valley, díky níž je
ovládání Pivi Pro velmi snadné. Na
obrazovce infotainmentu lze zobrazit
QR kódy pro načtení chytrým telefonem, které uživatelům umožňují připojit své účty pro streamování hudby,
jako jsou Spotify, TuneIn a Deezer.
Ovladače i digitální soubory se poté
přenesou do systému Pivi Pro. To
znamená, že vlastníci mohou přistupovat ke svým účtům a streamovat
hudbu i když s sebou nemají svůj
smartphone.

Automatické aktualizace prostřednictvím systému SOTA umožňují stahování a instalaci aktualizací softwaru
na dálku bez nutnosti navštěvovat
autorizované prodejce. Aktualizace
se stahují na pozadí a zákazníci jsou
zprávou upozorněni na důležité změny. Pro aktualizace, které vyžadují vypnutí vozidla, si mohou zákazníci sami
určit čas, který jim nejlépe vyhovuje.
Majitelé si mohou svůj „digitální
profil“ vzít s sebou také do jiných
vozů JLR, takže okamžitě získají
stejné uspořádání a zkušenosti. Ve
Velké Británii to dokonce umožňuje
majitelům vozů vybavených tímto
systémem platit jeho prostřednictvím
za parkování v síti RingGo, která byla
jako první zaregistrována.
„Pivi Pro je výsledkem skvělé
práce našich softwarových inžený-
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rů. S LTE modemem a eSIM kartou,
umožňujícími funkci Software Over
The Air, přehrávání hudby a používání aplikací přinášejí naše nové modely zákazníkům neustálé připojení,
zábavu a okamžitou dostupnost
nejnovějších aktualizací. Fungování systému Pivi Pro bychom mohli
přirovnat k mozku – každá polovina
má své vlastní připojení a umožňuje
tak bezkonkurenční a nepřerušovanou obsluhu. Stejně jako v případě
mozku zajišťuje jedna polovina
racionální funkce, např. fungování
systému SOTA, zatímco druhá je
zaměřena spíše na kreativní úkony,“
uvedl ředitel Connected Car and
Future Technology JLR Peter Virk.
Vývojář Mark Wilson vysvětlil: „Pivi
Pro není dalším vývojovým stupněm
systému InControl. Je to zcela nový
systém, jehož vývoj představoval
obrovský úkol. Má velkou budoucnost
a umožňuje nám vyvíjet a přidávat
funkce na dálku. Můžeme také na
dálku opravovat chyby, aby zákazníci
nemuseli navštívit prodejce. Můžeme
provádět aktualizace v reálném čase
a poté přepínat systémy prostřednictvím digitálního „dvojčete“ v cloudu.“

Text: Vladimír Rybecký
Foto: JLR
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Pohon všech kol
ve vozech Škoda
Nejmodernější technika 4×4 zaručuje
nepřetržitým přenosem točivého momentu
na všechna kola lepší záběrové schopnosti
na jakémkoliv povrchu. Pohon všech kol je
k dispozici ve čtyřech modelových řadách
Škoda – Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq.

V

ozy Škoda s pohonem
4×4 jsou v sériové
produkci od roku 1999,
kdy byl představen vůz
Octavia Combi 4×4.
Od té doby do konce roku 2019 byl
instalován do více než milionu vozů.
Jen v roce 2019 jich Škoda celosvětově vyrobila více než 157 000 kusů,
což představovalo 12,6 % její celkové

produkce. V České republice vloni
pohon 4x4 ve voze Škoda zvolilo
14,2 % kupujících: 5778 v modelu
Kodiaq, tj. 88,8 %, 2133 v Superbu
– 34,2 %, 1394 v Octavii – 7,3 %
a 1324 v modelu Karoq – 16,5 %.
Moderní pohon všech kol značky
Škoda zajišťuje bezpečný přenos
točivého momentu nejen při jízdě
po šotolině, v bahně nebo na sněhu,

ale také na suché asfaltové vozovce.
V mnoha situacích přispívá pohon
přední i zadní nápravy k lepším záběrovým schopnostem, jízdní stabilitě
a dynamice. Při běžné přímé jízdě
se točivý moment přenáší přes kola
přední nápravy. Pokud hrozí ztráta
trakce, převede elektronicky řízená
hydraulická lamelová spojka část točivého momentu ve zlomku sekundy
automaticky bez nutnosti zásahu
řidiče na zadní kola, aby se zachovala
trakce vozidla.
Efektivní zcela automaticky
fungující pohon Škoda 4×4 zajišťuje
elektronicky řízená mezinápravová
vícelamelová spojka. Pohon všech kol
u modelů značky Škoda je propojen s nejdůležitějšími asistenčními
systémy, například s protiblokovacím
systémem ABS, elektronickou kontrolou stabilizace ESC, elektronickou
uzávěrkou diferenciálu EDS nebo
systémem XDS+.

Řídicí elektronika dokáže na
nově vzniklou jízdní situaci reagovat
v řádu milisekund a zvládat kritické situace, například při rychlém
průjezdu zatáčkou nebo při jízdě po
povrchu s různou adhezí. K udržení
vozidla v jízdním pruhu upravuje
řídicí elektronika přenos točivého
momentu na jednotlivá kola vozu.
Děje se tak například v okamžiku
odlehčení vnitřního kola při rychlém
průjezdu zatáčkou. Část točivého
momentu se tak přenáší na protilehlé kolo.
Technika 4×4 značky Škoda tak
pomáhá stabilizačním systémům,
a tím zaručuje bezpečnou a komfortní jízdu na suché, mokré nebo kluzké
vozovce. Díky skvělé trakci pomáhá
pohon všech kol značnou měrou
při rozjezdech a stoupáních. Další
výhodou modelů Škoda 4×4 v porovnání s vozy s pohonem předních kol
je také schopnost utáhnout přívěs
s hmotností, která je vyšší až o 25 %.
Jádrem aktuálních modelů Škoda
4×4 je elektronicky řízená mezinápravová vícelamelová spojka páté
generace. Jedná se o hydraulicky
řízený systém, který zajišťuje nepřetržité rozdělování hnacího momentu
mezi kola přední a zadní nápravy. Za
normálních podmínek jsou poháněna
přední kola. V případě potřeby vzroste tlak, který sepne spojku a hnací
moment se začne přenášet na zadní
nápravu.

Škoda Kodiaq s pohonem 4x4 pomocí spojky páté generace

Přenos hnacího momentu je
závislý na aktuální jízdní situaci.
Elektronická řídicí jednotka automaticky reaguje i v případě nejmenších
rozdílů v otáčkách kol přední a zadní
nápravy. Řada snímačů (např. otáček
motoru, polohy plynového pedálu,
otáček kol, úhlu natočení kol nebo
příčného a podélného zrychlení)
neustále vyhodnocuje aktuální jízdní
situaci. Veškeré získané hodnoty poté
zpracovává řídicí elektronika systému
pohonu všech kol, která je tak schopna v řádu milisekund reagovat na
jakékoliv změny a dle aktuální situace
změnit přenos hnacího momentu na
jednotlivá kola vozu.
Systém funguje spolehlivě i při
ztrátě trakce předních kol. V takovém
případě lamelová spojka zajistí přenos až 90 % točivého momentu na
kola zadní nápravy. V kritických situ-

Nová generace Škody Octavia Scout s pohonem 4x4 pomocí nové elektronicky řízené spojky šesté generace

Elektronicky řízená mezinápravová vícelamelová spojka páté generace
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acích je pohon 4×4 schopen přenést
až 85 % hnací síly na jednotlivé kolo.
Kola zadní nápravy se připojí
pouze pokud si to jízdní situace
vyžaduje. Během plachtění, při nízké
zátěži nebo při běžné přímé jízdě je
maximum hnacího momentu přenášeno koly přední nápravy, což snižuje
spotřebu paliva.
U nejnovější generace modelů
Octavia Scout a Octavia RS je použita nová elektronicky řízená spojka
šesté generace, která reaguje v řádu
milisekund na měnící se situaci na
vozovce. Nová spojka je téměř
o 0,8 kg lehčí než spojka předchozí
generace a umožňuje vozu dosahovat
velmi nízkou spotřebu paliva. K vysoké účinnosti přispívá použití oleje
s nízkou viskozitou, snížené předpětí
ložiska a vylepšené vnitřní mazání.
Nové pístové čerpadlo je poháněno
bezkartáčovým stejnosměrným elektrickým motorem s integrovanou řídicí
jednotkou, což prodlužuje životnost
a zvyšuje účinnost.
Řídicí jednotka, která byla dosud
umístěna mimo, je z důvodu rychlejších reakcí nově integrovaná. Software
umí na základě jízdy řidiče předvídavě
rozpoznat, zda je aktuálně nebo bude
pohon všech kol zapotřebí. V případě
potřeby zcela odpojí elektromotor
pohánějící olejové čerpadlo. Pokud je
pohon 4×4 zapotřebí, je systém je v co
nejkratší době opět k dispozici.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Škoda Auto
Grafika: Škoda Auto
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Stalo se...

ŠKODA ACADEMY SE ZAMĚŘUJE
NA DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MLADÍ PROFESIONÁLOVÉ SCANIA

S

polečnost Scania Česká republika pokračuje v podpoře vzdělávání budoucích mechaniků nákladních
vozidel a autobusů. I letos tak mají žáci devátých tříd
možnost přihlásit se do stipendijního programu „Mladí
profesionálové Scania“, po jehož absolvování mohou
získat zaměstnání v servisech Scania nebo dále pokračovat ve studiu. Být jedním z mladých profesionálů Scania
se vyplatí. Žáci mohou získat měsíční stipendium ve výši
až 3000 Kč a Scania jim také nabízí zdarma ubytování,
stravování, pracovní oděvy a příspěvek na dopravu. Atraktivní je také možnost stáže ve výrobním závodu Scania ve
Švédsku a o prázdninách mohou žáci získat další zkušenosti a finanční prostředky na brigádách v servisech.
„Chceme, aby byli žáci pozitivně motivováni za svou
snahu při studiu a také pak na praxích v servisech,“ říká
vedoucí stipendijního programu Mladí profesionálové
Scania Radek Kindl.
Ani během loňského roku nebyli Mladí profesionálové
ochuzeni o výuku odborných předmětů. „Na nečekanou
situaci jsme zareagovali rychle a žákům byl umožněn
přístup do online školících kurzů pro zaměstnance
společnosti Scania. Toto řešení se nám osvědčilo a jsme
připraveni ho použít i v letošním roce,“ říká Radek Kindl.

usednout za volant konceptu Slavia a vyzkoušet si jej na
6,5 km dlouhém okruhu s množstvím stoupání a zatáček.
Koncept roadsteru, jehož základem byla Škoda Scala,
navrhlo a postavilo 31 učňů Středního odborného učiliště
strojírenského v Mladé Boleslavi, které je součástí Škoda
Academy.

Š

koda Academy v uplynulém roce využila pandemii
koronaviru k tomu, aby důsledně vsadila na online
nabídku vzdělávání. Žáci a studenti firemního vzdělávacího zařízení přitom profitují z pestrého programu
virtuálních kurzů, který je neustále rozšiřován. Velký zájem
je zejména o IT kurzy, které už absolvovalo více než 4100
zájemců. Už před pandemií koronaviru společnost Škoda
Auto investovala do zařízení potřebného pro distanční
výuku žáků a studentů. Podnikové učiliště navíc vyvinulo
nové nástroje online výuky. Na podporu zaměstnanců
a vedoucích pracovníků při přechodu na mobilní práci
spustila společnost Škoda Auto projekt #STRONGERTOGETHER. Zaměstnanci Škoda Auto mají k dispozici jak
technické prostředky a vybavení, tak i odbornou podporu
ve formě materiálů, průvodců a kurzů k efektivnímu zvládání mobilní práce. Souběžně s digitalizací pokračovaly
školící programy společnosti Škoda Auto na téma elektromobilita určené pro zaměstnance, žáky i pracovníky
dodavatelských firem.

Ř

Š

ŠKODA SLAVIA SE PŘEDSTAVILA
VE VELKÉ BRITÁNII

Z

ástupci předních britských médií si na testovacím
polygonu v Millbrooku vyzkoušeli sedmý žákovský
vůz Škoda. Testovací polygon v Millbrooku, vzdálený asi 80 km severně od Londýna, byl ideálním místem
pro exkluzivní testovací jízdy. Zástupci médií zde mohli
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KURZ BEZPEČNÉ JÍZDY
PRO NÁKLADNÍ VOZY
idiči nákladních vozů společnosti Mercedes-Benz
Trucks si na polygonu mosteckého autodromu
vyzkoušeli zvládání jízdy v krizových situacích. Po
teoretické výuce následuje čtyřhodinový praktický výcvik
na plochách polygonu, při němž zkušení instruktoři bezpečné jízdy využívají technologií polygonu k simulaci jízdy
na různých površích. „Praktický výcvik řidičů nákladních
vozidel, zaměřený na správné ovládání vozidla a znalost
funkce a využití jednotlivých bezpečnostních systémů, je
zatím málo podporovanou aktivitou. Přitom školení můžeme chápat nejen jako pomoc řidičům, kteří díky němu
budou jezdit bezpečněji. Správné ovládání vozidla přináší
i snížení spotřeby, nákladů na provoz a servis vozidel
a také prodlužuje jejich životnost,“ uvedl účastník kurzu
David Chleboun, který je zodpovědný za komunikaci
značky Mercedes-Benz Trucks i za program školení řidičů.

ŠKODA DODÁ POLICII ČR
1200 HATCHBACKŮ SCALA
koda Auto pokračuje v dlouhodobém partnerství
s Policií ČR. Ve výběrovém řízení automobilka Škoda
získala zakázku v hodnotě 840 milionů korun bez
DPH. V následujících čtyřech letech dodá Policii ČR přes
1200 hatchbacků Scala/1,5 TSI/110 kW DSG se speciálními úpravami. Dostanou policejní polepy a speciální
vybavení, které zahrnuje mobilní terminál pro radiostanici
s instalovaným výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením, hasicí přístroj, kameru Garmin sledující dění před
vozidlem, demontovatelnou mříž oddělující prostor pro
posádku od zavazadelníku a další položky. Oproti sériové
výrobě budou ve vozech odlišné pružiny, tlumiče a robustnější kryt motoru a převodovky. Škoda už českým policistům a Ministerstvu vnitra od roku 1993 předala více než
20 000 automobilů nejrůznějších modelů a specifikací.

pro městské školy a sociální služby budou dobře sloužit
nejen těmto organizacím, ale také přispějí ke snižování
emisí, zlepšování životního prostředí a tím i kvality života
v našem městě,“ řekl primátor hlavního města Prahy
Zdeněk Hřib.

PRAHA PŘEVZALA
ELEKTROMOBILY NISSAN

P

raha převzala 13 osobních elektromobilů Nissan
Leaf Acenta a jednu sedmimístnou dodávku Nissan
e-NV 200 Evalia. Budou sloužit pro různé příspěvkové organizace v hlavním městě. Nakoupeny byly ve snaze
o snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku z dopravy
a snížení hlukové zátěže v městském prostředí. V nejbližší
době bude předáno městu dalších 13 automobilů. Celkem 27 nových elektrovozidel bude stát téměř 20 milionů
korun. „V Praze fandíme ekologické dopravě a snažíme se
aktivně přispívat k jejímu rozvoji. Věřím, že elektromobily
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Porota AutoBest ohlásila
ocenění za rok 2020
Evropská porota AutoBest, tvořená 31 renomovanými novináři, kteří
reprezentují 31 evropských zemí, zvolila nový Seat Leon jako nejlepší
koupi na evropském automobilovém trhu v roce 2021 – Best Buy Car
of Europe 2021. Rozhodla i o udělení dalších ocenění.

N

avzdory mnoha restrikcím
a problémům s cestováním dokázala novinářská
organizace AutoBest
pokračovat ve dvacetileté tradici a v Rakousku uspořádala
tradiční závěrečný test finalistů.
Závěrečného testu se zúčastnily vozy
Citroën C4, Honda Jazz, Peugeot
2008, Seat Leon, Škoda Octavia
a Toyota Yaris. Vozy Dacia Sandero
se v termínu nepodařilo do Rakouska dopravit. Většina porotců ovšem
měla možnost se s nimi seznámit
později ještě před hlasováním.
Porotci měli k dispozici celkem 18
automobilů, které do Rakouska doputovaly z několika evropských zemí.
Citroën C4 ve verzi s elektrickým pohonem ë-C4 a plug-in hybridní verze
Seatu Leon zde dokonce měly světové
premiéry a členové poroty byli prvními
novináři, kteří tyto novinky řídili.
První den porotci absolvovali
testovací jízdy po silnicích v oblasti
Dolního Rakouska. Poté následovaly tradiční prezentace a diskuze se
zástupci automobilek – tentokrát ve
virtuální podobě. Hlavní testování
se za dodržení přísných protiepi-
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demických opatření uskutečnilo ve
zkušebním areálu ÖAMTC Teesdorf,
kde byla možnost vyzkoušet vozy
v extrémních situacích, k nimž může
dojít i v běžném provozu. Nakonec
se všichni porotci setkali k hlasování o cenách – i v tomto případě
šlo o jednání on-line. O hlavní ceně
posléze porotci rozhodovali v následujících týdnech na základě tradiční
matice se 13 kritérii hodnotícími
různé parametry vozu a podmínek
jeho provozu v každé zemi.
„S přihlédnutím k podmínkám
celoevropské pandemie byla úspěšná organizace testu finalistů AutoBest spíše zázrakem! Byla to jediná
celoevropská motoristická mediální
událost v této těžké době. Osobně
chci poděkovat všem našim členům
poroty, kteří udělali vše pro to, aby
se akce zúčastnili, a také výrobcům
finalistů, kteří vynaložili veškeré úsilí,
aby byli velmi dobře zastoupeni. Měli
jsme vynikající spolupráci s organizací ÖAMTC Fahrtechnik, která
vytvořila dosud nejnáročnější testy
pro naše finalisty. V rámci AutoBestu
víme, co znamená Mission Impossible. Toto vydání závěrečného testu
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další ukázkou toho, že dokážeme
nemožné učinit možným. Tímto
způsobem vyjadřujeme uznání
všem lidem v rámci automobilového
průmyslu, kteří vyvinuli obrovské úsilí,
aby pokračovali v dodávkách skvělých nových automobilů a technologií. Naší snahou rovněž vzdáváme
hold spotřebitelům snahou, aby lépe
porozuměli tomu, jaké jsou nejlepší
automobilové technologie, společnosti, vedoucí pracovníci, designéři,
komunikační technologie, elektromobily i nejlepší vozy ke koupi na kontinentu,“ uvedl zakladatel a předseda
organizace AutoBest Dan Vardie.
20. ročník slavnostního předávání
cen se uskuteční v Barceloně v termínu, kdy budou splněny příslušné
hygienické podmínky pro jeho konání
a pro bezpečné cestování všech hostí.

Seat Leon vítězem AutoBest
2021 – Best Buy Car of Europe
Vítězem ankety AutoBest 2021
– Best Buy Car of Europe byl zvolen
nový Seat Leon. S celkem 12 685
body o pouhých 532 bodů předstihl

novou generací vozu Škoda Octavia.
V procentuálním vyjádření tento rozdíl představuje pouze 0,69 %! Nový
Peugeot 2008 se umístil na třetím
místě s celkovým počtem 11 636
bodů, což je jen o 517 bodů méně
než získal vítězný vůz.
„Tento rok byl v mnoha ohledech
výjimečný. V rámci AutoBest jsme
přivítali sedm finalistů, což je v naší
dvacetileté historii vzácná situace. Je
to doklad schopnosti automobilového
průmyslu dodávat vynikající nové modely s jasným zaměřením na proces
elektrifikace. Měli jsme silnou konkurenci mezi Seatem Leon a Škodou
Octavia. Oba nové modely, pocházející od značek skupiny VW, jsou skvělá
auta, která si zasloužila vyhrát. Vyhrát
však může pouze jeden, porota AutoBest hlasovala, a tak máme vítěze:
Seat Leon. Gratulujeme všem lidem
zapojeným do tohoto projektu,“ uvedl
předseda poroty Ilia Seliktar.
„Jsme hrdí, že byl náš nový Seat
Leon zvolen vítězem ankety AutoBest
2021. Pro tým, který připravil uvedení
Leonu na trh, je to nejlepší možné
uznání. Ocenění pro vůz, navržený,
vyvinutý a vyráběný v Barceloně,
nám dodává novou sílu k tomu, abychom s důvěrou hleděli do budoucnosti,“ řekl předseda představenstva
společnosti Seat a značky Cupra
Wayne Griffiths.

Novým členem Síně slávy
ManBest 2020 se stává
Herbert Diess
Herbert Diess byl jmenován generálním ředitelem koncernu Volkswagen během největší krize v historii
této společnosti. Pod jeho vedením
Volkswagen usiluje o to, aby se stal
globálním lídrem v oblasti elektrických vozidel a digitalizace. Mnoho
elektromobilů, které v příštích letech

skupina Volkswagen uvede na trh,
umožní milionům motoristů přejít ze
spalovacích motorů na čistě elektricky poháněná vozidla. Časem bude
možné jeho úspěchy považovat za
definování nové éry – éry elektrických
vozidel pro každodenní použití a pro
všechny. V této obtížné době Herbert
Diess udržel skupinu Volkswagen na
cestě ziskovosti a růstu prodeje. Rovněž realizuje důkladnou restrukturalizaci skupiny s cílem stát se mnohem
agilnější organizací s proaktivním
přístupem schopným rychleji reagovat na dnešní rušnou dobu.
„Minulý rok byl pro nás pro všechny obtížný a vyčerpávající – na
obchodní i soukromé úrovni. Do roku
2021 přeji organizaci AutoBest hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Moc děkuji za sdělení této vynikající
zprávy. Jsem vděčný a poctěn, že
jsem se stal součástí renomované Síně slávy ManBest a připojil
se k tomuto kruhu vzorů v našem
podnikání. Informace, že změna,
kterou skupina Volkswagen prochází,
v rozhodování poroty hrála roli, znovu
potvrzuje moji důvěru v transformaci
naší společnosti. Při té jsme sledovali jednu myšlenku: učinit budoucí
mobilitu bezpečnější, pohodlnější
a čistší. Po letech podrobného
plánování byla v létě minulého roku
zahájena ofenzíva e-mobility koncernu Volkswagen. Díky tomuto úsilím
jsme již ztrojnásobili náš prodej
plně elektrických vozidel. Zákazníci
a odborníci, jako jste vy, podporují
naši cestu k udržitelnější mobilitě.
Jsem hrdý na každý krok, který každý
den podnikáme, abychom se přiblížili
provozu s nulovými emisemi. Samozřejmě jsem v tom nemohl uspět bez
pomoci svých týmů ve Volkswagenu.
Předám vaše povzbudivá slova všem
kolegům pracujícím dnem i nocí na
naší transformaci,“ poděkoval porotě
Herbert Diess.
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Ocenění CompanyBest 2020
pro Škoda Auto
Škoda Auto byla zvolena vítězem
ceny CompanyBest 2020 pro nejúspěšnější společnost za vynikající
rozvoj na mnoha trzích a inovativní
koncepty ve výrobě. Růst registrací
nových automobilů značky Škoda
v posledních letech byl stejně působivý jako nárůst tržního podílu na
mnoha trzích. Dopomáhají k tomu
technické inovace, atraktivní design
a rozšiřování modelové řady s orientací na zákazníka. Společnost Škoda
Auto porotu přesvědčila chytrým
konceptem výroby: v závodě v Mladé Boleslavi vyrábí na téže výrobní
lince paralelně a zcela flexibilně
modely Octavia a Karoq na bázi
modulární platformy MQB a model
Enyaq iV, který využívá modulární
platformu pro elektromobily MEB.
Porota AutoBest dále ocenila projekt
digitalizace dProdukce, který zaměstnance v závodě v Kvasinách vede bez
papírových podkladů jednotlivými
kroky výroby, dokumentace a kontroly
kvality.

A Star is Born: Citroën Ami
Porota jako držitele ceny A Star
is Born zvolila Citroën Ami. Tato
unikátní cena oceňuje revoluční
řešení mobility, nové startupy a značky s novými přístupy k přeplněné
moderní mobilitě. Tento dvoumístný
elektromobil byl primárně navržen
s ohledem na současnou městskou
mobilitu. Je k dispozici uživatelům prostřednictvím velmi cenově
dostupných nákupů a půjčoven,
včetně netradičních maloobchodních
prodejen automobilů. Inovativní použití telefonu, který nahrazuje mnoho
funkcí vozidla, zvyšuje přitažlivost
pro mladé uživatele a seznamuje je
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s řízením bez emisí v raném věku.
Citroën Ami by mohl být ideálním
řešením pro individuální přepravu
cestujících v evropských městech
blízké budoucnosti – s elektrickým
pohonem, snadným nabíjením
a minimálními nároky na prostor na
silnici i pro parkování. V Ami možná
Citroën naznačuje novou cestu, která
přesahuje klasická auta a je v souladu s charakterem značky i duchem
Andrého Citroëna.

Renault E-Tech vítězem ceny
TechnoBest 2020
Tato důmyslná inovace hybridního pohonu představuje technologii
převzatou ze závodních tratí a proměněnou pro reálný provoz. Posunutí hranice možného ve formuli 1
umožnilo, že Renault uvedl na trh
efektivní a cenově dostupné řešení.
Renault v roce 2020 prokázal své
odborné znalosti v oblasti technologií směřujících k budoucnosti se
sníženými emisemi zavedením tří
hybridních nebo plug-in-hybridních
verzí u modelů v segmentech malých
a kompaktních automobilů a přípravou dalších tří modelů, které budou
následovat v roce 2021.

Honda e je vítězem ocenění
EcoBest 2020
Chytrá Honda e je důmyslné čistě
elektricky poháněné auto dokonale
optimalizované pro použití v centrech měst. Díky designu, který nelze
srovnávat s žádným konkurentem,
je Honda e charismatická, luxusní
a skvěle se řídí, což dokazuje, jak
vzrušující může být budoucnost
podle EcoBest. Představením Hondy
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e japonský gigant nejen prokázal, že
je připraven na městské elektromobily s akumulátory, ale také, že má
správný smysl pro technické inovace.
Náhrada vnějších zpětných zrcátek
kamerami je dalším překvapením
v segmentu malých automobilů.

Držitelem ceny DesignBest
2020 je Frank Stephenson
Ocenění DesignBest Hall of Fame
uznává skutečné legendy mezi designéry automobilů a přesně tím Frank
Stephenson je. Stál u zrodu mnoha
legendárních automobilů, které dokáží
zvýšit tep motoristických nadšenců,
jako jsou Ford Escort RS Cosworth,
BMW X5, Maserati MC12, Ferrari
FXX, McLaren MP4-12C, ale také Mini
Cooper nebo Fiat 500. Všechny tito
a mnoho dalších vozů nesou jeho
odkaz . Inspiruje se světem zvířat
a využívá klasické metody designu od
skic přes počítačovou grafiku až po
hliněné modely. V roce 2018 založil
Frank Stephenson Design Consultancy, kde pokračuje v práci na různých
projektech i mimo sféru automobilů.

Ocenění SmartBest 2020
společnosti Jaguar Land
Rover za systém Pivi Pro
Jaguar Land Rover svůj informační a zábavní systém Pivi Pro rozšiřuje
ve všech modelech. Vyznačuje se
designem dual-sim, který umožňuje
efektivnější bezdrátovou aktualizaci
a datovou konektivitu. Jaguar Land
Rover jako prvním výrobce automobilů implementoval nastavení dual-sim,
původně používané v kosmonautice
a letectví, což přináší řadu výhod
včetně lepší ochrany kyberútokům.

„SmartBest je jednou z nejvíce
ambiciózních kategorií. Toto ocenění udělujeme za nejlepší konektivní technologie v automobilovém
průmyslu. Letos byl v této kategorii
nejlepší systém Pivi Pro se svým
jednoduchým ovládáním, které
řidiči umožňuje plně se soustředit
na řízení. 90 % běžně využívaných
funkcí je dostupných nanejvýš na
dvě kliknutí,“ řekl předseda AutoBest
Dan Vardie.

SafetyBest 2020 Toyotě Yaris
za bezpečné airbagy
Ocenění SafetyBest 2020 získává
Toyota za vývoj a použití středového
airbagu v novém modelu Yaris. Ten
se zde objevuje poprvé v evropském
segmentu malých vozů. Použití
tohoto důležitého bezpečnostního
prvku v jednom z nejmenších vozů
znamená pokračování demokratizace této technologie a hrálo klíčovou
roli v hodnocení modelu Yaris, který
v nejnovějším testu Euro NCAP dosáhl vysoké skóre. Toto ocenění zdůrazňuje zásadní význam bezpečnosti
pro spotřebitele. Organizace AutoBest jej zavedla před dvěma desetiletími jako jedna z prvních na světě.

Toto Wolff vítězem ceny
SportBest 2020
Torger Christian „Toto“ Wolff v roce
2013 převzal vedení Mercedes-Benz
Motorsportu a vytvořil zde tým, který
získal sérii vítězství a titulů, jaké ve formuli 1 nemají obdoby. Bývalý vídeňský
závodník a podnikatel dovedl tým
Mercedes AMG Petronas F1 k sedmi
titulům v mistrovství světa konstruktérů FIA a jeho jezdce, Lewise Hamiltona (6x) a Nica Rosberga (1x) k sedmi
titulům v šampionátu jezdců. Wolff se
tak stal nejúspěšnějším šéfem týmu
formule 1 všech dob.

Text: Vladimír Rybecký,
zástupce ČR v porotě AutoBest
Foto: AutoBest
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Plazmové nanášení
povrchové vrstvy válců
Škoda Auto zavádí ve výrobě motorů plazmové nanášení povrchové vrstvy
válců. Ultrajemná vrstva, nanášená pomocí plazmy, u nového tříválce 1,0 TSI
řady EA211 nahrazuje litinové vložky. Nová povrchová vrstva snižuje tření,
spotřebu, emise a hmotnost motorů nové generace TSI EVO.

S

polečnost Škoda Auto
uvedla do provozu novou
linku pro plazmové nanášení povrchové vrstvy
válců motoru. Technicky
inovativní proces umožňuje nahradit
dosavadní vložky válců nanesením
práškové vrstvy o celkové tloušťce
150 µm (0,15 mm). Zařízení bude
využíváno při výrobě nových tříválcových motorů modelové řady EA211
Evo za účelem snížení vnitřního tření.
V důsledku toho budou benzinové
motory 1,0 TSI Evo ještě efektivnější
a budou emitovat méně škodlivin.
Česká automobilka investovala 28,8 milionů euro, aby ve svém
hlavním výrobním závodě integrovala
do stávající výroby motorů novou
obráběcí linku včetně dvou speciálních zařízení pro nanášení povrchové
vrstvy pomocí plazmy, z nichž každé
je vybaveno dvěma hořáky. Celková
modernizace výroby motorů společnost Škoda Auto si vyžádala investici
ve výši 69,1 milionů euro.
V průběhu výrobního procesu
se spalovací prostory bloku motoru
nejprve třískově obrábějí na lince.
Následně funkční plochy válců
zdrsní laser o výkonu 1500 W, čímž
se zajistí dokonalá přilnavost materiálu nanášeného pomocí plazmy.
Laserový paprsek vytvoří na jednom
milimetru deset drážek o průměrné
hloubce 40 µm. Tato operace probí-

há v ochranné dusíkové atmosféře,
aby bylo možné optiku laseru chránit před nečistotami a zajistit tak
potřebnou míru preciznosti.
Jako plazmový plyn je použita
směs vodíku s argonem. Hořákem
prochází 4,5 l vodíku za minutu
a vzniklá plazma dosahuje teplotu až
15 000 °C. Do plazmy je přiváděna
směs na prášek jemně rozemleté
oceli obsahující železo, uhlík, křemík, mangan a další potřebné prvky.
Velikost zrn prášku se pohybuje do
50 µm. Po aplikaci na stěny válců
vytvoří roztavený prášek vrstvu silnou
zhruba 250 µm. Při následném obrábění válců honováním se tato vrstva
zredukuje na 150 µm. Pro srovnání –

2/2021

stěny dosavadních vložek válců mají
tloušťku 4 mm.
Během výrobního procesu se
každý válec v rámci kontroly kvality
několikrát přeměřuje. Optické měřicí
přístroje přitom nejprve změří zdrsněný povrch. Druhé měření následuje
po nanesení plazmy. Následně se
struktura plazmy prověřuje pomocí
vířivých proudů.
Vedoucí výroby komponentů společnosti Škoda Auto Christian Bleiel
zdůrazňuje: „Efektivita našich motorů
EA211 TSI Evo díky technicky inovativnímu nanášení pomocí plazmy
dále vzroste. Tato vrstva snižuje třecí
ztráty a tím i spotřebu paliva. Tato
metoda navíc vede k rovnoměrnějšímu rozdělení a lepšímu odvodu tepla
ze spalovacího prostoru a optimalizuje tak tepelné namáhání motoru.
Motory s vrstvou nanesenou pomocí
plazmy v Mladé Boleslavi vyrábíme
ve třísměnném provozu a montujeme je do vozů modelových řad Fabia,
Scala, Octavia, Kamiq a Karoq.“
Motory s nanesenou vrstvou pomocí
plazmy se budou montovat i do vozů
Škoda Octavia e-Tec s mild-hybridní
technologií.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Škoda Auto
Foto: Škoda Auto
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Škoda Auto
Česká republika
v roce 2020

Vedoucí Škoda ČR Jiří Maláček
Trend prodeje ojetých vozů v síti Škoda Plus
v letech 2019 a 2020

Škoda Auto loni v České republice registrovala 74 786 nových osobních
automobilů a dosáhla navýšení tržního podílu na 36,9 %. Certifikovaný program obchodu s ojetými vozy Škoda Plus loni obsloužil 53 620 zákazníků.

V

roce 2020 se k očekávanému mírnému poklesu
prodeje přidal negativní
vliv epidemie covid-19.
Jarní zastavení výroby na
opět týdnů nebylo možné během roku
dohnat a k tomu se přidalo uzavření
prodejen během března a dubna
a poté od poloviny října. Nicméně
okamžitý růst prodeje na stav z předchozího roku v letních měsících je
důvodem k optimistickému očekávání
rychlého návratu k normální situaci po
skončení karanténních opatření.
Škoda za těchto okolností dosáhla 74 786 nově registrovaných
vozů. Oproti 85 895 vozům v roce
2019 jich sice dodala o 13 % méně,
nicméně celkový trh v ČR se snížil
o 19 %. Škoda tak navýšila svůj tržní

podíl na 36,9 %, což znamenalo návrat ke stavu z roku 2007. Největší
pokles na českém trhu zaznamenal
prodej soukromníkům – o 24 %.
Přitom značka Škoda zaznamenala
největší růst tržního podílu právě
u nich +5 %, zatímco růst podílu
u firemní klientely byl o 2 %.
„Přes očekávatelný pokles si značka Škoda na svém domácím trhu
vedla se ctí. Zákazníci ani v těžké
době neztratili důvěru v kvalitu vozů
Škoda. Naše obchodní síť složitou
situaci zvládla velmi dobře, a na to
jsme patřičně hrdí. V letošním roce
očekáváme mírné zotavení trhu
a chceme být součástí tohoto trendu.
Plánujeme udržet tržní podíl a atakovat hranici 80 000 registrovaných
nových vozů značky Škoda,“ hod-

notí situaci vedoucí českého zastoupení automobilky Škoda Jiří Maláček.
Škoda Auto Česká republika v současné době má 177 autorizovaných
prodejních míst, 226 značkových
servisů a 150 prodejních míst programu Škoda Plus. Žádný z prodejců
během roku 2021 nezkrachoval.
Na uzavření prodejen Škoda Auto
reagovala rozšířením nabídky internetového prodeje Škoda on-line.
Místo jen předvolených verzí mohou
zákazníci vybírat ze všech skladových
vozů. Od startu projektu bylo jeho
prostřednictvím prodány stovky vozů,
což v Evropě nemá obdoby. Nejprodávanější je zde Fabia. Stále ale platí,
že koupě auta je u většiny zákazníků
podmíněna návštěvou showroomu,
kde si chtějí vyzkoušet funkci a napří-

klad absolvovat testovací jízdu. Zatím
tento prodej funguje jen formou operativního leasingu, nicméně už brzy
bude možné kupovat on-line vozy
i na úvěr a za hotové.
Značka Škoda zaujala vedoucí pozici i v oblasti elektromobility. Na českém trhu se vloni zaregistrovalo 3262
elektromobilů. Jednoznačně nejprodávanějším elektromobilem roku
2020 se stala Škoda Citigoe iV s 943
exempláři. Dalších 741 kusů přidala
Škoda zásluhou SUV Enyaq iV, které
se začalo vyrábět v závěru loňského
roku, a tak se stačily registrovat pouze
vozy, které jsou určeny pro prezentační účely a interní potřebu jako služební
vozidla nebo automobily pro oddělení
technického vývoje a kvality.
Kromě nových automobilů se
značce Škoda dařilo i na poli ojetých
automobilů. Meziroční zachování
počtu prodaných ojetých vozů Škoda
Plus (pokles jen o 2 %) je s ohledem
na jarní i podzimní uzavření prodejen
příznivý výsledek a ilustruje zvyšující
se zájem zákazníků, kteří ve stále
větší míře upřednostňují jistý původ,

Vývoj prodeje ojetých vozů v síti Škoda Plus

odpovídající technický stav a kvalitní
služby včetně férového financování.
Celkem si zákazníci od certifikovaných partnerů Škoda Plus odvezli
53 620 vozů. Tradičně nejžádanějšími byly zánovní vozy s prodlouženou
zárukou výrobce a významná byla
i poptávka po vozech do 5 let stáří.
Na uspokojivém výsledku se podílelo
i navýšení počtu nabízených ojetých
vozů a rozšíření počtu certifikovaných
partnerů. Ti jsou zákazníkům k dispozici již na 150 místech po celé České
republice, přičemž 60 z nich provozuje kryté showroomy, jejichž prostředí
si v ničem nezadá se standardy obvyklými při prodeji vozů zcela nových.
V průběhu roku 2020 pracovaly
bez přerušení jen servisy. V oblasti
poprodejních služeb Škoda Auto
v ČR zaznamenala pokles jen v řádu
jednotek procent s počtem servisních zakázek podobným jako v roce
2019, ovšem vývoj prodeje náhradních dílů měl podobný průběh jako
prodej automobilů.
„Vnímáme pozici jedničky na trhu
s ojetými vozy, která nás zavazuje

Vývoj podílu značky Škoda na trhu osobních aut v ČR
Trend prodeje nových aut Škoda v ČR v letech 2019 a 2020
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k tomu, abychom stále posouvali
měřítka kvality. V nejisté době je nákup
zánovního vozu jednou z nejlepších
možností, jak omladit vozový park za
výhodných podmínek. Lze proto předpokládat, že právě letošní rok přinese
ještě větší poptávku. Očekáváme, že
se přes Škoda Plus zobchoduje kolem
57 000 vozidel,“ říká Jiří Maláček.
Navzdory přerušení výroby v českých závodech Škoda Auto na 39 dní
sjelo v Mladé Boleslavi a Kvasinách
z linek 753 013 vozů – v Mladé Boleslavi společnost Škoda Auto vyrobila
480 000 vozů a v Kvasinách 270
000 vozů. Kromě toho automobilka
i v uplynulém roce vyrobila 411 000
motorů, 383 000 převodovek typů
MQ200 a MQ100, 470 000 převodovek DQ200, 76 000 vysokonapěťových
trakčních akumulátorů a 1 511 000
náprav. Ty se dodávají i do modelů
jiných značek koncernu VW.

Text: Vladimír Rybecký
Grafy: Škoda Auto

Tržní podíl značky Škoda podle typu provozovatele

Trend prodeje originálních dílů Škoda
v ČR v letech 2019 a 2020
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Snížení emisí uhlíku
v Evropě zajišťují
jen ti nejchudší

ve všech členských státech kromě
dvou vzrostly a jsou odpovědné za
přibližně čtvrtinu celkových emisí
Evropské Unie.

Oxfam odhaduje, že EU by měla
snížit své emise o více než 65 %
pokud má splnit svůj podíl na celosvětovém snížení emisí. Aby EU do

Vývoj emisí CO2 v EU podle příjmových skupin

Zpráva nevládní organizace Oxfam International odhaluje významné
rozdíly v emisích CO2 mezi evropskými zeměmi, ale především ukazuje,
že ti bohatí přispívají k emisím skleníkových plynů v Evropě nepřiměřeně vysokou mírou, zatímco emise snižují jen ti nejchudší.

A

nalýza nevládní organizace zaměřené na boj proti
chudobě Oxfam a Stockholmského institutu pro
životní prostředí odhaluje
obrovskou nerovnost v původu emisí
CO2 v Evropě. Snížení emisí v EU od
roku 1990 bylo dosaženo pouze občany EU s nižšími a středními příjmy.
Zatímco nejchudší polovina Evropanů snížila emise o čtvrtinu, celkové
emise působené nejbohatšími 10 %
občanů nadále rostou.
Aby bylo možné dosáhnout významnější snížení emisí CO2, požadované do roku 2030, musí podle
Oxfamu vedení EU dát Zelenou
dohodu do souladu se spravedlností
a zaměřit se na výraznější snížení
emisí u bohatších Evropanů a zároveň podpořit občany s nižšími příjmy.
„Snížení emisí uhlíku v EU přinesli
jen chudší Evropané, zatímco ti
nejbohatší si užívají bezplatnou jízdu.
Nyní však musí každý přidat svůj díl,
abychom v příštím desetiletí dosáhli
potřebné výrazné snížení emisí,“ uvedl šéf klimatické politiky společnosti
Oxfam International Tim Gore.
Analýza ukazuje, že 10 % nejbohatších Evropanů je odpovědných za
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27 % z celkového objemu emisí, tedy
za stejné množství jako celá nejchudší
polovina dohromady, přičemž nejbohatší 1 % občanů EU působí 7 %
emisí. Zatímco nejchudší polovina
Evropanů s ročními příjmy do 20 000
eur (525 000 Kč) snížila své emise
o 24 % a dalších 40 % Evropanů se
středními příjmy, kteří ročně vydělávají mezi 20 000 až 40 999 eur
(525 000 až 1 075 000 Kč), kteří jsou
odpovědní za necelou polovinu emisí,
zajistilo jejich snížení o 13 %. Naopak
nejbohatších 10 % občanů EU od roku
1990 své emise zvýšilo o 3 % a nejbohatší 1 % dokonce o 5 %.
Oxfam International proto požaduje, aby EU využila evropskou Zelenou
dohodu k nápravě a boji proti nerovnosti při snižování emisí uhlíku.
„Zelená dohoda EU se může zaměřit
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na emise nejbohatších a zároveň
mít prospěch pro Evropany s nižšími
příjmy. Je na čase zakázat velká SUV,
zdanit letecká paliva a investovat do
renovací bytů a veřejné dopravy aby
se ukončila palivová chudoba, vytvořily se miliony důstojných pracovních
míst a zajistil se čistší vzduch pro
všechny,“ řekl Tim Gore.
Rozdíly jsou patrné také mezi
členskými státy. S 10 % nejbohatšími občany v Německu, Itálii, Francii
a Španělsku je přibližně 25,8 milionu
lidí odpovědných za stejný objem
emisí jako celá populace 16 členských států čítající 84,8 milionu lidí.
„Je ohromující, že i když emise
za posledních 30 let mírně poklesly,
u nejbohatších obyvatel v Evropě
stále rostly. Klimatický problém nelze
vyřešit, pokud potřeba luxusu nadále
poroste,“ uvedl vedoucí vědecký pracovník Stockholmského institutu pro
životní prostředí Sivan Kartha.
Evropa nese odpovědnost za 15 %
celosvětové produkce emisí CO2, přestože je domovem pouze 7 % světové
populace. Letecká doprava a cestování autem vytváří přibližně 30 – 40 %
uhlíkové stopy Evropanů s nejvyššími
příjmy. Emise z dopravy od roku 1990

Porovnání emisí CO2 v EU v letech 1990 a 2015 podle příjmových skupin

Emise CO2 v EU na hlavu v jednotlivých příjmových skupinách

roku 2030 omezila globální oteplování
na 1,5 °C, jak je stanoveno v Pařížské
dohodě, musela by podle Oxfamu
být uhlíková stopa nejbohatších 10 %
občanů EU 10x menší, přičemž nejbohatší 1 % by muselo snížit emise
30x. Ve srovnání s tím nejchudší
polovina občanů potřebuje snížit
emise o 50 %.
Tim Gore varoval, že zjištěná nevyváženost v emisích může zmařit cíle
EU v oblasti klimatu pokud její vedoucí představitelé nepřijmou společný
přístup nejen ke snižování emisí,
ale i k řešení nerovnosti, jak ukázaly
protesty Žlutých vest ve Francii.
Studie Oxfam International uvádí,
že nejbohatších 10 % světové populace (tj. s ročním příjmem nad 35 000
USD, tedy 750 000 Kč), zahrnující
přibližně 630 milionů lidí, je odpovědných za 52 % celosvětových emisí.
Podle zprávy bylo v letech 1990
až 2015 1 % nejbohatších ze světové
populace, vydělávající více než
100 000 USD ročně (2 135 000 Kč),
zodpovědné za dvojnásobné množství emisí CO2 než celá chudší polovina světa. Emise CO2 se během
25 let zvýšily o 60 %, ale nárůst
emisí od nejbohatšího 1 % obyvatel
byl třikrát větší než nárůst emisí od
nejchudší poloviny obyvatel.
Oxfam International varuje, že
pokud se tento stav nedostane pod
kontrolu, tak v příštím desetiletí emise
uhlíku jen od nejbohatších 10 % obyvatel světa postačí ke zvýšení úrovně
nad bod, který způsobí globální
zvýšení teploty o 1,5 °C i když by celý
zbytek světa okamžitě snížil své emise na nulu. Proto požaduje zvýšení
daní z luxusního zboží produkovaného nebo produkujícího velký objem
CO2 pro získání prostředků na investice do alternativ s nízkými emisemi
uhlíku. „Nejde o lidi, kteří letí na jednu
rodinnou dovolenou za rok, ale o ty,
kteří každý měsíc podnikají dálkové
lety, a to je poměrně malá skupina
lidí,“ uvedl Tim Gore.

Text: Vladimír Rybecký podle
podkladů Oxfam International
Grafy: Oxfam International
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Rok 2020 pro Porsche
Česká republika
Porsche Česká republika v roce 2020 zahájila e-ofenzivu a do 30. roku
působení v České republice vstupuje na pozici největšího importéra
automobilů nových osobních a užitkových vozidel.

S

polečnost Porsche
Česká republika vykázala
v uplynulém roce 28 138
registrací vozů značek
Volkswagen, Audi, Seat,
Volkswagen Užitkové vozy a Cupra,
což znamenalo pokles o 23,5 % ve
srovnání s rokem 2019. Dosáhla
obrat 19,3 miliardy Kč ( – 24,6 %).
Výsledky odrážejí celkový pokles
(-18,8 %) českého trhu v důsledku
pandemie nemoci covid-19 a z toho
plynoucích restriktivních opatření. V oblasti servisních služeb se

Jednatel Porsche Česká
republika Jan Hurt
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společnosti Porsche ČR podařilo
udržet celkový obrat nad 2 miliardami korun.
„Významnou roli v našich aktivitách hrají servisní služby. Kladná
hodnocení v průzkumech spokojenosti i obchodní výsledky v této
oblasti potvrzují, že se nám tato činnost daří. Celkový obrat servisní sítě
námi zastupovaných značek přesáhl
čtyři miliardy korun, což v kontextu
mimořádného vývoje roku 2020
pokládáme za velmi dobrý výsledek.
Podařilo se nám například prohloubit
spolupráci s dodavateli renomovaných značek pneumatik a vytvořit tak
skutečně zajímavé nabídky, což naši
zákazníci ocenili,“ uvádí jednatel Porsche Česká republika Franz Pommer.
Značky Porsche Česká republika v roce 2020 představily mnoho
nových zásadních modelů, jejichž
uvedení muselo probíhat netradičními cestami. Obvyklé formy prodeje
doplnily online prodejní kanály. Nově
spuštěný portál Car-Advisor.cz pro
nezávislé hodnocení autorizovaných
prodejců a servisů pomáhá zákazníkům vybrat si v blízkosti bydliště prodejce s nejvyšším hodnocením, což
vede nejen ke zvyšování spokojenosti
zákazníků a zároveň díky okamžité
zpětné vazbě motivuje pracovníky
autorizované sítě k nejlepším službám.
„Kvůli plnění limitů CO2 letos na
trhu uvidíme další optimalizaci a částečnou redukci konvenčních spalova-
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technologie spolu s novými nároky
zákazníků vyvolávají potřebu zvyšovat kvalifikaci pracovníků prodejní
a servisní sítě společnosti Porsche
Česká republika. Velký impuls v této
oblasti přinese nové školicí středisko,
jehož výstavba bude zahájena v 1.
čtvrtletí letošního roku ve Zlatníkách
u Prahy.

Volkswagen

Jednatel Porsche Česká
republika Franz Pommer

cích modelů, jejich přímé či nepřímé
zdražování a možná i objemové
limitace, což bude mít zásadní vliv na
trh s ojetými vozy. I když je vývoj zatím
velmi nejasný, jednou z alternativ, se
kterou pracujeme, je růst celkového
trhu kolem 10 % na 220 000 vozů.
Chceme být proto mírnými optimisty,“
komentuje výhled na rok 2021 jednatel Porsche ČR Jan Hurt.
Společnost Porsche Česká republika vstoupila do roku 2020 se 173
zaměstnanci. Prodej zastupovaných
značek zajišťuje 127 smluvních partnerů, servisem koncernových vozů je
pověřeno 250 smluvních partnerů.
Technický vývoj a přicházející nové

Volkswagen Golf
VIII. generace

Volkswagen ID.3

V České republice bylo v roce
2020 registrováno 16 767 nových
osobních vozů Volkswagen. Volkswagen díky tomu zakončil rok 2020
jako jednička mezi importéry. Na
českém trhu se nejlépe prodávaly tradiční modely. Golf si s 3942
registracemi si proti loňskému roku
polepšil a posunul se tak do Top 10
českého trhu. Posílení zaznamenal
rovněž Passat, jehož se po modernizaci prodalo 2226 vozů. Přesně mezi
nimi zůstal s počtem 2616 registrací
Tiguan.
„Pro značku Volkswagen byl rok
2020 ve znamení modelové ofenzivy
a zásadního kroku do světa elektromobility, kterým byla premiéra přelomového modelu ID.3 a jeho uvedení
na trh. A protože si Volkswagen zakládá také na tradičních hodnotách,
představil osmou generaci kompaktního vozu Golf. Lockdown nás přiměl
více zapojit online prodejní kanály,
což se projevilo zájmem zákazníků
o vozy rezervované prostřednictvím
internetu. Pro skladové vozy re-

zervované online nabízíme další cenové zvýhodnění,“ komentuje loňský
rok ředitel divize Volkswagen osobní
vozy Patrik Fejtek.

základ pro úspěšný „pocovidový“
restart v roce 2021,“ říká ředitel divize
Seat/Cupra Aleš Novák.

Volkswagen Užitkové vozy

Audi
„Uplynulý rok byl s ohledem na
pandemickou situaci rokem krizovým, který jsme jako značka velmi
dobře zvládli. V průběhu roku jsme
uvedli nové modely v čele se čtvrtou
generací A3 a rozšířili motorizace.
Dále rozvíjeli nízkoemisní mobilitu
reprezentovanou modely e-tron
a PHEV. Na český trh jsme také uvedli nové RS modely z dílny Audi sport
v čele s novou generací bestselleru
RS6 Avant a novinku RSQ8. Zaměřením na vysokovýkonné motorizace
jsme i významně navýšili průměrnou
cenu prodávaných vozů. Zároveň se
nám podařilo navýšit podíl na trhu,“
zhodnotil uplynulý rok ředitel divize
Audi Marcel Archleb.

Seat/Cupra
„Kvůli chybějící výrobě, restrikcím
u konkrétních modelů a náběhu nové
emisní normy WLTP jsme čelili problémům, které jsme v takto koncentrované podobě doposud nezažili.
Výslednými 4334 registrovanými
vozy jsme se sice vrátili na úroveň
roku 2013, přesto se nám podařilo
udržet stabilní pozici mezi značkami
na českém trhu a vytvořit si kvalitní
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V roce 2020 bylo v České republice registrováno 4588 nových vozů
značky Volkswagen Užitkové vozy.
Omezení výroby a prodeje v důsledku
pandemie onemocnění covid-19 tak
způsobila pokles o 30,9 % v porovnání s rokem 2019. Volkswagen
Užitkové vozy dosáhl v příslušných
segmentech celkového tržního podílu 14,3 %. V celosvětovém měřítku
dodala značka Volkswagen Užitkové
vozy zákazníkům v roce 2020 celkem
371 700 vozidel o 24,4 % méně než
o rok dřív.
„Přestože byl rok 2020 výrazně poznamenaný vládními opatřeními proti
šíření koronaviru, přinesl naší značce
i řadu světlých momentů. V loňském
roce například zaznamenala rekordní
prodeje kempovacích vozů. Počet
objednaných vozů Grand California
se meziročně zvýšil o 63 %, u modelu
California T6.1, který byl loni v rámci
oslav ‚sedmdesátin‘ Transporteru
nabízen také v akční verzi 70 let Bulli,
činil nárůst dokonce 328 %,“ říká ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy
Jakub Šebesta.
Kromě významně omezené kapacity výroby v důsledku koronavirové
pandemie po většinu loňského roku
se na výsledcích podepsalo také
dlouhé přerušení výroby modelu Ca-
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Užitkové
vozy
ddy, který v rámci generační obměny
přechází na zcela novou platformu.
Volkswagen Užitkové vozy navíc
v roce 2020 ukončil výrobu modelu
Amarok. Pozitivním impulzem byla
velmi úspěšná kampaň „70 let Bulli“
na oslavu kulatého výročí legendárního Transporteru.
Volkswagen Užitkové vozy vstoupil
do roku 2021 zahájením prodeje páté
generace modelu Caddy s akčními
cenami. Modernizace nabídky se
týká také modelové řady T6.1, která
je nově k dispozici s ještě čistějšími
a hospodárnějšími vznětovými motory TDI. V polovině roku 2021 se ve
světové premiéře představí zcela nová
generace T7, jejíž předprodej v České
republice bude spuštěn na konci roku
2021. S oficiálním uvedením na trh se
počítá na začátku roku 2022.

um 20 let. Staví na filozofii prodeje
ověřených vozů s jasnou historií.
„Za loňský rok vykázala značka
Das WeltAuto slušnou bilanci, když
navzdory globálnímu poklesu trhu
ojetin o 15 % zůstala prakticky na
svém: 15 077 prodaných vozů je
jen o 737 méně než v roce 2019,”
zhodnotila loňský covidový rok nová
vedoucí divize Das WeltAuto Mirka
Cimrová.
Na příznivém prodejním výsledku
se podíleli partneři DWA, kteří na
vládní opatření rychle reagovali pod-

Vzhledem k tomu, že na pracovním
trhu je trvalý nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, věnuje Porsche
ČR pozornost už učňům. Právě jim
je určen unikátní projekt na podporu vzdělávání ve středních školách
a odborných učilištích s výukou oborů
zaměřených na automobily s názvem
Q-Hero. Porsche Česká republika se
rovněž podílí na organizaci profesní
soutěže Autoopravář Junior, kterou
organizují vybrané pilotní, krajské
školy. V letošním roce se z důvodů
protiepidemických opatření finálové

Značkový program prodeje ojetých vozů
Das WeltAuto slaví jubileum 20 let

Projekt Moon
V roce 2020 se podařilo klientům
dodat bezmála 300 kusů nabíjecích
zařízení značky Moon v hodnotě převyšující 13,5 milionu Kč, což je více
než dvojnásobek předchozího roku.
Projekt komplexního řešení nabíjecí infrastruktury Moon byl společností
Porsche Česká republika odstartován v roce 2019. Je v nabídce v ČR,
stejně jako v ostatních zemích, kde
působí skupina Porsche Holding
Salzburg. Zastřešuje služby související s dodáním dobíjecích stanic. Tyto
služby zahrnují nejen dodávky samotného zařízení, ale také posouzení
místa pro instalaci, vlastní montáže
a v neposlední řadě i zprostředkování
dodávek elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie.
Moon dodává kompletní portfolio
stanic od malých nástěnných wallboxů pro domácnosti až po průmyslová řešení stanic se stejnosměrným
proudem, výkonem 300 kW a bateriovým úložištěm, vhodná i pro veřejnou síť dobíjecích stanic.

Das WeltAuto
Značkový program prodeje ojetých
vozů Das WeltAuto letos slaví jubile-
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porou online formátů při komunikaci
se zákazníky, prohlídkách vozů prostřednictvím videohovorů a podobně.
Těžiště programu Das WeltAuto nadále zůstává v mladých vozech – více
než 50 % aut bylo do 3 let stáří.

Best Employer
Společnost Porsche ČR si uvědomuje důležitost kvalitního personálního zajištění pro svoji prodejní
a servisní síť. Proto v rámci projektu
Best Employer podporuje autorizovanou síť v oblasti vzdělávání a tréninku
zaměstnanců, employer brandingu
i získávání nových zaměstnanců.
V této činnosti plánuje pokračovat
i v roce 2021.
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kolo neuskuteční, přesto chce firma
studenty podpořit širokou nabídkou
samostudijních materiálů. Součástí
materiálů jsou i testy. Aktivní studenti
po jejich absolvování získají další
body v motivačním projektu Q-Hero.
Podporu personálního zajištění
v celé síti Porsche ČR poskytuje portál Carjobs.cz, který se za dobu svého
ročního působení ukázal jako užitečný nástroj pro personální oddělení
autorizovaných prodejců a servisů
i skvělou příležitost pro uchazeče, jak
najít práci v automobilové branži.

Text: Vladimír Rybecký
Foto: Porsche ČR
a Vladimír Rybecký
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ZÍSKEJTE O 50%
VĚTŠÍ NÁJEZD
KILOMETRŮ

Goodyear vás doveze dále*

EfficientGrip Performance 2

* Interní test. Porovnáváno s předchozí generací EfficientGrip Performance. Testovaná pneumatika: 205/55R16
91V; Testovací vůz: VW Golf 7; Lokace testu: veřejné komunikace v Lucembursku a ve Francii.

