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Volkswagen T-Cross vstupuje do hry

plošky ve svítilnách. Vytváří impozantní světelný 
podpis.

Při uvedení na trh jsou k dispozici dvě verze 
zážehového litrového tříválce 1,0 TSI s filtrem 
pevných částic GPF a výkony 70 kW (95 k) 
nebo 85 kW (115 k). Postupně se přidá čtyřválec  
1,5 TSI/110 kW (150 k) a rovněž turbodiesel 1,6 TDI/70 
kW (95 k).

Základní verze T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW má 
cenu 437 900 Kč. Pro evropské trhy se T-Cross 
vyrábí ve španělské Pamploně.

Více vč. ceníku a technických dat na str. 10 
(jen v pdf verzi).

Volkswagen se chlubí invest icemi  
do elektromobility, ale současně vychází vstříc 
tomu, co si přejí zákazníci. Proto systematicky 
rozšiřuje svou nabídku vozů SUV. Zatímco prodej 
malých aut v Evropě klesá, prodej malých SUV 
naopak dramaticky roste - v Evropě meziročně 
o 37 %. Volkswagen proto doplňuje model 
Polo o malé SUV T-Cross. Modelem T-Cross se, 
alespoň prozatím, rozšiřování nabídky SUV modelů 
Volkswagenu v Evropě završuje. V roce 2020 ještě 
přijde první čistě elektrické SUV I.D. Crozz.

I přes velkou konkurenci v tomto segmentu už 
zákazníci o T-Cross projevili velký zájem dokonce 
ještě před tím, než se objevil v showroomech  
a mohli jej vyzkoušet při tetovacích jízdách.

T-Cross byl navržen na bázi platformy MQB 
A0 s využitím stejného základu jako Polo.  
S identickým rozvorem náprav 2551 mm je  
o 54 mm delší (4108 mm) a o 138 mm vyšší.  
V porovnání s modelem T-Roc je naopak  
o 120 mm kratší. Zavazadlový prostor má podle 
polohy zadní lavice objem 385 až 455 l, po jejím 
sklopení 1281 l. Po sklopení sedadla spolujezdce 
vpředu je možné přepravovat předměty dlouhé 
až 230 cm.

Zajímavou designovou novinkou je reflexní pás 
přes celou záď mezi svítilnami doplněný o reflexní více na 

www.autoweek.cz



Nový obchodní model Opelu pro ČR a SR 
Pro podporu dalšího růstu plánuje Opel 

rozvíjet své podnikatelské aktivity v České 
republice a na Slovensku prostřednictvím 
skupiny Emil Frey Group jako lokálního 
nezávislého importního partnera. 
Odpovídající kontrakt už byl podepsán. 

Jde o logický krok při sjednocování 
obchodní strategie PSA Group, protože 
Emil Frey Group v dubnu 2016 převzala 
zastoupení značek Peugeot, Citroën  
a DS pro Českou republiku. Po završení 
plánované transakce se skupina Emil Frey 

Group stane velkoobchodním 
dovozcem pro uvedené trhy  
a bude rozvíjet obchodní 
aktivity Opelu v České republice 
a na Slovensku. Současní 
zaměstnanci  společnost i 
Opel budou převedeni podle 
platných zákonů nejpozději 
ke dni dokončení transakce. 
Tato transakce je podmíněna 
oficiálním schválením příslušných 
orgánů, které se zabývají 
antimonopolní agendou.

Nový koncept Škoda Vision GT 
V současné době si zákazníci v Číně 

mohou vybrat mezi modely Kamiq (v čínské 
verzi), Karoq, Kodiaq a Kodiaq GT (ten jinde 
nenajdeme). V budoucnu se k nim přidá 
ještě plně elektricky poháněný crossover 
vycházející z konceptu Vision iV, který měl 
svou premiéru v Ženevě a nyní slaví svůj 
asijský debut na autosalonu v Šanghaji. 
V Šanghaji také Škoda zveřejnila dva 
náčrty dalšího konceptu SUV nazvaného 
Vision GT. Tato studie bude představena 
začátkem června na autosalonu v Šen-
čenu jako „moderní městské auto a nový 
sportovní vůz Škoda SUV pro Čínu.“ Vision 
GT předpovídá podobu nového sériového 

modelu pro čínský trh. Má profil SUV-kupé 
jako Kodiaq GT, ale bude o hodně menší - 
pravděpodobně jde o budoucí Kamiq GT 
s vazbou na čínskou verzi modelu Kamiq.

více na 
www.autoweek.cz
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Nová Corsa bude mít hmotnost pod 1000 kg

ocelí, jakož i optimalizaci zatěžovacích drah, 
spojů, struktury a tvaru. 

Ve srovnání s předcházejícím modelem má 
nosná struktura o 40 kg nižší hmotnost. K nízké 
celkové hmotnosti přispívají i lehké celohliníkové 
motory spolu s optimalizací konstrukce přední  
a zadní nápravy. Kompaktní zážehové tříválce mají 
hmotnost o 15 kg nižší než předchozí generace 
podobně výkonných čtyřválců. V segmentu 
malých aut je neobvyklé použití hliníkové kapoty 
motoru, která, navzdory větším rozměrům, šetří 
2,4 kg ve srovnání s ocelovou kapotou předchozí 
generace. Nová optimalizovaná konstrukce 
sedadel šetří celkem 10 kg - 5,5 kg vpředu  
a 4,5 kg vzadu. 

V porovnání s předchozí generací má  
u srovnatelných verzí o 108 kg nižší hmotnost. 
Jedná se o úsporu hmotnosti kolem 10 %. 
Přitom má nová generace takřka stejnou délku 
406 cm. Nejlehčí verze nové generace se tak 
dokonce dostala pod magickou hranici 1000 kg -  
s pětidveřovou karoserií má hmotnost pouze  
980 kg. Díky tomu se zlepšuje jízdní dynamika  
a klesá spotřeba paliva i emise.

Šestá generace nabídne mnoho technických 
řešení dosud používaných u větších a luxusnějších 
modelů. Příkladem jsou špičkové LED hlavní 
světlomety využívající systém IntelliLux LED Matrix, 
které nabídnou parametry, které v segmentu 
malých aut nemají srovnání.

Od uvedení v roce 1982 bylo v závodech  
v Zaragoze (Španělsko) a Eisenachu (Německo) 
vyrobeno více než 13,6 milionů vozů Corsa. 
Šestou generaci bude možné objednávat už  
v létě. Veřejnou premiéru bude mít na zářijovém 
autosalonu IAA ve Frankfurtu.

Šestá generace Opel Corsa vychází ze zcela 
nové platformy PSA CMP (Common Modular 
Platform). Inteligentní lehká konstrukce nosné 
struktury vychází z využití nejnovějších metod 
virtuálního vývoje. Platforma CMP poskytuje 
vysokou míru modularity a je také první, která 
umožňuje i použití elektrického pohonu.

Specifické použití různých druhů oceli  
a způsobů připojení umožnilo sní žení 
hmotnosti Corsy. To zahrnuje důsledné použití 
vysokopevnostních a ultravysokopevnostních 



Volkswagen připravuje pro Čínu elektrické SUV
Volkswagen v Šanghaji představil 

koncept plně elektricky poháněného SUV 
ID. Roomzz jako další krok v plánované 
agresivní strategii růstu v Číně. ID. Roomzz 
má tři řady sedadel s možností variabilního 
uspořádání a dojezd až 450 km (WLTP) díky 
akumulátoru s kapacitou 82 kWh. K tomu 
přidává systém autonomní jízdy na úrovni 
4. O pohon všech kol se starají dva trakční 
elektromotory s celkovým systémovým 
výkonem 225 kW. V Číně přijde sériová 
verze do prodeje v roce 2021, ale generální 
ředitel Volkswagenu Herbert Diess připustil, 
že by se mohl dostat na trhy i v jiných 
částech světa. 

Vize autonomního městského automobilu  
budoucnosti Audi AI:ME

Audi na autosalonu Auto Shanghai 2019 
vystavuje koncept mobility pro megaměsta 
budoucnosti AI:ME s funkcí autonomní jízdy 
na úrovni 4. Audi AI:ME má délku jen 430 cm 
ale rozvor 277 cm. Audi jím mění používání 
automobilu. Jeho interiér proměňuje v „třetí 
životní prostor“ po domově a pracovišti. 
Interiér je luxusním salonkem s nabídkou 
high-tech funkcí, ale během jízdy zde lze 
v klidu i stolovat. Pro sledování vizuálních 
výstupů informačního a zábavního systému 
je vůz vybaven brýlemi s funkcí virtuální 
reality. Novinkou v interiéru automobilu je 
i použití živých rostlin. 

Protože se Audi AI:ME bude pohybovat 
především ve městě, takže hodnoty 
zrychlení a rychlosti jsou stejně bezvýznamné 
jako dojezd na dlouhé vzdálenosti. Proto 

postačují akumulátory s kapacitou 65 kWh 
a trakční elektromotor s výkonem 125 kW 
(170 k). 

více na 
www.autoweek.cz



Nová Toyota ProAce City 

a náklad. Objem nákladového prostoru má  
3,3 m3 ve standardní verzi, resp. 4,3 m3  
v prodloužené verzi. Maximální užitečné zatížení 
je 1 t v obou verzích. 

Osobní  ver ze ProAce City Verso 
se nabízí s pěti nebo sedmi sedadly,  

a to opět v kombinaci 
s kratší i delší karoserií. 
Objem zavazadlového 
prostoru je u standardní 
verze s pěti sedadly  
597 až 641 l/983 l, se 
sedmi sedadly 65 l.  
V případě prodloužené 
verze s pěti sedadly  
850 - 912 l/1538 l  
a se sedmi sedadly  
209 - 322 l.

Po stránce multimédií a konektivity je  
k dispozici 8“ dotykový displej audiosystému 
s podporou chytrých. V nabídce je i displej 
HUD. K bezpečnosti a snadnému manévrování 
napomáhá zadní kamera poskytující výhled  
v rozmezí 180° a dynamicky zobrazující pohled 
shora na situaci za vozidlem, stejně tak jako 
statický pohled s pokrytím ještě širšího pole. 
Ještě vyšší úroveň podpory při řízení zajišťuje 
systém zobrazování Smart Active Vision s dvěma 
speciálními kamerami a 5“ displejem v oblasti 
stropu, který v reálném čase zobrazuje situaci  
za vozidlem i podél něj.

Ocenění AutoBest 2019 získala trojice Citroën 
Berlingo, Opel Combo Life a Peugeot Rifter. Stejná 
trojice v užitkové podobě získala i ocenění Van  
of the Year 2019. Nyní se k tomuto triu přidává 
ještě čtvrtý vůz - Toyota ProAce City Van a jeho 
osobní verze ProAce City Verso.

Toyota ProAce City 
se veřejnosti představí  
3 0 .  d u b n a  2 019  
na přehlídce užitkových 
vozidel v britském 
Birminghamu. 

Nabídka zážehových 
a vznětových motorů 
pokrývá rozsah výkonů 
od 55 do 96 kW (75  
do 130 k). Lze volit mezi 
pěti- či šestirychlostní 
přímo řazenou převodovkou nebo osmistupňovou 
automatickou. Záběrové schopnosti lze pomocí 
voliče Toyota Traction Select uzpůsobit různým 
jízdním podmínkám. Řidič může volit mezi režimy 
Normal, Snow (Sníh), Sand (Písek) nebo All-terrain 
(Terén). 

Kompaktní dodávka se představuje ve dvou 
délkách karoserie - kratší s délkou 4403 mm (rozvor 
náprav 2785 mm) a delší s délkou 4753 mm (rozvor 
náprav 2975 mm). V obou případech je možné 
objednat si trojici předních sedadel, variantu  
s prosklením nebo bez a v případě dlouhé 
verze také jako varianta Crew cab pro posádku  

více na 
www.autoweek.cz



Francouzská společnost EDF chce vyrábět vodík
Francouzská energetická společnost 

EDF oznámila založení nové dceřiné 
společnost i  Hynamics zaměřené  
na výrobu nízkouhlíkového vodíku  
pro průmysl a dopravní sektor. Nově 
založená dceřiná společnost chce nabízet 
vodík průmyslovým zákazníkům a plánuje 
podporovat jeho využívání v dopravě 
pomocí instalace čerpacích stanic  
pro autobusy, popelářská auta, vlaky  
a další. 

Drtivá většina vodíku se v současnosti 
vyrábí z fosilních paliv. Tento proces výroby 
je významným zdrojem emisí - na 1 kg 
takto vyrobeného vodíku připadá přibližně  
10 kg emisí CO2. Na rozdíl od tohoto 

způsobu výroby Hynamics plánuje vyrábět 
vodík pomocí elektrolýzy vody. Proto vloni 
EDF převzala společnost McPhy, která 
představila modulární elektrolytický systém.

Renault City K-ZE: malé SUV pod proudem
Renault na autosalonu v Šanghaji 

ukazuje elektricky poháněné městské 
SUV City K-ZE. Tento model by měl hrát 
klíčovou roli v růstových plánech Renaultu  
na čínském trhu. City K-ZE byl, stejně 
jako malé SUV Kwid prodávané jen  
v Indii, navržen s využitím platformy CMF-A 

aliance Renault Nissan Mitsubishi. Většinu 
karosářských dílů sdílí s Kwidem a i spořádání 
interiéru zůstává prakticky stejné.

City K-ZE má rozvor náprav 2423 mm  
a zavazadlový prostor o objemu 300 l. 
Renault uvádí, že senzory sledují kvalitu 
vzduchu a automaticky přepínají mezi 
vnitřní a vnější cirkulací vzduchu. City 
K-ZE bude vyrábět společnost Dongfeng 
v čínském Shiyanu. Renault uvedl,  
že se jedná o „globální“ auto, které by se 
mohlo prodávat i mimo Čínu, především 
na rozvíjejících se trzích jako jsou Indie  
a Brazílie. Není ale v plánu prodávat jej  
v Evropě.

Čínská automobilka Foton chce odkoupit brazilskou továrnu Fordu.
Podle agentury Autostat se v Rusku prodává 85,1 % aut z místní produkce.
Ford se dohodl s indickou Mahindrou na společném vývoji kompaktního SUV  
pro indický trh.
Budoucí šéf Daimleru Ola Källenius chce ušetřit 6 miliard eur a ukončit spolupráci  
s aliancí Renault Nissan.
AvtoVAZ ukončí prodej vozů Lada v Evropě kvůli problémům s plněním emisních 
standardů, přednost dostanou Střední východ a postsovětské republiky.

Krátce

více na 
www.autoweek.cz



Personalia z

S platností od 1. dubna 2019 se Pavol 
Červenák stal novým generálním 
ředitelem největší sítě pneuservisů  
a autoservisů v České republice  
a na Slovensku. Kromě Česka a Slovenska 
bude také zodpovědný za rozvoj 
autoservisní sítě koncernu Continental 
v Irsku, Finsku a Norsku. Jednou z jeho 
hlavních priorit bude především rozvoj 
autoservisních služeb. Jednotný koncept 
servisní sítě BestDrive se 182 pobočkami 
pokrývá nabídkou pneuservisních  
a autoservisních služeb území obou států.

Pavol Červenák zastává různé 
obchodní a marketingové manažerské 
pozice v Continentalu už více  
než 15 let. Začínal ve společnosti  
Matador a od jeho převzetí koncernem 
Continental v roce 2007 zodpovídal  
za řízení a rozvoj obchodních aktivit 
značek koncernu Continental na trzích 
Střední a Východní Evropy.

Nový generální ředitel 
společnosti BestDrive

více na 
www.automakers.cz

Výkonný výbor Svazu dovozců 
automobilů na zasedání 16. dubna zvolil 
svého předsedu. 

Pětičlenný výbor fungoval na začátku 
letošního roku jen ve čtyřčlenném složení 
- předseda Jiří Picek, dále Luboš Vlček, 
Alexej Kiriakovský a František Neuman. 
Protože po odchodu Vratislava Strašila 
(Porsche ČR) a Jana Laubeho (Ford) 
nebyl dostatek náhradníků.

Noví členové výboru byli zvoleni. Novým 
předsedou se stal Luboš Vlček (Škoda Auto 
ČR). Sestavu výboru dále tvoří Jan Hurt 
(Porsche ČR), Jiří Picek (Subaru), Alexej 
Kiriakovský (Mazda) a Martin Peleška 
(Toyota). Dalším stálým členem výboru je 
tajemník SDA Josef Pokorný. Náhradníkem 
je František Neuman (Citroën).

Předsedou výkonného výboru 
SDA je Luboš Vlček
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upozorňující na opuštění jízdního pruhu, Blind 
Spot Detect, Rear Trafic Alert. K tomu se přidává 
adaptivní tempomat ACC a další. 

Nabídka je zjednodušená na dvě linie výbav 
Life (s černými prvky) a Style (s chromovanými 
prvky) doplněné o různé sady doplňků vč. R Line. 
První stupeň výbavy Life kromě základních prvků 
přináší multifunkční volant, parkovací senzory 
Park Distance Control vpředu i vzadu, klimatizaci, 
výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, 
zásuvku pod sedadlem spolujezdce a 16" kola  
z lehké slitiny. 

Volkswagen chce s modelem T-Cross oslovit 
dvě odlišné skupiny kupujících. Ti první, které 
označuje jako mladé dobrodruhy, jsou ve věku  
25 až 40 let, aktivní a žijí stále on-line. Druhé 
skupině říká věční milovníci života. Ač ve věku 
55 až 69 let, ale duchem jsou stále mladí, aktivní, 
sportující a využívající služby on-line. Pro značku 
Volkswagen, u níž dominuje firemní klientela, je 
důležité, že jde o soukromé zákazníky.

Přístrojový štít ve formě digitálního kokpitu 
může mít dotykový displej 8“, za příplatek Active 
Info displej 10,25“. Doplňuje je informační displej 
s navigací 8“ (v základní podobě 6,5“). Středový 
panel má logické rozdělení s informačními prvky 
nahoře a klasickými ovladači dole.

Základní výbava asistenčními systémy 
díky platformě MQB přebírá z modelů vyšších 
tříd. Zahrnuje monitorovací systém Front Assist  
s integrovaným systémem nouzového brzdění 
City Brake a monitorováním chodců i stojících 
překážek. Dále jsou zde systémy Lane Assist, 

více na 
www.autoweek.cz

Pro Volkswagen T-Cross nezáleží na věku
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těchto dvou konceptů mohla být řešením dopravy 
zboží ve městech pro rok 2030.

Design je maximálně jednoduchý. Dvoumístná 
kabina využívá prvky známé z jiných vozů značky 
Renault s digitálním přístrojovým panelem  
a centrálním dotykovým displejem s navigací. 

Renault EZ-Flex má samozřejmě elektrický 
pohon. Dojezd na jedno nabití 150 km bez 
problémů postačí pro každodenní rozvoz 
zboží (průměrná vzdálenost ujetá městskými 
rozvážkovými automobily je 50 km). Elektrický 
pohon malé dodávce umožní přístup  
do bezemisních zón, kam se automobily se 
spalovacími motory nedostanou.

EZ- Flex není jen prototyp pro výstavu, který 
demonstruje schopnosti svých tvůrců. Renault 
plánuje výrobu deseti kusů, které na dva roky půjčí 
různým firmám, organizacím či samosprávám  
po Evropě. Podmínkou je, aby „nájemník“ 
umožnil nepřetržité sledování provozu vozidla. 
Ta totiž budou vybavena několika snímači, které 
budou zaznamenávat polohu, rychlost jízdy, 
počet zastávek, zbývající dojezd, frekvenci použití 
jednotlivých dveří atd. Data budou automaticky 
odesílána do centrály Renaultu. Automobilka 
je následně využije při vývoji velkosériových 
užitkových vozidel určených primárně pro městský 
provoz.

Na veletrhu spotřební elektroniky a moderních 
technologií Viva Technology na pařížském 
výstavišti Porte de Versailles automobilka Renault 
ve světové premiéře ukáže městskou dodávku 
EZ-Flex.

Délka 3860 mm, ší řka 1650 mm, výška  
1880 mm a průměr otáčení pod 9 m jasně ukazují, 
že hlavním působištěm Renaultu EZ-Flex budou 
ulice velkoměst. Objem nákladového prostoru 
je ale velký - 3 m3. Pohodlné nakládání těžkých 
předmětů zabezpečuje nakládací hrana ve výšce 
jen 760 mm. Nákladový prostor umožňuje různé 
konfigurace podle potřeb klientů.

Jedná se tedy o vozidlo pro rozvážkové služby 
„last mile“. Jde o zajímavý doplněk městských 
rozvážkových vozidel představených vloni jako 
koncept EZ-Pro. Podle Renaultu by kombinace 

Renault překvapil malou městskou 
dodávkou EZ-Flex
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Evropský parlament potvrdil  
tvrdé emisní limity pro kamiony

Podle analýz EU v současné době těžká 
nákladní doprava způsobuje o 25 % více emisí 
skleníkových plynů než v roce 1990, protože 
Evropu křižuje stále více kamionů. Ve snaze 
omezit globální oteplování, vyplývající ze závazků 
podepsaných v Pařížské dohodě o klimatu, 
chce EU drasticky snížit dosud rostoucí emise 
skleníkových plynů z dopravy.

Poslanci z frakcí zelených, sociálních 
demokratů a křesťanských demokratů s tímto 
rozhodnutím vyjádřili spokojenost a označují jej 
za velký úspěch.

Realizaci nařízení by mělo podporovat 
používání nových technologií. Výrobci kamionů 
jsou proto povinni v roce 2025 prodat alespoň 2 % 
vozidel s nulovými nebo téměř nulovými emisemi. 
Toho lze dosáhnout pouze elektrickým pohonem.

Výrobci nákladních vozidel již v únoru reagovali 
ostrou kritikou a varovali před tím, že nemohou 
ovlivnit poptávku po nízkoemisních vozidlech. 
Výrobcům, kteří nesplní stanovené hodnoty 
fleetové spotřeby prodaných vozidel, hrozí vysoké 
pokuty: v letech 2025 a 2029 to bude 4250 eur 
za gram oxidu uhličitého a tunokilometr, od roku 
2030 to bude 6800 eur.

Evropská unie poprvé stanovila závazné cíle 
pro nákladní automobily, které by měly vést  
ke zlepšení ochrany klimatu. Nová nákladní vozidla 
mají do roku 2025 snížit emise CO2 minimálně  
o 15 % a o 30 % do roku 2030.

Na tvrdém snížení emisí CO2 u nákladních 
automobilů se v únoru dohodla Rada EU  
a nyní je schválil Evropský parlament. Členské 
státy ještě musí tyto předpisy formálně schválit,  
a poté mohou vstoupit v platnost. Paradoxní je, že 
nový předpis nestanoví konkrétní výchozí hodnotu. 
Snížení bude vztaženo k průměrné hodnotě emisí 
všech nově registrovaných nákladních vozidel  
v Evropě za rok 2019. Tato hodnota ale nebude 
známa dřív než na jaře roku 2021!
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Hledáme lidi: roboti vás potřebují

některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa. 
V ČR automatizuje jen 22 % firem a 3 % z nich 
vytvoří nová místa. 

Společnosti, které digitalizují, rostou, a tento 
růst vytváří nové typy zaměstnání. Firmy, které již 
využívají automatizaci také s největší jistotou tvrdí, 
že budou zvyšovat počty zaměstnanců. Globálně 
24 % těchto firem očekává, že v nadcházejících 
dvou letech vytvoří nová pracovní místa. Pouze 
12 % firem procházejících automatizací tvrdí, že 
budou snižovat stavy. 

Automatizace mění dovednosti, které firmy 
u svých pracovníků potřebují, ovšem rychlost,  
s níž k tomu na pracovních pozicích ve firmách 
dochází, je rozličná. Poptávka po IT dovednostech 
rychle roste: 16 % firem očekává nárůst počtu IT 
zaměstnanců, v ČR očekává růst 10 %. 

Ovšem dostupnost technologických talentů 
je stále horší a vzdělání a zkušenosti požadované 
zaměstnavateli vůbec neodpovídají tomu, jaké 
profily uchazečů jsou na trhu k dispozici. V USA  
86 % pracovních nabídek v IT vyžaduje bakalářské 
vzdělání v matematické informatice, ovšem 
pouze 43 % IT pracovníků takové vzdělání má 
a 92 % nabízených pozic pro programátory 
žádá příslušné vzdělání, ovšem pouze 48 % 
programátorů ho má. Ve Velké Británii má jen  
25 % IT pracovníků diplom, ačkoli u 46 % vypsaných 
nabídek je to povinný požadavek.

Personální společnost ManpowerGroup 
uskutečnila 3. ročník celosvětového průzkumu 
Revoluce dovedností, který se uskutečnil 
ve 44 zemích včetně ČR na vzorku 19 000 
zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům byly položeny 
následující otázky:

- Jaký bude pravděpodobný dopad 
automatizace na počet jejich zaměstnanců  
v následujících dvou letech?

- Jaké pozice budou v rámci jejich firmy nejvíce 
ovlivněny a kterých dovedností si nejvíce cení?

- Jaké strategie zavádí, aby si do budoucna 
zajistili potřebné schopnosti a dovednosti?

Víc zaměstnavatelů než kdy dřív předpokládá, 
že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová 
počet zaměstnanců - jedná se o zvýšení z 83 %  
na 87 % celosvětově, v České republice vzrostl 
jejich počet za tři roky z 90 % na 94 % (92 % zachová 
počet zaměstnanců v souvislosti s automatizací, 
2 % zvýší jejich počet, 5 % sníží a 1 % neví). V ČR 
si zatím firmy dopad automatizace neumí moc 
představit a 92 % firem si myslí, že zatím nebude 
žádný.

Globálně ze 41 % firem, které budou  
v následujících dvou letech automatizovat 
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Cesta zboží z internetových obchodů

zůstává zboží v jejích skladech až do objednání 
koncovým zákazníkem. Software obchodníkovi 
vygeneruje adresní štítky s čárovými kódy, kterými 
se balíky polepí a jsou přichystané k expedici.

Z centrálního překladiště v Modleticích  
u Prahy, kde se třídí zásilky z celé republiky, ještě  
v noci putují velkokapacitním vozem na doručující 
pobočku. Tam jsou rozděleny na rozvozové trasy 
podle poštovních směrovacích čísel a řidiči-kurýři 
je pak rozvážejí konečným zákazníkům nebo  
do výdejního místa. Ze skladu putuje balík 
dodávkou či nákladním vozem do nejbližší 
pobočky Geis. Česko-slovenská síť společnosti 
Geis má více než 500 výdejních míst, která jsou 
umístěna v nákupních centrech nebo třeba  
v prodejnách tisku.

Je-li pro obchodníka nejdůležitější co nejkratší 
čas, k dodání může využít leteckou přepravu,  
při níž čas doručení z Asie do ČR zabere dva 
až sedm dní. Lze zvolit také střední cestu, tedy 
nákladní vlak tzv. železniční Hedvábnou stezkou 
přímo z Číny do České republiky, kdy je doba 
transportu 14 až 21 dní.

Pokud si v českém internetovém obchodu 
objednáte zboží z Asie, než se dostane k vám 
domů, urazí téměř 13 000 km a na cestě stráví 
nejméně 40 dnů.

Cesta z Asie začíná v některém z čínských 
přístavů Ningbo či Yantian, tchajwanském 
Kaoshiungu nebo v největším přístavu světa 
Šanghaji, kam zásilku nechá doručit odesílatel. 
Odtud se vydá kontejnerovou lodí na 28 dní 
trvající plavbu, nejčastěji do Hamburku, ale může 
to být i do jiného severoevropského přístavu. 
Loď na své pouti z Číny do Německa urazí více  
než 10 000 km. Pluje kolem Indie. Přes Adenský záliv 
a Suezský průplav se dostane do Středozemního 
moře. Pak obepluje velkou část Evropy a vylodí 
se v přístavu na severu Evropy.

Po vyložení nákladu v přístavu zásilka putuje 
vlakem a tahačem čtyři až sedm dní do skladů 
internetového prodejce v České republice. Náklad 
přitom musí projít řádným proclením, které trvá  
i několika hodin. Pokud si to internetový obchodník 
vyžádá, logistická společnost Geis zajistí také 
balení, etiketování či kompletaci zboží. V případě, 
že e-shop využívá její skladové a distribuční služby, 
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