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Vyjádření k obchodní činnosti koncernu
Volkswagen v Rusku
Koncern Volkswagen s okamžitou platností
až do odvolání zastavuje výrobu vozidel v Rusku
a export vozů do Ruska.

na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou
nejistotou a rozvratem.

Koncern Volkswagen přijal zprávy o válce
na Ukrajině s velkými obavami a zděšením.
Nadále doufá v rychlé zastavení vojenských akcí
a v návrat k diplomacii. Jsme přesvědčeni, že
k udržitelnému řešení konﬂiktu může dojít pouze
na základě mezinárodního práva.

Společnosti Škoda Auto zveřejnila vyjádření
k aktuální situaci na Ukrajině, v němž se uvádí:
„Jsme hluboce znepokojeni vojenským útokem
na Ukrajinu. Doufáme v rychlé zastavení
válečných aktivit a brzký návrat k diplomacii
založené na mezinárodním právu. Máme
obavy o obyvatele Ukrajiny, především pak
o rodiny našich více než 600 ukrajinských
kolegů v České republice a celý tým společnosti
Eurocar v ukrajinském závodě v Solomonovu
a v centrále v Kyjevě. V těchto těžkých dnech
s nimi soucítíme. Zároveň myslíme na naše
kolegy ze společnosti Volkswagen Group Rus,
jejichž situace je rovněž vážná.“

Na pozadí ruského útoku na Ukrajinu
a jeho následků se představenstvo koncernu
Volkswagen rozhodlo s okamžitou platností až
do odvolání zastavit výrobu vozidel v Rusku. Toto
rozhodnutí se vztahuje na ruské výrobní závody
v Kaluze a Nižném Novgorodu. S okamžitou
platností se rovněž zastavuje export vozů do
Ruska. Pozastavením obchodních aktivit v Rusku
reaguje představenstvo koncernu Volkswagen

Informace Škoda Auto

Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Škoda Enyaq iV s delším dojezdem díky novému softwaru
S novým softwarem Škoda Auto
prodlužuje dojezd elektrického SUV Enyaq
iV. Nová verze softwaru ME3 se používá
od únorového zahájení výroby verze
Coupé. Vozidla, která již byla dodána,
budou aktualizována během návštěvy
prodejce v druhé polovině roku. Software
umožňuje řidiči aktivovat nový režim péče
o akumulátor. Verze ME3 nabízí aktualizace
infotainmentu, virtuálního kokpitu a headup displeje. Lepší teplotní management
akumulátoru zajišťuje jeho delší životnost,
optimalizaci výkonu, účinnější rekuperaci,
a tím i delší dojezd. U verze Enyaq Coupé
iV 60 se dojezd zvyšuje na 416 km, u iV 80 na
544 km a u iV 80x na 520 km. Software také
zkracuje dobu nabíjení. Díky aktualizaci
získají verze Enyaq iV s pohonem všech

kol další jízdní profil Traction pro jízdu na
nezpevněných cestách nebo kluzkých
površích.

Škoda Slavia má i prostor pro talisman
Po SUV Kushaq Škoda uvádí na trh sedan
Slavia s délkou 454 cm jako druhý speciální

model pro Indii. Stejně jako Kushaq
je postaven na modulární platformě
MQB‑A0‑IN koncernu Volkswagen, která
byla společností Škoda Auto speciálně
upravena pro indický trh. Mezi zvláštnosti,
které vyplývají z potřeb indického trhu, patří
světlá výška 179 mm a držák na talismany
pro štěstí. Slavia má největší objem
zavazadlového prostoru v segmentu 521
l. K dispozici je s tříválcem 1,0 TSI/85 kW
(115 k) nebo čtyřválcem 1,5 TSI/110 kW
(150 k). Moderní infotainment umožňuje
připojení chytrých telefonů. Displej
informačního a zábavního systému má
v závislosti na úrovni výbavy velikost 7“
nebo 10“. Vrcholná verze Style má digitální
přístrojový panel s 8“ barevným displejem.

více na
www.autoweek.cz

Ford oddělí elektromobilitu od spalovacích motorů
Společnost Ford Motor představila plán
provozovat útvar elektrických vozidel odděleně
od podnikání se spalovacími motory a řídit je
samostatně. Přestože bude divize elektromobilů,
pojmenovaná Ford Model e, oddělena od firemní
jednotky se spalovacími motory a hybridy Ford
Blue, budou sdílet technologie a nejlepší postupy.
Oba nově vytvořené podniky spolu s jednotkou
užitkových vozidel Ford Pro budou od roku 2023
zveřejňovat své finanční výsledky samostatné.
President a výkonný ředitel Ford Motor Jim
Farley bude současně působit i jako prezident
jednotky Model e. Dosavadní vedoucí prodeje

pro Ameriku a mezinárodní trhy Kumar Galhotra
převezme vedení divize Ford Blue. Šéf Ford of
Europe Stuart Rowley bude v rámci celé skupiny
působit jako šéf pro transformaci a kvalitu.
Prozatím zůstane i šéfem pro Evropu.
Jim Farley řekl: „Naším cílem je být opět
opravdu skvělou společností, která mění svět.
Budujeme samostatné, ale vzájemně se doplňující
podniky, které nám poskytnou potřebnou
rychlost rozjezdu a neomezené inovace v rámci
Modelu e, zatímco Ford Blue bude mít znalosti
z odvětví, objem prodeje a ikonické modely.
Ford Model e bude centrem pro inovace
a růst. Tým nejlepších světových
softwarových, elektrotechnických
a automobilových talentů bude
vytvářet skutečně neuvěřitelná
elektrická vozidla a digitální služby
pro nové generace zákazníků
Fordu.“
Farleyho krok reaguje na
výzvy investorů, kteří tlačí Ford
a GM k oddělení jejich operací
s elektromobily jako způsob, jak
lépe využít plnou hodnotu těchto
jednotek.
Cílem Fordu je do roku 2026
ročně produkovat přes 2 miliony
elektromobilů, tedy třetinu
celosvětové produkce, a v roce
2030 50 %. Ford letos chce za
elektromobily utratit 5 miliard
dolarů, což je dvojnásobek
oproti roku 2021, a do roku
2030 více než 50 miliard dolarů
(ač dosud uváděl 30 miliard).
Podle finančního ředitele Johna
Lawlera Ford neočekává, že
u elektrických vozidel dosáhne
zisk dokud se v roce 2025
nezačnou vyrábět elektromobily
nové generace.

více na
www.autoweek.cz

První elektricky poháněný Jeep bude v roce 2023
S novým softwarem Škoda Auto
prodlužuje dojezd elektrického SUV Enyaq
iV. Nová verze softwaru ME3 se používá
od únorového zahájení výroby verze
Coupé. Vozidla, která již byla dodána,
budou aktualizována během návštěvy
prodejce v druhé polovině roku. Software
umožňuje řidiči aktivovat nový režim péče
o akumulátor. Verze ME3 nabízí aktualizace
infotainmentu, virtuálního kokpitu a head-

up displeje. Lepší teplotní management
akumulátoru zajišťuje jeho delší životnost,
optimalizaci výkonu, účinnější rekuperaci,
a tím i delší dojezd. U verze Enyaq Coupé
iV 60 se dojezd zvyšuje na 416 km, u iV 80 na
544 km a u iV 80x na 520 km. Software také
zkracuje dobu nabíjení. Díky aktualizaci
získají verze Enyaq iV s pohonem všech
kol další jízdní profil Traction pro jízdu na
nezpevněných cestách nebo kluzkých
površích.

Volkswagen Multivan nyní také s motorem TDI
Volkswagen Multivan je nově k dispozici
také s turbodieselem. VW Užitkové vozy tak
rozšiřuje nabídku pohonů dosud sestávající
z plug-in hybridu a dvou zážehových
motorů 1,5 TSI. Čtyřválcový motor 2,0 TDI
nabídne výkon 110 kW (150 k) a maximální
točivý moment 360 N.m. Stejně jako
ostatní verze je standardně kombinován
se sedmistupňovou převodovkou DSG.
Multivan TDI se vyrábí v běžné délce i jako
dlouhá verze s pěti, šesti nebo sedmi
sedadly.

více na
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Cupra Leon e-Hybrid poskytuje ještě sportovnější výkony
Cupra
Leon
jako
pětidveřový
hatchback i rodinné kombi Sportstourer
nabízí nově ještě sportovnější výkony
díky technickým vylepšením podvozku
a pohonu u obou variant plug-in hybridů
1,4 e-Hybrid s výkonem 150 kW (204 k)
nebo 180 kW (245 k). Zákazníci si nově
mohou vybrat výkonnější verzi také
s novou exkluzivní výbavou VZ Cup. Nová
výbavová varianta VZ Cup je pro Cupru
Leon k dispozici v kombinaci s motorem
2,0 TSI/221 kW (300 k) a 1.4 e-Hybrid/180
kW (245 k). Sportstourer je k dispozici jako
VZ Cup také ve variantě s pohonem všech
kol 2,0 TSI 4Drive/228 kW (310 k). Výroba
v Martorellu už začala a první vozy budou
dodány během března.

Vyhořelá nákladní loď Felicity Ace se potopila
Speciální 200 m dlouhá nákladní loď
pro dopravu automobilů Felicity Ace se
v rozbouřeném Atlantiku při vlečení do
přístavu potopila. Loď dopravovala čtyři
tisíce vozidel koncernu Volkswagen. Lodní
společnost Mitsui O.S.K. Lines (MOL) Ship
Management vydala informaci týkající se
vyhořelé lodi Felicity Ace: „Aktuální zprávy
od místního záchranného týmu uvádějí,
že plavidlo se potopilo poté, co se ocitlo
na pravoboku. Poslední pozice plavidla
byla asi 220 námořních mil od Azorských
ostrovů.“
Podle nizozemské vyprošťovací společnosti
požár uhasl minulý čtvrtek. Loď byla poté
unášena v Atlantiku a následně připojena
za remorkér k odtažení zřejmě na
Bahamy. Na palubě lodi bylo kolem 4000
automobilů
koncernu
Volkswagen
určených pro americký trh vč. značek
Porsche Bentley a Lamborghini. Všechna

auta byla požárem zničena nebo
těžce poškozena takže žádné z nebylo
v prodejném stavu. Škoda je kryta
pojištěním. Spekuluje se, že příčinou
požáru mohly být závady akumulátorů
elektromobilů, ale to se zatím nepotvrdilo.
více na
www.autoweek.cz

Nákladní kolo v Berlíně
Pracovní a business oblečení od
společnosti MEWA v centru Berlína rozváží
nákladní kolo. Servisní řidiči tak nemusejí
jezdit s vypraným oblečením k zákazníkům
přímo z pobočky v Gross Kienitz, ale jezdí do
sběrného místa. Odtud se o další přepravu
starají nákladní elektrokola či minivany,
taktéž na ekologický pohon. Díky tomuto
konceptu dvoufázového dodávání je
možné dosáhnout až 60% úspory CO2.
Nákladní elektrokola s kabinou pro řidiče
pocházejí od firmy Onomotion. Kolo OnoE-Cargobike ujede se dvěma výměnnými
bateriemi až 60 km. Princip kontejneru
umožňuje rychlou výměnu nákladu aby

zůstalo prádlo čisté a bezpečně uložené
až do dodání. Klimaticky šetrný městský
servis MEWA letos zavede také v Hamburku
a následovat budou další města.

DPP nakoupí 253 autobusů Iveco Bus
Vítězem všech tří veřejných zakázek
Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP)
na nákup nových městských autobusů se
stala společnost Iveco Czech Republic.
V následujících pěti letech může DPP
nakoupit až 100 vozidel Iveco Streetway

12m kategorie Standard, až 10 vozů
Iveco Crossway LE 14,5m kategorie
Standard+ a až 143 kloubových Iveco
Streetway 18m. Celkový objem všech tří
zakázek činí 1,591 miliardy Kč, přičemž
předpokládaná hodnota všech tří zakázek
byla v součtu 1,814 miliardy Kč. Pokud
DPP odebere všechna vozidla podle
rámcových smluv ušetří 223 milionů korun
oproti předpokládané ceně. Všechny tři
typy autobusů bude výrobce dodávat
s automatickou převodovkou a motorem
Cursor 9 s technologií HI-SCR plnícími
emisní normu Euro 6, step E bez použití bez
recirkulace spalin EGR. Výrobce u všech
tří garantuje životnost 12 let, záruka je 5 let.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Sdružení autoprůmyslu hledá
manažera
Sdružení automobilového průmyslu
hledá posilu do týmu, kterou baví evropská
témata i národní legislativa. Jaké budou
její kompetence?
„Ve sdružení právě hledáme kolegyni/
kolegu,
která/ý
bude
formulovat
a vyjednávat pozice v rámci evropské
i domácí oborové legislativy. Pokud máte
praktické zkušenosti s EU a ČR legislativním
procesem,
kvality
jako
pečlivost,
samostatnost a komunikativnost, zašlete
své CV na tkadlecova@autosap.cz.
Pracovní znalost anglického jazyka nutná,
právnické vzdělání výhodou,“ uvedl
na Linked‑inu výkonný ředitel AutoSAP
Zdeněk Petzl.
Nová kolegyně či nový kolega
bude mít možnost podílet se přímo na
transformaci odvětví a podporovat
tak
konkurenceschopnost
českého
automobilového průmyslu.

Volkswagen najal novou event
manažerku
Marketing Letiště Praha, jak jsme
již informovali dříve, má od února
novou manažerku marketingu Pavlínu
Musilovou, která přichází z Porsche ČR.
Kdo ji nahradil v marketingu divize
Volkswagen? „Na začátku letošního roku
naši divizi v oddělení marketingu posílila
Andrea Kadlecová, která bude mít nově
na starosti dealerský marketing, eventy
a partnerství,“ upřesnil personální situaci
v divizi VW pro importérský speciál
Automakers její šéf Patrik Fejtek.
Andrea
Kadlecová
přišla
z Pragosportu, kde měla zhruba půl roku
na starosti jednotlivé sportovce, tvorbu
webu, shánění sponzorů nebo komunikaci
s agenturami a agenty. V minulosti též
pracovala jako Event manager pro
Mattoni 1873/PepsiCo, Maxpromotion
nebo Čedok. Právě v Čedoku si osvojila
péči o VIP skupiny: představenstvo Škody
Auto, o které se starala jako pobytová
delegátka i v Řecku, Vietnamu nebo
v Turecku.
více na
www.automakers.cz

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)

Partner organizace:

Technické zpracování:
Anna Rybecká, DiS. (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Informace
Škoda Auto
k důsledkům války
proti Ukrajině na
obchodní činnost

Válka na Ukrajině
přerušila dodávky
kabelových svazků

Mercedes-Benz
Trucks
i po reorganizaci
jedničkou

Praha bude
zkoušet autobus
na vodík
Hackerský útok
zastavil výrobu
Toyoty

Informace Škoda Auto k důsledkům války
proti Ukrajině na obchodní činnost
Stále platí, že Škoda Auto má za koncern na
starosti ruský a ukrajinský trh?
„Ano. Od roku 2022 je Škoda Auto plně
zodpovědná za management i ﬁnanční řízení
regionu Ruska.“
Je pravda, že jste zastavili výrobu modelu
Enyaq iV?
„V důsledku aktuální situace na Ukrajině
se společnost Škoda Auto potýká s kritickým
nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních
dodavatelů, což má dopad na některé naše
modely. Proto jsme nuceni zastavit výrobu modelu
Enyaq iV. Výroba nekompletních vozů není v tomto
případě s ohledem na charakter chybějících
dílů možná. Situaci řešíme úpravou výrobního
programu a kompletací již předvyrobených
vozů, kterým chybějí díly, jichž máme v tuto
chvíli dostatek. Ohrožení výroby, vyplývající
z nedostupnosti kabelových svazků, se dotýká
i modelů Scala a Kamiq.“
Projevuje se už teď nějak výpadek dodávek
surovin z Ruska? Jak moc tyto suroviny zdražují?
„Jak riziko v zásobování surovin, tak ani zdražení
surovin se v současné době nedá vyloučit.“
Jaké vozy a v jakém počtu vyrábíte
v ukrajinském závodě v Solomonovu? Běží zde
aktuálně výroba?
„Na Ukrajině vyrábíme vozy ve formě SKD, a to
modely Superb, Kodiaq, Karoq a Fabia Combi.
Vozy vyrobené v závodě Solomonovo jsou určeny
pouze pro zákazníky na ukrajinském trhu. Výroba
vozů na Ukrajině je zajišťována prostřednictvím

obchodního partnera Eurocar a jeho lokálních
zaměstnanců. Nejsou zde žádní zaměstnanci
Škoda Auto. Výroba vozů značky Škoda je
v závodě Solomonovo aktuálně pozastavena.“
Jaké vozy značky Škoda se vyrábí v Rusku? Běží
aktuálně výroba v Nižném Novgorodu a Kaluze?
„V Rusku vyrábíme speciálně pro ruský trh
vyvinutý Rapid v našem závodě v Kaluze a modely
Octavia, Karoq a Kodiaq v Nižném Novgorodu.
Vozy vyráběné v ruských závodech koncernu
Volkswagen jsou určeny také k exportu do zemí
CIS (Bělorusko, Ázerbajdžán, Kazachstán, Arménie,
Tádžikistán, Uzbekistán). Na pozadí ruského útoku
na Ukrajinu a jeho následků se představenstvo
koncernu Volkswagen rozhodlo s okamžitou
platností až do odvolání zastavit výrobu vozidel
v Rusku. Toto rozhodnutí se vztahuje na ruské
výrobní závody v Kaluze a Nižném Novgorodu.“
Na jakém místě jsou Rusko a Ukrajina mezi
vašimi exportními trhy?
„Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů
značky Škoda v celosvětovém měřítku. V roce
2021 bylo Rusko druhým největším trhem vůbec.
Bylo zde dodáno celkem 90 400 vozů značky
Škoda. Ukrajina doposud představovala stabilní
trh s odbytem 6000 vozů značky Škoda ročně. Od
roku 2002 bylo v závodě na Ukrajině vyrobeno
190 000 vozů Škoda.“
Plánují ukrajinští zaměstnanci návrat do své
země, aby tam bojovali?
„Tuto informaci nemáme k dispozici.“
více na
www.autoweek.cz

Válka na Ukrajině přerušila
dodávky kabelových svazků
Automobi l k y v Evropě se pot ýka j í
s nedostatkem kabelových svazků, protože jejich
dodavatelé na západní Ukrajině v důsledku
ruské invaze zastavili výrobu. Přerušení výroby
komponent nezbytných pro zajištění kilometrů
kabelů u dodavatelů již postihlo některé montážní
závody Volkwagenu. Výroba se zastavila ve
Cvikově (kde se vyrábějí elektromobily ID.3
a ID.4) a Drážďanech, zatímco v hlavním závodě
ve Wolfsburgu a u VW Užitkové vozy v Hannoveru
byla omezena a pravděpodobně se brzy také
zastaví. U Porsche se zastavila výroba v závodě
v Lipsku, kde denně vyrábí 500 vozů Macan
a Panamera ale ve Stuttgartu‑Zuﬀenhausenu
produkce vozů Taycan a 911 zatím pokračuje.
Postiženo bylo i BMW, které rovněž přerušilo
výrobu ve svém největším evropském závodě
v Dingolfingu. Také hlavní závod v Mnichově
prozatím nemůže vyrábět další vozidla kvůli
chybějícím dodávkám. Zastavila se také výroba
motorů v Rakousku a vozů Mini v Anglii.
Kabelové svazky jsou životně důležité díly,
které v průměrném autě spojují až 5 kilometrů
kabelů. Jsou jedinečné pro každý model a auta
bez nich nelze vyrobit.
Dodavatelé vybudovali na Ukrajině mohutný
sektor výroby kabelových svazků, protože v zemi
je levnější a přitom kvalifikovaná pracovní
síla. Podle analýzy dat společnosti Comtrade

z roku 2020 byly kabelové svazky nejdůležitějším
automobilovým produktem Ukrajiny vyváženým
do Evropské unie a představovaly téměř
7 % veškerého dovozu tohoto produktu do
EU. Podle ukrajinské společnosti pro rozvoj
podnikání Ukraineinvest v zemi investovalo
22 automobilových dodavatelů více než
600 milionů dolarů do 38 závodů z nichž
mnohé vyrábějí kabelové svazky. Tyto závody
zaměstnávají přes 60 000 Ukrajinců. Jsou blízko
výrobních závodů na automobily v Německu
a nízkonákladov ých v ýrobních center
subdodavatelů, které německé firmy vybudovaly
ve střední Evropě.
Své pobočky na Ukrajině minulý týden
uzavřela i společnost Bosch, která zde má závod,
v němž se vyrábějí startéry pro trh s náhradními
díly. Naopak výrobce autodílů Aptiv Plc už
měsíce před invazí přesunul výrobu dílů pro
automobily ze svých dvou závodů na Ukrajině
do bezpečnějšího regionu.
více na
www.autoweek.cz

Praha bude zkoušet autobus na vodík
Rada hl. m. Prahy schválila projekt Dopravního
podniku hl. m. Prahy na dlouhodobé testování
autobusu na vodíkový pohon, jakož i jeho
financování a uzavření memoranda o spolupráci
při realizaci tohoto projektu mezi hl. m. Prahou,
DPP a firmami Orlen Unipetrol RPA a Škoda Electric
ze skupiny Škoda Transportation. Škoda Electric
zajistí technické řešení a homologaci vozidla
Škoda H’City ve specifikaci podle standardů
kvality PID a vozidlo zapůjčí DPP, který jej bude
po celou dobu projektu provozovat. Společnost
Orlen Unipetrol RPA zajistí provoz plnicí vodíkové
stanice v Praze v ulici K Barrandovu a plnění
vodíku do testovacího autobusu v potřebném
objemu.
S ohledem na zatím velmi vysoké investiční
i provozní náklady vodíkových autobusů,
technické limity i dosud nedořešené legislativní
podmínky plánuje DPP v první fázi realizovat
dlouhodobý testovací provoz jednoho autobusu.
DPP plánuje zahájit testování letos ve druhém
pololetí a potrvá dva roky. Cílem je prověřit
provozní i technické parametry vozidla v různých
ročních obdobích.
Vytipoval pro něj linku č. 170 Pražská čtvrť
– Jižní Město. Základními kritérii pro výběr

linky byla její délka (40 km pro jeden oběh),
kopcovitý profi l (typický pro řadu pražských
linek), standardní typ 12 m a trasa v blízkosti
připravované první veřejné vodíkové plnicí
stanice na Barrandově.
D PP p ře d p o k l á d á p r ů m ě r ný ro č n í
nájezd zkušebního vozidla cca 50 000 km.
Při odhadované spotřebě 10 kg vodíku na
10 0 km a predikované ceně vod í ku
cca 300 Kč/kg DPP předpokládá vícenáklady
na testování vozidla 1,9 – 2 miliony korun ročně
ve srovnání s autobusem na naftu.
Elektrobusy s palivovými články jsou
použitelnou, nicméně nejdražší alternativou
z nízkoemisních a bezemisních vozidel.
Pořizovací náklady jsou oproti autobusu na naftu
čtyřnásobné a významné investiční náklady
představuje vybudování plnicí stanice. Provozní
náklady jsou dvojnásobné než u referenčního
autobusu na naftu s ohledem na výrobu
a transport vodíku, nutnost výměny palivových
článků během životnosti vozidel a náročnější
údržbu vysokotlakého plynového zařízení. Dojezd
na jedno naplnění nádrží vodíkem je 300 km
oproti 500 – 600 km u autobusů na naftu.
více na
www.autoweek.cz

Hackerský útok zastavil výrobu Toyoty
Toyota v Japonsku obnovila výrobu po
krátkodobém zastavení vyvolaném útokem
hackerů na dodavatelský řetězec automobilky.
Výroba vozů Toyota byla dočasně pozastavena
v celém Japonsku po kybernetickém útoku
na dodavatele kritických komponent. Případ
je dalším varováním před riziky spojenými
s důležitými prvky dodavatelských řetězců.
Útok se odehrál proti systémům společnosti
Kojima Industries, která Toyotě dodává plasty
a elektronické součástky. Podle agentury Reuters
firma 26. února našla chybu na souborovém
serveru. Po restartu byl nalezen malware
a „výhrůžná zpráva“ naznačující, že se systém stal

obětí ransomwarového útoku. Incident způsobil,
že Kojima nemohla dodávat díly Toyotě, která je
zastáncem produkce systémem „just-in-time“,
kdy se ve výrobním závodě neskladují díly, ale
dodavatel je distribuuje přímo do výroby.
Toyota pozastavila provoz na všech 28 linkách
ve 14 výrobních závodech v Japonsku. Odhaduje
se, že japonská produkce Toyota se v důsledku
toho sníží o 13 000 vozů.
Jak uvádějí specialisté na hackerské útoky,
nic nenasvědčuje tomu, že by útok na Kojimu měl
nějakou spojitost s Ruskem, i když v posledních
dnech Japonsko vyjádřilo podporu a nabídlo
pomoc Ukrajině. Japonské úřady nicméně
vyšetřují i tuto možnost, ale jakýkoli komentář
k tomu musí být prozatím považován za čirou
spekulaci.
Analytik z institutu SANS, zaměřeného na
kybernetickou bezpečnost, uvedl, že tento
incident je lekcí pro firmy. V reakci na podobné
incidenty se mnohé organizace zaměřují na
ohrožení majetku své společnosti. V dnešním
propojeném světě je však nezbytné přezkoumat
možné dopady úspěšného kybernetického útoku
i na obchodní partnery.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz Trucks i po reorganizaci jedničkou
Na konci roku 2021 bylo završeno rozdělení
společnosti Daimler AG na dva samostatné
subjekty Mercedes‑Benz AG se zaměřením na
výrobu a prodej osobních a lehkých užitkových
automobilů a Daimler Truck Holding zahrnující
výrobu nákladních vozidel a autobusů pod
hlavičkou Daimler Truck.
Aktivity společnost Daimler Truck AG v České
republice, zahrnující společnost Mercedes‑Benz
Trucks ČR, EvoBus ČR a MB Parts Logistic Eastern
Europe, se přestěhovaly do Prahy‑Stodůlek,
kde už od jara 2020 využívá nově postavenou
administrativní budovu pro prodej a servis.
V roce 2021 bylo v ČR nově registrováno 8270
nákladních automobilů o celkové hmotnosti
nad 6 t, z toho bylo 1520 vozidel Mercedes‑Benz.
Mercedes‑Benz tím dosáhl první místo s podílem na

trhu 18,4 %. Z uvedeného počtu bylo 862 tahačů,
což znamenalo tržní podíl 16,4 %, a 507 podvozků
pro speciální nástavby, což představovalo tržní
podíl 23,5 %. Pozici nejrozšířenějšího nákladního
vozidla na evropských silnicích i v České republice
si vloni upevnil Mercedes‑Benz Actros.
Prodej vozidel Fuso Canter v roce 2021 dosáhl
72 kusů, což představovalo 42,6 % relevantního
trhu malých nákladních aut. Prodejní výsledek
mohl být ještě lepší, kdyby z výroby přišlo dost
vozidel.
Daimler Truck v ČR vloni realizoval obrat 400
milionů eur. Má zde 9 autorizovaných smluvních
prodejců a 20 autorizovaných servisů. V roce
2021 bylo v rámci poprodejních služeb vykázáno
navýšení počtu servisovaných vozidel o 3 %, nárůst
počtu zakázek o 5 %, nárůst obratu práce o 22 %
a nárůst obratu prodeje dílů o 9 %.
Během léta se do České republiky dostanou
první vozy s elektrickým pohonem e‑Actros určené
pro městské rozvážkové služby a do konce roku se
objeví i elektricky poháněná komunální vozidla
e‑Econic. Naopak vloni už skončila produkce
vozidel na zemní plyn.
více na
www.autoweek.cz

