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Nissan Qashqai symbolem nové éry
Nový dovozce značky Nissan poprvé
představil nový tým současně s uvedením nové
generace klíčového modelu Qashqai na český
trh. Novinka je lehčí a přináší mnohé technické
inovace. Současně zachovává tradiční přednosti
tohoto evropského bestselleru značky.
Nissan Qashqai ve své první generaci v roce
2007 rozhýbal evropské trhy jako jedno z prvních
kompaktních SUV. Ve druhé generaci se zařadil
mezi nejprodávanější vozy v Evropě. O jeho
oblibě svědčí i to, že se může pochlubit nejvyšší
mírou loajality mezi kupujícími v tomto rychle
se rozvíjejícím segmentu – 32 %. Celkově už se
prodalo pět milionů vozů obou generací, z toho
tři miliony v Evropě.
Je logické, že třetí generace nepřináší revoluční
proměnu designu, ale evoluci akceptující
nejmodernější techniku, především Full LED
světlomety (vč. možnosti volby adaptivních se
12 segmenty).
Nový Qashqai jen mírně narostl co do velikosti
(rozvor náprav o 19 mm na 2665 mm a celková
délka o 31 mm na 4425 mm), ale významně zlepšil
využití obestavěného prostoru zvětšením prostoru
pro cestující na zadních sedadlech a především
nárůstem objemu zavazadlového prostoru
o 31 l na 461 l, přičemž při využití prostoru pod
jeho podlahou to je dokonce 504 l.

Nová generace přijíždí na nové platformě
– modernizované alianční CMF-C, umožňující
použití mild hybridních pohonných jednotek
a nové technologie pohonu ePower.
V nabídce je v současné době pouze
osvědčený zážehový motor 1,3 DIG-T, který
prošel modernizací a je doplněn mild-hybridní
technologií ALiS pracující se standardním
okruhem 12 V. V nabídce jsou dvě výkonové
verze 103 kW (138 k) a 116 kW (156 k). Základní
kombinací je šestirychlostní přímo řazená
převodovka. Pro výkonnější verzi je připravena
i nová převodovka CVT X-Tronic, stejně jako
inteligentní systém pohonu všech kol.
První auta k českým zákazníkům dorazí
z anglického Sunderlandu na podzim. Základní
cena za verzi Visia Mild-hybrid byla stanovena
na 539 000 Kč.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Škoda Enyaq iV dostala 2 elektromotory a pohon 4x4
Modelová řada Enyaq iV se postupně
rozrůstá. Všichni autorizovaní prodejci
značky Škoda na území ČR zahájili prodej
nejvýkonnější varianty 80x, díky níž první
Škoda na platformě MEB nabízí pohon
všech kol. Její doporučená prodejní
cena byla stanovena na 1 277 900 Kč
v provedení Loft, k dispozici je rovněž verze
Sportline za 1 357 900 Kč včetně DPH.
Varianta Sportline díky specifickému
nastavení
podvozku
nabízí
ještě
sportovnější jízdu s minimálními bočními
náklony při rychlém průjezdu zatáčkou.
Sportovní vzhled vozu dále podtrhují přední
a zadní nárazník, které jsou lakované
v barvě karoserie stejně jako boční prahy.
Dekorační lišty v dekoru Carbon, tříramenný
sportovní multifunkční volant a sportovní

přední sedadla s integrovanou hlavovou
opěrkou dodávají také interiéru sportovní
vzhled. Varianta Sportline nabídne tři
úrovně výkonu. Základní iV 60 o výkonu
132 kW má pohon zadních kol stejně jako
iV 80 s výkonem 150 kW. Enyaq Sportline
iV 80x o výkonu 195 kW a maximálním
točivým momentem 425 Nm má dva
trakční elektromotory, pohon všech kol
a dojezd více než 500 km v cyklu WLTP.

Toyota potvrdila výrobu nástupce Aygo v ČR
Toyota Motor Europe oficiálně potvrdila,
že bude pokračovat ve výrobě nového
malého městského miniauta ve svém
závodě Toyota Motor Manufacturing
Czech Republic v Kolíně. Toyota jako jeden
z posledních výrobců hodlá pokračovat

ve výrobě městských miniaut pro evropské
trhy. V Kolíně bude Toyota vyrábět
nástupce modelu Aygo. Nový model bude
využívat podvozkovou platformu GA-B
a stane se tak už druhým modelem TNGA
vyráběným u nás. Kolínský závod Toyota
Motor Manufacturing Czech Republic
(TMMCZ) se už zapojil do projektu Toyota
New Global Architecture (TNGA) přípravou
výroby nové generace modelu Yaris.
Název, zahájení výroby a předpokládaný
objem produkce budou oznámeny
později. Nedávno předvedenou studií
Aygo X Toyota naznačila podobu SUV
založeného na budoucím voze, nástupci
modelu Aygo.

Další témata 23. týdne na autoweek.cz
Vzducholoď Goodyear opět ve vzduchu
Driverama už má sídla v Německu a Nizozemsku
Vyjádření Asociace APPAA ke zprávě Carvago
více na
www.autoweek.cz

V síti E.ON a PRE se nabíjí už jen s jedním čipem
Energetické společnosti E.ON a Pražská
energetika pro své registrované zákazníky
vzájemně zpřístupní své dobíjecí body.
S kartou E.ON Drive teď mohou řidiči dobít
u stanic PREpoint a naopak. Jedná se
o první podobnou spolupráci mezi dvěma
energetickými firmami, které se podílejí na

výstavbě veřejné dobíjecí infrastruktury.
Na veřejné dobíjecí infrastruktuře v České
republice se aktuálně podílí více než
50 subjektů, které vystavěly přes 700
stanic s více než 1500 dobíjecími body.
Pokud řidiči chtějí svůj vůz za výhodných
podmínek dobít, musejí se registrovat
u každého poskytovatele dobíjecí sítě
zvlášť. Tím, že si E.ON a PRE vzájemně
zpřístupnili své dobíječky, budou mít řidiči,
kteří jsou registrovaní u PRE nebo u E.ONu,
jednodušší situaci u více než 340 stanic
v Česku. Aby svůj vůz dobili v obou sítích,
bude jim nově stačit karta nebo čip jen
od jedné společnosti, budou dobíjet
za stejné ceny jako jsou zvyklí ve své síti
a za dobíjení zaplatí jednou společnou
fakturou.

Prototypy Mégane E-Tech Electric už na silnicích
Na konferenci Renault eWays: The
Challenge
towards
Zero
Emissions
představil ředitel Renaultu Luca de Meo
studii Mégane eVision jako doklad strategie
Renaultu v oblasti elektromobilů s rozšířením
působnosti do segmentu kompaktních
vozů. Plně elektricky poháněný kompaktní
elektromobil Renault Mégane E-Tech
Electric se v sériové podobě do prodeje
dostane příští rok. Je založen na platformě
CMF-EV aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
Bude mít trakční elektromotor o výkonu
160 kW (217 k) a kapacitu akumulátoru
60 kWh, což mu umožní dojezd podle WLTP
je až 450 km.

Během letošního léta se za volanty
30 testovacích prototypů, jezdících po
veřejných silnicích, vystřídají inženýři
Renaultu.
Prototypy,
vyrobené
ve
francouzském závodě Renaultu v Douai,
jsou maskované novým vzorem s motivem
odkazujícím na nové logo značky.

Krátce
Elon Musk odvolal špičkový Model S Plaid Plus se třemi trakčními elektromotory
s celkovým výkonem 1100 k (810 kW).
John Elkan šokoval, když generálním ředitelem Ferrari jmenoval specialistu na
polovodiče z firmy ST Microelectronics Benedetta Vignu
více na
www.autoweek.cz

Na trh práce se vrací optimismus
Společnost
ManpowerGroup
Česká
republika zveřejnila výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro
třetí čtvrtletí roku 2021. Zaměstnavatelé
v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí
2021 příznivé náborové plány. Potvrzuje
se tak pozitivní tendence naznačená
v předchozím čtvrtletí: 11 % zaměstnavatelů
očekává nárůst počtu zaměstnanců,
4 % předpovídá jejich snížení a 83 %
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné
změny. Na základě těchto údajů vykazuje
Čistý index trhu práce pro Českou republiku
pro třetí čtvrtletí 2021 hodnotu +7 % (tj.
rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů,
kteří budou nabírat a propouštět).
„Rostoucí
nezaměstnanost
v
době
pandemie neznamenala pro zaměstna
vatele snadnější nábory. Propouštění
v gastronomii, službách a administrativních

provozech nepřineslo nové uchazeče
do průmyslu, zdravotnictví nebo školství.
Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými
uchazeči. Kdo nemusí, nemění zaměstnání.
Firmy ve všech sektorech začínají opět
nabírat a mají ještě větší problém obsadit
svá volná místa než před pandemií,“ říká
generální
ředitelka
ManpowerGroup
Česká a Slovenská republika Jaroslava
Rezlerová.

Nový styl pro SUV Kia Sportage
S novým Sportage pokračuje Kia
v designové linii, kterou uvedl model EV6.
Ukazují to první obrázky nové generace
modelů ve verzi pro globální trh. Poprvé
v 28leté historii tohoto SUV značky Kia bude

k dispozici verze speciálně přizpůsobená
evropskému trhu. Ta bude předvedena
v září a dodávat zákazníkům se začne
počátkem příštího roku. Pátá generace
modelu Sportage byla navržena v rámci
spolupráce designových center Kia v Koreji,
Německu, USA a Číně s využitím nové
designové filosofie „Spojené protiklady“.
Pozoruhodným
high-tech
prvkem
v interiéru je širokoformátový digitální kokpit
se zaobleným displejem a integrovanou
dotykovou obrazovkou.

Krátce
Volkswagen se dalšími 500 miliony eur podílí na financování švédského výrobce
akumulátorů Northvolt.
S obnovením autosalonu v Tokiu se počítá až pro rok 2023.
Průměrná cena ojetých automobilů se spalovacími motory v USA meziročně vzrostla
o 30 % a od ledna o 18 %.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Multivan T7 – kromě jména všechno jinak
Zatímco přechod Multivanu na stávající
generaci T6 z roku 2015 byl v podstatě jen facelift
a ani modernizace T6.1 z roku 2019 na tom moc
nezměnila, nová generace T7 poprvé vznikla
s využitím modulární koncernové platformy
MQB, což otevřelo možnosti využití nejmodernější
techniky.
V budoucnu bude řada Bulli tvořena třemi
modely: Multivanem T7 a Transporterem T6.1
a plně elektrickým ID.Buzz v osobní verzi MPV
a užitkovým Cargo, který bude uveden na trh
v roce 2022. Transporter T6.1 zůstává v nabídce
jako užitkový vůz a základ pro obytnou verzi
Kalifornia. Multivan s variabilním interiérem
je předurčen především pro rodiny a aktivní
sportovce.
Multivan s pohonem předních kol bude
k dispozici se zážehovými motory 1,5 TSI/
100 kW (136 k) a 2,0 TSI/150 kW (204 k). V roce 2022
bude následovat vznětový TDI s výkonem 110 kW

(150 k). Novinkou je plug-in hybridní systém
eHybrid High-tech se systémovým výkonem
160 kW (218 k). Standardně se všechny verze budou
dodávat s dvouspojkovou převodovkou DSG.
Nový až sedmimístný Multivan je dlouhý
4973 mm při rozvoru náprav 3124 mm a objem
zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel
je 469 l. Nová generace přichází současně i jako
prodloužená verze s o 200 mm delším zadním
převisem a větším zavazadlovým prostorem 763 l.
Přístrojová deska byla zcela přepracována
a byly do ní integrované velké displeje.
Standardně je Multivan vybaven digitálním
cockpitem s displejem v roli přístrojového panelu
a informačním systémem Ready 2 Discover.
Rozšířila se nabídka asistenčních systémů.
Standardně je vůz vždy vybaven místním
výstražným systémem Car2X, systémem
monitorování oblasti Front Assist včetně
nouzového brzdění City, systémem udržování
v jízdním pruhu Lane Assist, systémem podpory
náklonu s novým asistentem odbočování,
dynamickým zobrazováním dopravních
značek a adaptivním tempomatem ACC. Mezi
inovativní nové systémy patří IQ.Drive Travel
Assist, který umožňuje semiautonomní jízdu na
úrovni 2 rychlostí v rozsahu 0 až 210 km/h. Další
novinkou jsou jako alternativa ke standardním
LED světlometům hlavní světlomety IQ.Light – LED
Matrix s interaktivním ovládáním světla.
Multivan T7 bude na trh uveden koncem roku.
více na
www.autoweek.cz

Další Tatry do škol
I v letošním roce pokračuje úspěšný
projekt Tatra do škol, na němž automobilka
Tatra Trucks spolupracuje s různými kraji
České republiky a středními školami.
Vzdělávací projekt Tatra do škol, který
podporuje technické vzdělávání a praxi
mládeže, běží již čtvrtým rokem. Letos byl
úspěšně zakončen na školách v Plzeňském
a Královéhradeckém kraji. Koronavirová
epidemie přinesla jen časové zdržení.
Studenti a studentky za asistence svých
pedagogů i specialistů kopřivnické
automobilky dokázali vozy úspěšně
sestavit. Dva nové vozy Tatra Phoenix,
které v rámci projektu Tatra do škol sestavili
během předcházejících měsíců studenti

plzeňské Střední průmyslové školy dopravní
a Střední školy technické a řemeslné
Nový Bydžov z Královehradeckého kraje,
absolvovaly v automobilce Tatra Trucks
standardní
diagnostickou
prohlídku,
oživení a zkušební jízdy.

Zetor představuje modernizovaný Major CL 80
Traktory modelové řady Zetor Major
patří mezi uživateli již spoustu let k těm
nejoblíbenějším. Model Major CL 80 si
ponechává všechny vlastnosti svých
předchůdců. Zetor jej pro rok 2021 vylepšil
o řadu technických inovací. Tou stěžejní
je přechod na emisní stupeň Stage V.
Major CL 80 je vybaven čtyřválcovým

vznětovým motorem Deutz TCD 2,9 L4
o výkonu 75 k. Výrazný posun směrem
k vyššímu komfortu doznala také kabina.
Pro zvýšení pohodlí může být vybavena
klimatizací a mechanicky odpružené
sedadlo řidiče loketními opěrkami
a opěrou hlavy.
„Traktory
modelové
řady
Major
jsou
všestrannými
pomocníky.
Své
uplatnění najdou na malých i středních
farmách, v živočišné i rostlinné výrobě
a v komunálních službách. Jsou to
spolehlivé, snadno ovladatelné a na údržbu
nenáročné traktory oblíbené zejména pro
nízké provozní náklady,“ říká ředitel Úseku
prodeje a marketingu společnosti Zetor
Tractors Petr Konštacký.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Český plynárenský svaz má
nové vedení
Předsedou Rady ČPS do roku 2024 byl
na červnovém sjezdu opět zvolen Martin
Slabý. Místopředsedy jsou Lukáš Pokrupa,
Radek Benčík, Tomáš Varcop, Lubor
Veleba, Zdeněk Bauer a Thomas Merker.
Nové vedení chce prosadit zemní plyn
v řadě oborů jako primární náhradu
za dosluhující uhlí, pro dekarbonizaci
a přechod na nízkoemisní energetiku
například s využitím vodíku či jiných
alternativních plynů v rámci ČR a Evropy.
Podle delegátů sjezdu je pro naplnění
emisních cílů do roku 2030 nezbytné
širší
prosazení
stlačeného
(CNG)
a zkapalněného (LNG) zemního plynu
včetně jejich biometanem obohacených
variant v podobě BioCNG a BioLNG
v dopravě.

Obchodní divizi Economie vede
Řezníček
Obchodním ředitelem mediálního domu
Economia se k 7. červnu stal Petr Řezníček.
Ve své nové roli zastřeší veškeré obchodní
aktivity Economie. Řezníčkovým úkolem
bude nastavení dlouhodobě udržitelné
obchodní strategie. „Od sjednocení všech
obchodních aktivit pod řízení jednoho
manažera si slibujeme zvýšení efektivity
a posílení našeho postavení na mediálním
trhu,“ říká předsedkyně představenstva
společnosti Economia Zuzana Řezníčková
(jde o shodu příjmení). Řezníček se dlouhá
léta pohyboval ve vedoucích pozicích
technologických firem. Je absolventem
ekonomie a managementu na
více na
ČVUT v Praze.
www.automakers.cz

Kniha k významnému výročí
V
prostorách
autosalonu
Škoda
společnosti Auto Opat v Nupakách
u Prahy se uskutečnila prezentace nové
knihy Petra Dufka Škoda Motorsport – 120
let na závodních tratích. Knihu Škoda
Motorsport – 120 let na závodních tratích
nyní očekává oficiální křest v rámci
48. ročníku Rally Bohemia. Pro zájemce
je však na pultech knihkupectví
k dispozici již nyní nebo si ji můžete
objednat za zvýhodněnou cenu 490 Kč
na info@sokratesmedia.cz.
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Nissan Qashqai symbolem nové éry
Vývoj třetí generace modelu Qashqai měl
na starosti tým Nissan Technical Center Europe
se sídlem v Cranfieldu, zatímco design navrhlo
studio Nissan Design Europe se sídlem v Londýně
a stejně jako předchozí se vyrábí v anglickém
Sunderlandu.
Nová platforma při vyšší tuhosti současně
přispěla k výraznému snížení hmotnosti o 63
kg, na čemž se podílí i rozsáhlé použití hliníku
(kapota, dveře a přední blatníky) a kompozitních
materiálů. Další předností nové platformy je
možnost použití kol o rozměru až 20“.
V nabídce je v současné době pouze zážehový
motor 1,3 DIG-T s mild-hybridní technologií
ALiS. Ta pracuje se standardním okruhem 12 V,
který je podstatně lehčí a levnější než verze se
48 V. K dispozici je i zcela nová převodovka CVT
X-Tronic a inteligentní systém pohonu všech
kol, u něhož byla elektromagnetická spojka
nahrazena přímou spojkou umožňující rychlejší
reakci. V kombinaci s pohonem všech kol má
Qashqai vzadu víceprvkovou nápravu, jinak je
to klasická vlečená náprava. Verze s pohonem
všech kol přijde do prodeje později v tomto roce,
zatímco varianta s originální technologií pohonu
ePower s motorem 1,5 l ve funkci generátoru pro

čistě elektrický pohon vozu přijde na jaře 2022.
Vylepšený asistenční systém Pro Pilot je
propojen se systémem konektivity, takže
může využívat data z navigace Navi-link.
Standardní výbavou je inteligentní tempomat.
Informační systém sestává z 12,5“ přístrojového
panelu umožňujícího individuální uspořádání,
doplněného o mimořádně velký 10,8“ projekční
head-up displej a centrální 9“ displej. Pokročilý
informační systém s připojenými službami
nabízí snadnou integraci chytrých telefonů,
WiFi hotspot pro až sedm připojených zařízení
a NissanConnect Services, specializovanou
aplikaci, která umožňuje interakci s vozidlem
a jeho monitorování na dálku.
Základní cena za verzi Visia Mild-hybrid byla
stanovena na 539 000 Kč. První auta budou
k dispozici na přelomu srpna a září.
více na
www.autoweek.cz

S blížícím se uvolněním cestování
rostou obavy z chaosu
Dopravní zpravodaj Euractiv přináší nejnovější
přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Zdá se předčasné říkat to nahlas, ale jsou tu
důvody pro optimismus: Covid 19 pomalu, ale
jistě, ustupuje – přinejmenším v rámci EU. Masové
očkování má svůj efekt a pro mnoho Evropanů
se opět stává lákavou vyhlídkou možnost
přeshraničního cestování. To je dobrá zpráva
pro cestovní ruch a dopravu, které díky přísným
zdravotním opatřením zaznamenaly historický
propad.
Cestování během pandemie však přináší
problémy. Rok po vyprázdnění letišť kvůli
pandemii koronaviru se letecká cestovní sdružení
obávají zmatku během letních prázdnin v Evropě,
protože cestující by mohli kvůli zdravotním
kontrolám čekat hodiny před nástupem do
letadla. Provozovatelé letišť se obávají, že kontroly
povedou ke značným zpožděním, které vyústí
v letní cestovní chaos.
„Úroveň nejistoty i složitosti při plánování
restartu je prozatím obrovská. S každým dalším
dnem se vyhlídky pro cestující, že letos v létě na
letištích prožijí chaos, stávají reálnějšími,“ uvedl
generální ředitel ACI Europe Olivier Jankovec,
jehož sdružení zastupuje 500 letišť na kontinentu.
Ti, kteří nostalgicky vzpomínají na dny
s Concordem, mohli být povzbuzeni, když
americká společnost United Airlines oznámila svůj

plán na nákup proudových letadel schopných
létat nadzvukovou rychlostí od společnosti Boom
Supersonic. I když jsou zhruba o 50 % rychlejší než
komerční letadla, nadzvuková proudová letadla
jsou známá tím, že vytvářejí značné emise. United
Airlines objasnily, že proudové motory budou
optimalizovány tak, aby pracovaly na 100%
udržitelné letecké palivo.
Ekologičtější plasty v automobilech
Evropská komise v příštím roce představí
přepracovanou směrnici, která stanoví, jak
zacházet s automobily s ukončenou životností
které již nemohou být provozovány. Recyklační
průmysl tvrdí, že EU promarňuje významnou
příležitost zvýšením množství plastů získaných
ze starých vozidel – jako jsou madla a volanty
– a nařízením jejich následného použití
v nových autech. Požadují jasné cíle pro
použití recyklovaných plastů. Evropská komise
proto zvažuje pravidla pro povinný obsah
recyklovaných plastových komponent v nových
vozidlech, což podle ní pomůže uvést automobily
do souladu s principy oběhového hospodářství.
Automobilový průmysl je k tomu skeptický.
Výrobci se obávají problémů s výrobou pokud
kvalitní recyklovaný plast nebude k dispozici
v potřebném množství. Rovněž mají obavy ze
zvýšení cen způsobeného zvýšenou konkurencí
v oblasti recyklovaných plastů.
více na
www.autoweek.cz

Bosch v roce 2020 v České republice
dobře zvládl pandemii koronaviru
Společnost Bosch ve finančním roce 2020
v České republice dosáhla konsolidovaný obrat
ve výši 19,7 miliardy Kč, což meziročně znamená
pokles o 3,7 %. Celkový obrat českých společností
Bosch Group dosáhl 46,3 miliardy Kč a meziročně
poklesl o 10 %. Investice dosáhly 838 milionů Kč.
Počet zaměstnanců v České republice byl 8000,
z toho téměř 800 ve vývoji.
,,Pandemie naše podnikání ovlivnila, zejména
výrobní závody automobilové techniky. V první
polovině roku jsme se potýkali se značným
poklesem zakázek. Oživení v druhé polovině
nemohlo v ýpadek plně kompenzovat.
Přesto výsledek předčil naše očekávání. Díky
různým úpravám pracovní doby, pracovním
kontům a podpoře z vládního programu
Antivirus se společnost vyhnula propouštění.
Počínaje druhým pololetím roku 2020 naopak
zaměstnance hledáme,“ řekl reprezentant Bosch
Group v České republice Milan Šlachta.
Obchodní oblast Mobility Solutions tvoří
hlavní část obratu a zaměstnanosti Bosch
v České republice. V roce 2020 tuto oblast
postihla pandemie koronaviru a s ní související
opatření. Přesto jihlavský a českobudějovický
závod společnosti Bosch nadále rozšiřují své
kompetence a konkurenceschopnost zaváděním

digitalizace a automatizace do svých procesů,
jako jsou projekty využívající velké množství dat,
monitorování v reálném čase, rozšířená realita
a 3D tisk.
V Českých Budějovicích Bosch rozšiřuje své
kompetence v rámci vodíkové strategie. Nově
se zaměřuje na vývoj palivového článku a na
přípravu vody pro výrobu vodíku. Koncem roku
2020 byla zahájena výstavba nové budovy
vývoje a laboratoří.
V Jihlavě Bosch dlouhodobě investuje do
digitalizace a automatizace výroby a logistiky.
V roce 2020 modernizoval a realizoval přestavbu
montážních linek na výrobu vysokotlakých
čerpadel a svařovaných railů. Jihlavský
vývojářský tým přebírá zodpovědnost za další
nové produkty v rámci mezinárodní vývojové
sítě a odpovídá za dlouhodobé
zkoušky systému a komponent
Common Rail.
Obchodní divize Automotive
Af termarket zajišťuje v ČR
náhradní díly Bosch. Její největší
nezávislá síť autoservisů na světě
Bosch Car Service, která má
v České republice 85 autoservisů,
oslaví v roce 2021 100 let od svého
založení. Divize zareagovala
na rostoucí oblibu elektrokol
posílením technické podpory
cyklocenter prodávajících
elektrola se systémem Bosch.
více na
www.autoweek.cz

Rozvolňování: ticho před bouří v e-commerce
Čeká nás výraznější rozvolňování. Jak na
něj reagují spotřebitelé a firmy? Něco napoví
postřehy z chování osobních i firemních zákazníků
společnosti Liftago.
Liftago sleduje mezitýdenní oživování
poptávky zatím v řádech nízkých desítek
procent. K předpandemickým hodnotám se ale
vrátí až s otevřením kulturních a gastro zařízení,
a s přesunem firem do kanceláří a obnovením
služebních cest. V e-commerce byl naopak
v průběhu dubna a začátkem května patrný
dočasný pokles. Podle e-shopových partnerů
společnosti Liftago lidé neměli kde utrácet
a s využitím úspor vyčkávají na vývoj pandemické
situace.
Z roku 2019 na rok 2020 poskočil podíl on-line
nakupování v maloobchodu o 26 %. S růstem online nakupování se mění i struktura doručování
zboží: narůstá podíl rychlejšího a levnějšího

doručování v rámci jednoho města. Podle
mínění společnosti Liftago je to teprve začátek.
Jakmile on-line služby získají obchodní kontakty,
už je nepustí a budou je oslovovat nabídkami.
Tomu může tradiční retail čelit pouze věrnostními
programy. Růst podílu on-line nakupování tak
bude nadále zrychlovat a s ním i počty kurýrů
v ulicích. V Liftagu se proto snaží přepravní
kapacitu řidičů a kurýrů spojovat a sdílet. V logice
lokálního doručování nedává smysl, aby zboží,
doručované v rámci jednoho města, muselo
putovat přes několik skladů se zpožděním.
„S Liftagem dále rozvíjíme taxi a zásilkové služby
pro jednotlivce i firmy. Pro stovky dalších firem
zabezpečujeme rychlou logistiku a doručování.
Tento koncept sdílené logistiky jako online služby
dnes tvoří taxikáři, kurýři i univerzální řidiči 2v1, kteří
jsou více vytížení a v průběhu dne vozí zrovna to,
co město potřebuje,” říká spoluzakladatel a ředitel
společnosti Liftago Ondřej Krátký.
Příklad lokálního doručování demonstruje
platforma NakupyLiberec.cz s logistickou
podporou Liftaga. Na projektu je výjimečné, že
se do něj aktivně zapojilo i město Liberec. „Vzniká
internetové tržiště, kde si budete moct objednat
cokoliv od pizzy po papíry do tiskárny. Chceme,
aby se liberecké podniky naučily prodávat
online a konkurovaly velkým eshopům, které
běžné zboží vozí přes půl republiky. Přitom na
lokální úrovni ho můžete mít do 60 minut doma,“
vysvětluje autor projektu Jura Ibl.
více na
www.autoweek.cz

Automobilist vstupuje do světa
nové formy investic NFT
Společnost Automobilist nově nabízí své
umělecké obrazy jako NFT, exkluzivně vlastněná
digitální díla obchodovaná kryptoměnami.
V internetové aukci na platformě SuperRare
vydražil tým kreativců kolem Pavla Turka jeden
ze svých nejznámějších fine artů „The Queen
of the Steering Wheel“, zobrazující legendární
českou závodnici Elišku Junkovou.
Zkratka NFT znamená Non-fungible token,
tedy nezaměnitelné digitální aktivum. Takové
virtuální umělecké dílo nese certifikát originality
a lze jej zakoupit prostřednictvím kryptoměn.
V dražbě na platformě SuperRare vyhrála
nabídka 5,5 ETH. Vítěz, sběratel Guy Norcal,
získal kompletní nekomerční práva k tomuto
digitálnímu obrazu.

kteří dokáží naše umění náležitě ocenit,“ přibližuje
CEO Automobilist Pavel Turek.
Fine art nazvaný „The Queen of the Steering
Wheel“ vznikl na oslavu výkonu Elišky Junkové
také na Targa Florio v roce 1928. V silné mužské
konkurenci skončila na Sicílii Junková pátá
a ukázala, že automobilový sport může být
i pro ženy. Tvorba obrazu zabrala grafikům
z Automobilist několik tisíc hodin, protože bylo
nutné počítačově zrekonstruovat vůz Bugatti
Type 35B včetně osobitého čalounění, které
Junková ve svém voze používala.

Dražby obrazu s Eliškou Junkovou se zúčastnili
i sběratelé, kteří v březnu zakoupili ve známé
aukční síni Christie’s NFT obraz umělce Beeple za
dosud rekordní částku 69 milionů dolarů (téměř
1,5 miliardy korun). Jednalo se o historicky druhou
NFT aukci, které se Automobilist zúčastnil. Již dříve
v květnu našel svého majitele digitální originál
fine artu „A Swede Swerves Through Sicilians“.
Obraz zachycující momentku z nejtěžšího
automobilového závodu Targa Florio v roce 1964
byl vydražen za 4 ETH.
„NFT je novou formou investice do umění
v digitálním světě. Díla jsou stejně jedinečná
jako klasické obrazy, třeba Mona Lisa. Do tohoto
nového segmentu jsme se od začátku velmi
aktivně zapojili a doufáme, že oslovíme sběratele,

více na
www.autoweek.cz

