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Škoda Enyaq Coupé iV se představuje
Po základním modelu Enyaq iV Škoda
Auto rozšiřuje svou modelovou řadu elektricky
poháněných exkluzivních SUV o variantu kupé.
Součástí nabídky je také sportovní verze RS –
první u čistě elektricky poháněného vozu značky
Škoda. Škoda Auto předpokládá, že Coupé bude
do budoucna představovat asi třetinu prodeje
této modelové řady, z čehož asi 10-20 % budou
verze RS.
Škoda Enyaq Coupé iV má emocionálnější
sportovnější vzhled. Umístění vysokonapěťového
akumulátoru v podlaze mezi přední a zadní
nápravou a absence středového tunelu umožnilo
vytvořit prostorný interiér a zavazadlový prostor
s objemem 570 l. Součástí standardní výbavy
je centrální dotykový displej infotainmentu 13“
a virtuální kokpit s displejem 5,3“. Head-up displej
s rozšířenou realitou je k dispozici za příplatek.
V nabídce jsou tři výkonové verze – základní
Enyaq Coupé iV 80 s jedním elektromotorem
150 kW/310 N.m pohánějícím zadní kola, Enyaq
Coupé iV 80x s dvojící elektromotorů s celkovým
výkonem 195 kW/425 N.m a pohonem všech
kol a Enyaq Coupé RS iV s celkovým výkonem
220 kW/460 N.m. Všechny tři mají akumulátor
s kapacitou 82 kWh. S pomocí vylepšeného

softwaru se doba nabíjení do 80 % kapacity
zkrátila pod hranici 30 minut (tento vylepšený
software budou mít k dispozici i majitelé už
provozovaných vozů).
Hodnota součinitele odporu vzduchu cx 0,234
je nižší než u vozu Enyaq iV, což se projevuje na
delším dojezdu až 545 km v režimu WLTP.
Verze Enyaq Coupé Sportline iV má specifický
design interiéru, kterému dominuje černá barva,
sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy
a standardně dodávaný tříramenný sportovní
multifunkční volant s páčkami pod volantem,
jimiž může řidič měnit úroveň rekuperace.
Nový Enyaq Coupé iV se vyrábí společně
s modelem Enyaq iV v Mladé Boleslavi.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Fabia Monte Carlo – první kresby
Škoda Auto zveřejnila na designových
skicách první pohled na připravovanou
variantu Fabia Monte Carlo nové
generace.
Černé
prvky
zdůrazňují
dynamické proporce vozu. Typické
vizuální detaily jsou rámeček masky
chladiče v černé barvě, stejně jako spodní
hrana spoileru na specifickém předním
nárazníku s velkým spodním otvorem pro
přívod vzduchu. Černě lakovaný je také

difuzor na zadním nárazníku a nápisy na
zadních dveřích, stejně jako kryty vnějších
zpětných zrcátek, lišty kolem oken, boční
prahy a zadní spoiler. Přední blatníky zdobí
plakety Monte Carlo. Interiér je převážně
černý. Sportovní sedadla mají integrované
opěrky a tříramenný multifunkční sportovní
volant nese plaketu Monte Carlo. Loketní
opěrky a spodní část přístrojové desky
mají specifický vzhled v dekoru Carbon.

Ford Kuga PHEV - nejprodávanější plug-in hybrid v Evropě
V roce 2021 se Ford Kuga Plug-In Hybrid se
48
000
prodanými
vozy
stal
nejprodávanějším
plug-in
hybridem
v Evropě. Většina prodaných vozů Ford
Kuga byly plug-in hybridy nebo full hybridy.
Anonymizované provozní údaje ukazují
jak zákazníci vloni využívali Kugu PHEV.
V průměru najezdili přes 10 000 km a na
každých 100 dnů, kdy byl vůz v provozu,
připadalo 71 nabíjení. Průměrný stav nabití
akumulátoru při připojení k nabíječce
byl 30 %, takže řidiči nechávají zřídka
akumulátor úplně vybít. Jen při letním
cestování využívají flexibilitu hybridního
pohonu. Z 5,7 milionu zaznamenaných
nabíjení proběhlo 46 % přes noc, přičemž
nejběžnější doba nabíjení byla delší než 12
hodin. Druhé nejpopulárnější bylo nabíjení
na 1 až 2 hodiny přes den.

Ford Kuga Plug-In Hybrid ujede na
elektrický pohon 57 až 65 km, v městském
provozu 71 až 89 km. Homologovaná
spotřeba paliva je 0,9-1,3 l/100 km, s plně
vybitým akumulátorem 5,2-6,0 l/100 km.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 308 ve třetí generaci
Peugeot v České republice uvedl na trh
novou generaci kompaktního modelu 308. Střídá
úspěšnou druhou, jíž se za osm let prodalo 1 310
000 vozů. Peugeot 308 přichází ve třetí generaci
na modifikované platformě EMP2 W3 s více než
polovinou komponent nově vyvinutých nebo
specifických pro třetí generaci 308. Oblíbené
kombi Peugeot 308 SW bude brzy následovat.
V EU mají hatchbacky dvoutřetinový podíl,
zatímco kombi SW se dodává 35 %, z čehož
70 % směřuje k B2B. Na českém trhu kombi SW
představovalo dvě třetiny prodeje, v roce 2019
dokonce 74 %, ovšem s ohledem na dostupnost
v roce 2020 přišel pokles na 58 % a vloni už vedly
hatchbacky s 51 %.
Nový Peugeot dostal zcela jiný vzhled než
jeho předchůdce, zejména díky výrazné masce
chladiče ozdobené poprvé novým logem
a působivým LED světlometům, které mohou
být poprvé vybaveny adaptivní technologií LED
Matrix s kamerou. Na zádi je po celé šířce vozu
vizuální pás LED světel.
Rozvor náprav se prodloužil o 55 mm na
2675 mm a délka 4367 mm narostla o 11 cm.

Zavazadlový prostor má objem 412 l (u plug-in
hybridu to je 361 l), po sklopení dělených zadních
sedadel 1323 l. Nově řešenou přístrojovou desku
opět tvoří i-cockpit – od uvedení v roce 2012 jej
Peugeot dodal už do 7 milionů vozů.
V nabídce je mj. i VisioPark 3 se čtyřmi
kamerami zobrazující kompletní okolí vozidla.
V průběhu roku 2022 se bude dodávat
i systém poloautonomní jízdy Drive Assist
2.0 s automatickou změnou jízdního pruhu,
přizpůsobením jízdy v zatáčkách a nastavením
doporučené rychlosti podle místních limitů.
Peugeot sází především na plug-in hybridy
Hybrid 180 a Hybrid 225. Jinak jsou k dispozici
pouze zážehový tříválec PureTech 1,2 l s výkonem
81 kW (110 k) nebo 96 kW (130 k) a vznětový
čtyřválec 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k).
Peugeot 308 se vyrábí v Mylhúzách. Akční
ceny začínají na 490 000 Kč, u verze Hybrid na
785 000 Kč. Peugeot poskytuje záruku na dva
roky plus tříletou garanci Optiway. První vozy
budou dodány v březnu.
Více vč. ceníku na str. 10 (dostupné po stažení
pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Operační systémy automobilů
Otevřené nebo uzavřené operační systémy
– to je předmět mnoha diskuzí v rámci
automobilového – průmyslu. Evropský šéf
společnosti Qualcomm Enrico Salvatori
pro Automotive News Europe řekl, že
uzavřené systémy, jaké používá Tesla, by
vedly ke zvýšení nákladů pro dodavatele,
a tím i pro výrobce automobilů, protože
by eliminovaly úspory z objemu produkce.
„Nepodporujeme vertikální model, kde
si každý účastník trhu dělá jen to své, ale
nedává to k dispozici všem ostatním,“ řekl
Salvatori.
Člen představenstva BMW Frank Weber

loni v září řekl listu Süddeutsche Zeitung,
že si myslí, že by bylo chybou, kdyby
každý výrobce automobilů vyvíjel svůj
vlastní operační systém pro auta: „Tím
ohrožujeme osvědčené dodavatelské sítě
– v Německu, Evropě i mimo ni.“

ID.5 v sériové výrobě
Volkswagen oficiálně zahájil výrobu
modelů ID.5 a ID.5 GTX, čímž dokončil
transformaci montážního závodu Cvikov.
Jde o první provoz pro velkosériovou
produkci na světě, který byl kompletně
přestavěn z výroby vozidel se spalovacími
motory na produkci elektromobilů.

Z montážních linek v Cvikově sjíždí šest
modelů tří značek – Volkswageny ID.3,
ID.4 a ID.5, Audi Q4 e-tron a Q4 Sportback
e-tron a Cupra Born, všechny na základě
modulární platformy pro elektromobily MEB.
Po Skleněné manufaktuře Drážďany tak
Volkswagen přestavěl na elektromobilitu
i svůj druhý závod v Sasku. Letos chce
Volkswagen Sachsen překonat 180 000
vozů vyrobených v roce 2021. Roční
kapacita výroby v Cvikově je 300 000 vozů.
Cvikov je tak nejvýkonnějším závodem
pro výrobu elektromobilů v Evropě.

Krátce
Zvýšení produkce ve Wolfsburgu na konci roku vrátilo Volkswagen Golf na místo
nejprodávanějšího auta v Evropě.
Protože dodací lhůta na Třídu G překročila hranici dvou let, Mercedes-Benz na něj
zastavil příjem objednávek.
První Lamborghini s elektrickým pohonem bude v roce 2028 čtyřmístný crossover.
Webové stránky DriveTribe, založené před pěti lety Jeremym Clarksonem, Richardem
Hammondem a Jamesem Mayem, ukončily činnost.
Celosvětový prodej aut s elektrickým pohonem s akumulátorem (BEV) se vloni meziročně
zdvojnásobil na 4,5 milionu, přičemž podíl evropských značek klesl pod třetinu.
více na
www.autoweek.cz

Úspěšný rok Skupiny Renault
O prodejní úspěch Skupiny Renault v České
republice se nejvíce zasloužily dodávky
lehkých užitkových vozů a prodej vozů Dacia
soukromníkům.
Na českém trhu Renault zaznamenal 5437
registrací nových osobních automobilů, z toho
bylo 1573 verzí E-Tech, tedy 29 %. U nového
kompaktního modelu Arkana byl z 551 dodaných
vozů (prodej začal až v červnu 2021) podíl hybridní
verze 37 %, v retailovém prodeji soukromníkům
dokonce 42 %.
Dacia po vynikajícím výsledku roku 2020
vykázala pokles, protože v souvislosti s obměnou
modelové nabídky měla po ukončení produkce
Dokeru a Loganu MCV k dispozici v podstatě
jen dva modely – Duster s prodejem 3630 vozů
a Sandero s 2162. Výsledek 6821 registrovaných
nových vozů je nicméně velmi dobrý. Zajímavé
je, že z tohoto počtu mělo 1978 vozů, tedy 30 %,
pohon na LPG. Dacia si s podílem 8,7 % udržela
třetí pozici v prodeji soukromým zákazníkům.
Renault se s historicky nejvyšším podílem
13,5 % stal jedničkou na českém trhu lehkých
užitkových vozů s nárůstem o 4,4 % v porovnání
s rokem 2020. Přitom rekordní výsledek 2661
dodaných vozů mohl být ještě lepší, pokud

by bylo dost aut z výroby. Z uvedeného počtu
bylo 1726 vozů dodáno pro instalaci speciálních
nástaveb. Úspěšně vstoupila na trh nová
generace vozů Kangoo a Express s prodejem
584 vozů. Kangoo Z.E. byl se 68 registracemi
jedničkou mezi užitkovými elektromobily.
Do letošního roku Renault vstupuje se
zaváděním nové vizuální identity vycházející
z nového loga. Od léta se v souvislosti s tím začnou
proměňovat i prodejní místa. Novinkami v nabídce
budou od února modernizovaný užitkový Trafic,
v květnu zcela nový kompaktní Mégane E-Tec
100 % elektrický a elektricky poháněná verze nové
generace užitkového vozu Kangoo. Na podzim
má přijít nástupce modelu Kadjar pod jménem
Austral a přidá se osobní verze modelu Kangoo.
Dacia prochází úplnou změnou identity, která
se rovněž postupně začne promítat do podoby
prodejní sítě, která se tak vizuálně sjednotí
s prodejními místy Renaultu. Od třetího čtvrtletí se
nové logo začne objevovat i na autech. Prodejní
výsledky se očekávají podstatně lepší, protože
prodejci budou mít opět k dispozici kompletní
modelovou nabídku. K tomu se navíc přidá
zcela nový model Jogger a od poloviny roku
také užitková verze elektromobilu Spring Cargo.
více na
www.autoweek.cz

SISA informuje
Novým členem Sdružení importérů
a
výrobců
součástí
automobilů
a servisní techniky se stala společnost
Inter Cars Česká republika se sídlem
v Praze 4. Společnost Inter Cars Česká
republika, založená v roce 2004, je
inovativním dodavatelem náhradních
dílů a příslušenství pro osobní i nákladní
automobily a motocykly, dílenského
vybavení a příslušenství. Disponuje sítí
30 poboček v celé České republice. Je
provozovatelem servisní sítě Q-Service
a zajišťuje správu vozových parků Inter
Cars Fleet. Využívá vlastní software pro
profesionální vedení autoservisu IC Office.

SISA chrání zájmy právnických osob
podnikajících v této oblasti a zastupuje
nezávislý aftermarket při jednáních se
státními orgány a dalšími institucemi. Svou
činností podporuje hospodářskou soutěž
a bojuje proti nekalosoutěžnímu jednání.

Zájem o prověření historie aut loni narostl o 24 %
Zájem o prověření historie ojetých aut
v sytému Autotracer od společnosti
Cebia narostl loni o 24 %. Průměrné stáří
prověřovaných aut dosahovalo 9,6 roku,
což korespondovalo s průměrným stářím
ojetých aut prodávaných na českém
trhu. Systém Autotracer obsahuje přes
1,3 miliardy záznamů z 20 zemí a je tak
největším systémem na prověřování
historie aut v Evropě. Cena za prověření
vozidla se pohybuje od 199 Kč do 599 Kč
podle množství dostupných informací.
Cebia jako jediná zpřístupňuje klientům
základní informace o vozidle zdarma.
„Kvůli pandemii koronaviru a ušlým ziskům

prodejců došlo loni k častějšímu výskytu
podvodných praktik na trhu prodávaných
ojetých aut. Lidé ale byli opatrnější a více
se zajímali o historii auta,“ říká ředitel
společnosti Cebia Martin Pajer.
V systému Autotracer lze odhalit zda
má vozidlo stočený tachometr, zda bylo
havarované, jak bylo servisované, zda
není hlášené jako odcizené, není zatížené
leasingem nebo úvěrem, skutečný rok
výroby a datum první registrace v zemi
původu a v ČR, pro jakou zemi bylo
vyrobeno, skutečná výbava, zda nebylo
provozováno jako taxi, aktuální tržní
hodnota či zda bylo v minulosti inzerováno.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Jahn: nový šéf Škody bude
znám v březnu
Předseda představenstva společnosti
Škoda Auto Thomas Schäfer odejde letos
v červenci do Wolfsburgu do čela značky
Volkswagen. Oznámil to loni po zasedání
jeho dozorčí rady. V lednu ještě stihl
v Praze uvést nový model Enyaq Coupé
iV a chystá se i na modernizovaný Karoq
a Fabii ve verzi Monte Carlo.
Koncern Volkswagen zatím jméno
Schäferova nástupce nebo nástupkyně
nesdělil. V minulosti se spekulovalo
například o dosavadních členech
představenstva Michaelu Oeljeklausovi
nebo Martinu Jahnovi.
„V záležitosti výběru nového šéfa zatím
není nic nového. Já o jsem o změně
pozice s nikým nejednal. Jisté je pouze to,
že jméno musí být známo do března,“ řekl
časopisu Automakers Martin Jahn s tím, že
na březen chystají značky koncernu své
výroční konference. Na nich se zpravidla
oznamují plány a důležité personální
změny.

Driverama má ředitele pro Francii
a Belgii
Driverama,
technologická
online
platforma Aures Holdings pro výkup
a prodej ojetin v západní Evropě, spustila
výkup vozů v Nizozemsku a jmenovala
Filipa Claessena na pozici ředitele pro
Francii a Belgii.
Filip Claessen bude odpovědný za
zahájení provozu společnosti na obou
těchto trzích. Claessen přichází do
společnosti Driverama ze společností
D’Ieteren,
největšího
belgického
distributora
automobilů,
a
Auto1,
největšího
konkurenta
společnosti
Driverama a přední evropské digitální
automobilové platformy pro ojeté vozy,
kde zastával funkci obchodního ředitele
pro Belgii. Claessen má prokazatelné
výsledky a více než 20 let zkušeností
v oboru ojetých vozů.

více na
www.automakers.cz
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Peugeot 308 ve
třetí generaci
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Karla Komárka

Daimler AG
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Pokud vaše autonomní
vozidlo někoho zabije,
obviňte automobilku

Úspěch závisí
na rychlé reakci

Peugeot 308 ve třetí generaci
Peugeot 308 nově využívá
plat formu S napdragon
Automotive Cockpit Platform
od Qualcomm Technologies
zahrnující HD dotykové displeje
podporující nové informační
systémy včetně navigace. Díky
infotainmentu Peugeot i-Connect
Advanced nové generace
lze poprvé tuto elektronickou
a rc h i te k t u r u a k t u a l i zova t
v zduchem vč. mapov ých
podkladů navigace TomTom.
Plně digitalizovaný sdružený
přístrojový panel v uspořádání Peugeot i-cockpit
je pro vyšší verze výbavy tvořen displejem 10“
s 3D zobrazením. Centrální multifunkční displej 10“
nově doplňuje dotyková lišta i-Toggles umožňující
přímý přístup k nejdůležitějším funkcím. Stejně
jako na obou displejích na něm lze zobrazení
individuálně nastavit.
Dva plug-in hybridy, které mají akumulátor
s kapacitou 12,4 kWh, vzbuzují velká očekávání.
Jejich základem jsou zážehový čtyřválec

1,6 PureTech, elektromotor o výkonu 81 kW
a osmistupňová automatická převodovka e-AT8.
K dispozici jsou dvě verze: Hybrid 180/133 kW, kde
má zážehový motor 110 kW (150 k) a dojezd je
60 km, resp. Hybrid 225/165 kW s motorem
132 kW (180 k) a dojezdem 58 km.
Brzy se v nabídce objeví i mild-hybridní verze.
V roce 2023 dostane, stejně jako jeho dvojče,
Opel Astra, i čistě elektricky poháněnou verzi
e-308.

více na
www.autoweek.cz

Pokud vaše autonomní vozidlo někoho zabije,
obviňte automobilku
Transport Brief, přehled novinek Euractivu ze
světa mobility od Seana Gouldinga Carrolla.
Nástup autonomních vozidel zatížil i jazyk.
Označení „řidič“ už vše úplně neřeší – vozidlo
se přece řídí samo. Neutrálnější „operátor“ je
populární, ale stále znamená určitou míru kontroly.
Nová britská právní revize doporučuje označení
„zodpovědný uživatel“ (user-in-charge). Rozdíl
mezi tím a řidičem je důležitý, protože z toho
vyplývá velmi rozdílná právní odpovědnost.
Podle právního přezkumu, uskutečněného
na žádost britské vlády, pokud autonomní auto
narazí do chodce nebo jiného vozidla a způsobí
smrt, „zodpovědný uživatel“ by za to neměl nést
odpovědnost. Právní přezkum doporučuje, aby
ti, kteří používají autonomní vozidla, byli imunní
vůči stíhání, pokud jejich auto poruší zákon i když
to má za následek smrt. Důsledkům by měla čelit
automobilka. Dále se doporučuje, aby výrobci
automobilů naprosto jasně rozlišovali mezi plně
autonomním řízením a asistencí řidiče, aby se
předešlo jakémukoli zmatku mezi řidiči (a zabránilo
se právním nejasnostem).
„Spotřebitelé by se měli zamyslet než přijmou
technologii, která není ani připravena, ani
vyžadována,“ tvrdí novinář Jonathan Gornall.
V posledních letech došlo k řadě nehod

připisovaným autům s autonomními schopnostmi.
V USA bylo zjištěno, že systém Autopilot společnosti
Tesla přispěl k 11 nehodám, při nichž byla zasažena
vozidla záchranné služby, která zastavila na
silnicích.
Globální pandemie není jedinou hrozbou pro
zisk leteckých společností. Závažným politickým
opatřením, které v některých státech i v Bruselu
získává na síle, je zákaz vnitrostátních letů (alespoň
tam, kde je k dispozici vlak). Ve Francii to již platí.
Co by pro letecké společnosti znamenal
nařízený přechod na železnici ve vnitrostátní
dopravě? Záleží samozřejmě na zemi. V případě
Itálie nyní už zesnulá Alitalia nezemřela přirozenou
smrtí (pro špatné hospodaření a špatné služby), ale
byla zavražděna Trenitalií, národním železničním
dopravcem. Letět z Milána do Říma letadlem
je možné, ale proč se obtěžovat, když vlak je
pohodlnější, dostane vás tam za srovnatelný
čas (když se vezme v úvahu cesta na letiště)
a odstraní bezpečnostní kontroly a omezení
obsahu zavazadel? V Itálii se občané rozhodli
pro vlaky i bez zákonné povinnosti po zlepšení
železniční infrastruktury a cen, což vedlo k poklesu
vnitrostátních letů. Pokud se ale někde občané
nedají nalákat na koleje, zasáhnou zákonodárci
a rozhodnou za ně.
více na
www.autoweek.cz

Daimler AG se mění na Mercedes-Benz
Společnost Daimler AG se přejmenovala
na Mercedes-Benz Group AG – téměř rok po
oznámení plánu vyčlenění její divize nákladních
vozidel a autobusů do nově vytvořené
společnosti Daimler Truck AG. Generální ředitel
Ola Källenius tak dokončuje restrukturalizaci
a doufá, že tím odblokuje hodnotu akcií. Cílem
je etablovat Mercedes-Benz jako luxusní značku.
Mercedes-Benz Group se se 170 000 zaměstnanci
soustředí na osobní a lehké užitkové vozy.
Společnost Daimler-Benz AG vznikla
v červnu 1926 spojením firem Daimler-MotorenGesellschaft a Benz & Cie. za účasti Deutsche
Bank. Značka Mercedes, pojmenovaná po dceři
rakousko-uherského prodejce aut Emila Jellinka,
byla společností Daimler přijata v roce 1902. Po
jménech Daimler-Benz, Daimler-Chrysler a od
roku 2007 už jen Daimler se jméno firmy mění
počtvrté za čtvrt století.
Interně bylo přejmenování dokončeno již
minulou sobotu jako připomínka, že před 136 lety
– 29. ledna 1886 – Karl Benz podal patentovou
přihlášku na první motorový vůz.
„Máme reálnou šanci znásobit hodnotu
našich akcií,“ řekl generální ředitel Ola Källenius.
Ta má nyní hodnotu 77 miliard eur. Akcie
společnosti Daimler Truck AG, která se oddělila
v prosinci, od svého vstupu na trh mírně vzrostly
na 32,23 eur. Akcie Mercedesu-Benz v listopadu
2021 dosáhly 74,25 eur, ale od té doby klesly na
71,15 eur.

„Investoři by mohli na Mercedes-Benz začít
pohlížet jako na společnost typu výrobců
exkluzivních elektromobilů Lucid Motors nebo
Tesla. Jenže Lucid a Tesla začínají s plně elektricky
poháněnými vozy, zatímco Mercedes-Benz musí
převést své stávající podnikání se spalovacími
motory na elektrický pohon. To může znamenat
omezení,“ řekl analytik z RBC Capital Markets
Tom Narayan.
Ředitel společnosti Stifel Daniel Schwarz uvedl,
že hodnota akcií odráží mínění, že německé
značky jsou v defenzivě a musejí chránit svůj
podíl na trhu, „Ocenění Tesly je založeno na
předpokladu, že Tesla získá podíl na trhu od
německých výrobců, kteří nemají srovnatelný
potenciál růstu ziskovosti.“
Značka Mercedes-Benz s logem třícípé hvězdy
má podle odborníků velkou hodnotu – loni byla
americkou poradenskou firmou Interbrand
oceněna na 45,7 miliardy eur.
více na
www.autoweek.cz

Úspěch závisí na rychlé reakci
Jak se se všemi nečekanými problémy
posledních dvou let dokázal vyrovnat svět
logistiky? Na to jsme se ptali Daniela Knaisla,
jednatele společnosti Geis CZ.
Nekončící turbulentní období je označováno
jako krize, nicméně každá krize kromě problémů
vytváří i nové příležitosti. Jak vidíte poslední dva
roky z pohledu společnosti Geis?
„Každá náhlá změna, na kterou je třeba rychle
reagovat, generuje jak rizika, tak i příležitosti. Ten,
kdo umí rychle reagovat a nastalé situaci se
přizpůsobit, má šanci na úspěch. I my jsme museli
velice rychle reagovat, zavést mnoho nových
opatření a vyrovnat se s náhlými změnami, jako
bylo například zavření kamenných obchodů
mnoha našich klientů a boom e-commerce. Tato
zkušenost nás rozhodně posílila, a to, že jsme to
zvládli dobře, dokazují i naše dobré výsledky za
uplynulé dva roky.“
Vládní opatření, podporující odvětví stagnující
v důsledku krize, zmrazila trh pracovních sil. Přitom
oblast logistiky je velmi závislá na rychlém náboru
pracovníků. Jak se vám to daří zvládat?
„Situace na pracovním trhu je dlouhodobě
tristní a v době pandemie se ještě zhoršila.
Vedle zvýšené nemocnosti, karantén a OČR
i mnoho zahraničních pracovníků odjelo z ČR
a již se nevrátilo. Dlouhodobý stav, kdy je v ČR
mnohem více volných pracovních míst než počet
nezaměstnaných, se tak jen prohloubil. Zvláště do
skladové logistiky pro e-commerce jsme v době
vrcholu pandemie přijímali a zaškolovali větší
množství pracovníků z gastro oborů a turistického
průmyslu. Velká část našich pozic však vyžaduje
určitou kvaliﬁkaci, například řidičské oprávnění
pro nákladní vozy, a to nelze získat za krátkou
dobu. Pracovníci z jiných oborů proto nemohli
pomoci všude, kde by bylo třeba.“
Podstatná část zboží přichází z Číny.
Doprava z Číny ale v poslední době čelí mnoha
problémům.
„Přeprava z Číny, respektive z Asie je poslední
dobou noční můra. Ceny dopravy explodovaly
a nic není jisté, kapacity ani termíny. Firmy si

v nouzi objednávají drahé charterové lety, aby
zboží do Evropy dostaly. Rozmach kamionové
přepravy z Číny je dalším důkazem, že je něco
špatně.“
Jak se společnost Geis staví k rostoucímu
tlaku na snižování dopadu dopravy na životní
prostředí?
„Udržitelnost a snaha o minimalizaci
negativního dopadu našich aktivit na životní
prostředí je jednou z našich priorit. Skupina Geis
má svoji vlastní politiku udržitelnosti. Každý rok
investujeme do obnovy našeho vozového parku,
aby splňoval nejpřísnější ekologické normy. Na
druhé straně jsme realisté a nechceme pouze
kvůli líbivému marketingu stavět vzdušné zámky.
Testujeme auta na elektrický pohon, ale zároveň
si v případě paletových přeprav uvědomujeme
jasné technické limity jejich využití. Něco jiného
je malá dodávka doručující lehké balíky po
městě a něco jiného je auto, které by mělo uvézt
několik tun nákladu až stovky kilometrů. Spíše
zatím věřím v budoucnost vodíku. V případě
paletových přeprav také nevěřím na doručování
prostřednictvím nákladních kol. U malých lehkých
zásilek je zvládnutelné a efektivní, ale u palet to
tak nevidím.“
více na
www.autoweek.cz

Automobilist získal další investici od Karla Komárka
Automobili st je známým v ýrobcem
uměleckých děl s tematikou motoristického
a automobilového sportu, která vznikají ve
spolupráci s globálními značkami. Karel Komárek
soukromě podporuje Automobilist od jeho
vzniku v roce 2018. Svůj podíl navýšil na 50 %:
„Ten projekt jsem si oblíbil od začátku. Byla
to hodně intuitivní a osobní volba, díky níž se
rozšířily nejen moje byznysové, ale i osobní vazby.
Dosavadní výsledky Automobilistu ukazují, že
jeho tým je schopen naplnit i další ambiciózní
plány. Líbí se mi stávající produkty a hlavně vize
do budoucna.“
Společnost získala věhlas dí ky svým
licencovaným uměleckým dílům, která probouzí
k životu a v bezkonkurenčním rozlišení zachycují
významné okamžiky z historie i současnosti
motoristického sportu. Díla jsou dostupná jak
v tištěné verzi, tak jako tzv. NFT, tedy sběratelské
tokeny obchodovatelné kryptoměnami. Navýšení
kapitálu umožní společnosti expandovat na
globálním trhu.
„Jsem přesvědčen, že v příštích třech letech
nás čeká zásadní růst. Počítáme totiž s publikem,
které zahrnuje 1,9 miliardy osob sledujících
motoristický sport, které zaujmou naše budoucí
projekty. Jedním z důležitých impulsů je určitě
strategická podpora ze strany Karla Komárka,“
uvedl generální ředitel firmy Automobilist Pavel
Turek.
Společnost Automobilist je uznávaná pro
své výtvarné zpracování a autentické ztvárnění
představovaných vozů. Za každým dílem se

skrývá příběh plný emocí vytvořený výkonným
týmem. Společnost založila trojice mužů Pavel
Turek, Jan Rambousek a Petr Milerski.
Většina děl vzniká díky partnerstvím s F1, MS
v rallye a ACO 24 hodin Le Mans i se značkami
Mercedes-Benz, Aston Martin, McLaren nebo
Maserati. Automobilist provozuje oficiální Print
Store pro F1, 24 hodin Le Mans a WRC. Společnost
má e-shop automobilist.com a obchod
v Mnichově – další se bude v únoru otevírat
Praze. V roce 2021 prodala 31 000 digitálních
a fyzických produktů.
Po prvotních dílech z oblasti NFT se Automobilist
připravuje na to, že se stane permanentním
členem virtuálního světa Metaversa a globální
komunitě poskytne unikátní zážitky ze světa
motorsportu, které zprostředkuje systém Web3.
Karel Komárek je zakladatel skupiny KKCG. Ta
své aktivity soustřeďuje na oblast loterií a herního
průmyslu, ropy a zemního plynu, informačních
technologií či real estate. Skupina KKCG podniká
ve 35 zemích a patří do ní společnosti Allwyn,
MND Group, ARICOMA Group, KKCG Real Estate,
Springtide Ventures a další.

více na
www.autoweek.cz

