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Organizace AutoBest uspořádala 21. galavečer
Už 21. ročník předávání cen AutoBest Gala
Awards se konal v Palais Royal v Kirrwilleru poblíž
Štrasburku. Impozantní palác se řadí mezi tři
nejlepší francouzské kabarety spolu s pařížskými
legendami Lido a Moulin Rouge.
Hlavní ocenění Best Buy Car of Europe 2022
převzali zástupci značky Dacia pro první vítězný
elektromobil v historii ankety Dacia Spring.
Generální ředitel značky Dacia Denis Le Vot
na pódiu při přebírání nejvyššího evropského
ocenění Best Buy Car of Europe pro elektricky
poháněný vůz Dacia Spring řekl: „Od svého
uvedení na trh je Dacia Spring obrovským
úspěchem. Rádi bychom poděkovali organizaci
AutoBest za ocenění Best Buy Car of Europe

2022, které potvrzuje poptávku zákazníků po
našich modelech. Dacia Spring zpřístupňuje
elektrická vozidla všem díky své bezkonkurenční
ceně a atraktivnímu vzhledu. Stručně řečeno
– s modelem Spring Dacia demokratizuje
elektrickou mobilitu.“
Během galavečera organizace AutoBest
oznámila plán na rozvoj projektu EcoBest
Challenge. Po loňském velmi úspěšném vydání
letos na podzim v Bologni realizuje ještě víc
měření nejprodávanějších elektromobilů
s cílem poskytnout spotřebitelům smysluplnější
a nezaujaté hodnocení.
AutoBest také oznámil vytvoření Think
Tanku s názvem „Budoucnost je zde“,
vedeného legendárním designérem Frankem
Stephensonem, členem síně slávy DesignBest.
Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zkoumat
budoucnost mobility u koncepčních vozů.
Členové již začali analyzovat nejnovější koncepty
a hodnotit, kolik z nich přichází se smysluplnými,
realistickými a udržitelnými inovacemi.
Pro příští ročník Gala se organizace AutoBest
těší na to, že se vydá do Nizozemska.
Záznam z AutoBest Gala 2022 lze najít na
oficiálních stránkách www.autobest.org nebo
na YouTube kanálu AutoBest: https://youtu.
be/9QyZRZX94Ro

více na
www.autoweek.cz

Nová tvář Dacie
Po kompletní obměně komunikačních
materiálů v polovině roku 2021 a proměně
prvních showroomů svých prodejních
zastoupení, která začala počátkem roku
2022, se nová identita značky Dacia
objeví také na jejích vozidlech. Od 16.
června mohou zákazníci objednávat
vozy Dacia s novou vizuální identitou. Na
to, aby zákazníci viděli nový vzhled na
vlastní oči, si ale budou muset počkat až
na pařížský autosalon v říjnu 2022 a první
vozy s novou tváří se k prodejcům značky
dostanou koncem roku 2022. Může se
zdát, že nové logo není velká změna. Ale
když se podíváte na nový výraz Sandera,
Dusteru, Joggeru i malého elektrického
Springu, tak si uvědomíte, že rumunská
značka skutečně vstupuje do nové éry.

ČEZ má už 400 stojanů pro elektromobily
Největší domácí síť veřejných dobíjecích
stojanů,
provozovaná
energetickou
společností ČEZ, je rozsahem srovnatelná
s většími řetězci benzinových čerpadel.
Jubilejní 400. stojan na parkovišti
obchodního centra POP Airport
v Tuchoměřicích u Prahy slavnostně uvedli

do provozu ministr dopravy Martin Kupka
a místopředseda představenstva ČEZ Pavel
Cyrani.
ČEZ letos cílí na více než 100 nově
zprovozněných stojanů. Polovina sítě vznikla
díky evropskému grantu Connecting Europe
Facility (CEF) a Operačnímu programu
doprava, zbytek postavil ČEZ z vlastních
prostředků. Celkový instalovaný výkon
dobíjecích bodů v síti ČEZ činí přes 26 MW.
U každého nabíjecího místa mohou v jednu
chvíli doplňovat energii dva elektromobily.
Více než 80 % sítě tvoří stojany o výkonu 50
kW. ČEZ si v rámci loni ohlášené vize Čistá
Energie Zítřka vytyčil dosažení hranice
800 provozovaných stojanů do roku 2025.
Vstříc poptávce po zkrácení časů dobíjení
vyšel loni zahájenou výstavbou stanic
o výkonech od 150 do 180 kW. Pět takových
stojanů už funguje u dálnice D1.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Fabia RS Rally2:
pokračování úspěšného příběhu
Škoda Motorsport představila nástupce
úspěšného vozu Fabia Rally2 evo. Nová Škoda
Fabia RS Rally2 je zcela nově vyvinutý soutěžní
vůz kategorie Rally2 vycházející ze čtvrté
generace modelu Fabia. Rozsáhlé testování
na asfaltu, šotolině i ledu za rozmanitých
povětrnostních podmínek přineslo potřebné
vyladění, aby nová Fabia RS Rally2 mohla po
potřebné homologaci od podzimu úspěšně
bojovat v rukou zákaznických týmů.
Podvozek, odvozený ze sériového modelu
Fabia, umožnil dále zlepšit jízdní vlastnosti. Fabia
RS Rally2 těží zejména z prodlouženého rozvoru
čtvrté generace. Díky němu je vůz klidnější a záď
stabilnější. Sériová Fabia má nejnižší součinitel
odporu vzduchu ve své třídě, což bylo využito
při vývoji účinného aerodynamického kitu,
který téměř zdvojnásobuje hodnotu přítlaku ve
srovnání s předchůdkyní.

Škoda Motorsport pro vůz vyvinula nový
čtyřválec 1,6 l TSI. Má výkon 214 kW (289 k).
Maximální točivý moment 430 N.m se přenáší
na všechna kola prostřednictvím sekvenční
pětistupňové převodovky a dvou diferenciálů.
Technické předpisy zakazují jakoukoliv
elektronickou asistenci. U pohonu všech kol
jsou povoleny pouze mechanické uzávěrky
diferenciálů na přední a zadní nápravě, použití
mezinápravových diferenciálů s uzávěrkou je
zakázáno.
Benzin používaný v Mistrovství světa
v rallye se skládá z biopaliva, které se získává
z biologického odpadu, a syntetického e-paliva.
Vyrábí se s využitím obnovitelných zdrojů energie
elektrolýzou ze „zeleného“ vodíku a CO 2
získaného ze vzduchu a z průmyslových procesů.
Stávající Fabia Rally2 na bázi 3. generace
modelu patří k nejúspěšnějším vozům pro rallye
na světě. Se 450 exempláři Škoda Motorsport už
dosáhla 1710 vítězství a šest titulů mistra světa. Po
úspěších s továrním týmem se Škoda Motorsport
od počátku sezony 2020 soustřeďuje na sportovní
program pro zákazníky s komplexními službami.
Nabídka zahrnuje dodávky náhradních dílů
a revizní práce na motorech, převodovkách nebo
podvozku. Týmům se nabízí technická podpora,
mohou dostat návrhy nastavení, technické
bulletiny nebo pro ně může být zajištěno školení
pro inženýry a mechaniky.
více na
www.autoweek.cz

Nissan Juke jako hybrid
Nissan uvádí na evropské trhy crossover
Juke s novým hybridním pohonem.
Dodávky zákazníkům budou zahájeny
koncem léta. Spalovací motor v Nissanu
Juke byl speciálně vyvinut pro použití
v hybridním systému. Poskytuje výkon
69 kW (94 k). Podporuje jej elektromotor
s výkonem 36 kW (49 k). Systém navíc
zahrnuje 15 kW startér/generátor, invertor
a vodou chlazený akumulátor s kapacitou
1,2 kWh. Celkově toto pohonné ústrojí nabízí
o 25 % vyšší výkon než současný zážehový
motor, přičemž spotřeba benzinu se snížila
o 40 % při jízdě ve městě a až o 20 % ve
smíšeném provozu.

Rekordní optimismus na trhu práce
Společnost
ManpowerGroup
Česká
republika zveřejnila výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí
čtvrtletí roku 2022. Zaměstnavatelé v České
republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2022 opět
silné náborové plány: 38 % zaměstnavatelů
očekává nárůst počtu zaměstnanců,
17 % předpovídá jejich snížení a 38 %
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné

změny. „Potřeba firem nabírat nové
zaměstnance se nadále zvyšuje. Pokračující
obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí
inflace a ceny energií se na trhu práce
negativně neprojevují a nezaměstnanost
klesla. Neschopnost obsadit volná místa činí
firmám problém v rozvoji podnikání a hrozí
brzděním ekonomiky celé země. Nejvíc
chybí pracovníci pro IT, výrobu, dopravu,
prodej a marketing a administrativu,“
řekla generální ředitelka ManpowerGroup
Jaroslava Rezlerová. Nejsilnější náborové
plány mají zaměstnavatelé v odvětví
Bankovnictví,
finance,
pojištění
a nemovitosti. Méně optimismu vyvolává
skutečnost, že největší ztrátu tempa
náborových aktivit vykazuje nejdůležitější
sektor Zpracovatelský průmysl a poměrně
špatná je situace i v sektoru Vzdělávání
a zdravotní péče.

více na
www.autoweek.cz

Stellantis opustí ACEA
K všeobecnému překvapení skupina Stellantis
oznámila, že do konce roku opustí Asociaci
evropských výrobců automobilů ACEA aby hájila
vlastní přístup k budoucímu vývoji mobility. Její
generální ředitel Carlos Tavares nechce nechat
směřování mobility na jiných a bere budoucnost
skupiny do svých rukou. Proto oznámil zřízení Fóra
pro svobodu, které se bude zabývat otázkami
udržitelné mobility.
Čtvrtý největší výrobce automobilů na světě
a dvojka v Evropě svůj krok zdůvodňuje tím,
že chce přejít od lobbingu k přímější interakci
s občany a zájmovými skupinami. „Skupina
Stellantis si klade za cíl vytvořit veřejné fórum,
v němž se mohou přispěvatelé setkávat aby
diskutovali o klíčových problémech souvisejících
s dekarbonizovanou mobilitou. Jde o přístup
k čisté, bezpečné a dostupné mobilitě pro
občany na celém světě,“ uvedl Tavares.
Podle zákulisních informací panuje v ACEA už
delší dobu rozkol mezi německými a ostatními
výrobci. Carlos Tavares byl do roku 2019
presidentem ACEA a dobře ví, jak funguje. To, co
se prezentuje jako automobilová lobby, je podle
něho k ničemu a připustilo Evropu, která sama
sebe potápí množícími se zákazy. Budoucnost

automobilu je podle Tavarese v softwaru a v této
oblasti jsou přeborníky Američané, kteří jsou
prostě mnohem efektivnější! Proto se rozhodl
pořádně rozkopat mraveniště. Spolu se zákazem
spalovacích motorů to znamená velký průlom
pro automobilový průmysl v Evropě.
Fórum pro svobodu mobility, původně
plánované na začátek roku 2023, spojí
odborníky z různých oblastí. Činnost fóra plánuje
a koordinuje odborná poradní rada zastupující
různé zainteresované strany v oboru, včetně
poskytovatelů mobility a technologií, politiků
a vědců. I když o budoucím fóru Stellantisu
a jeho způsobu fungování nevíme téměř nic,
zdá se, že jeho vytvoření je přímou reakcí na
chybějící výsledky ACEA. Impulsem se stal zákaz
spalovacích motorů v nových autech, plánovaný
na rok 2035 (ten ale ve skutečnosti nastane
ještě dřív, protože už žádný globální výrobce
neinvestuje do vývoje spalovacích motorů).
Sdružení evropských výrobců automobilů
se sídlem v Bruselu ACEA je od svého založení
v únoru 1991 hlavní lobbistickou skupinou
automobilového průmyslu v Evropské unii.
Sdružuje 16 výrobců osobních, užitkových
a nákladních automobilů a autobusů.
více na
www.autoweek.cz

Obchod i dobrá nálada při SAG Expo 2022
Společnost Swiss Automotive Group
CZ uspořádala na výstavišti PVO v Praze
Letňanech pro registrované zákazníky
veletrh SAG Expo 2022. Prodejní
a prezentační akce přinesla do nelehké
doby pozitivní dobrou náladu, a to
nejen díky krásnému slunečnému dni.

Své výrobky a služby pro odborníky
z oboru autoservisů a aftermarketu
kromě zastřešující společnosti SAG
nabízelo 74 renomovaných dodavatelů
náhradních dílů, servisního vybavení
ale i autokosmetiky, provozních kapalin
a různých doplňků. Kupující mohli využívat
mimořádné veletržní slevy a zvýhodnění
poukázek na garážovou techniku získaných
ve velké Jarní akci SAG. Společnost Swiss
Automotive Group CZ představila nové
trendy v oblasti vývoje a oprav automobilů,
včetně dvou nových servisních konceptů
CarXpert a TechXpert. Význam celé akce
podtrhla společnost Bosch tím, že jako
hlavní cenu do tomboly věnovala zařízení
pro kalibraci asistenčních systémů DAS
3000 v hodnotě 229 000 Kč.

Těžké sklápěče připojené k trolejovému vedení
Ve Švédsku oficiálně uvedli do provozu
čtyři velmi zvláštní kolosy – diesel-elektrické
sklápěče Caterpillar 795F AC dovybavené
zařízením Trolley Assist aby ujely 700 metrů
napájeny z trolejového vedení v dole
Aitik těžařské společnosti Boliden. Pouze
posunovací manévry a jízdy na krátké
vzdálenosti stále probíhají s využitím
vlastního dieselagregátu vozidla. Těžký
nákladní vůz s užitečným zatížením
337 tun při výjezdu z jámy ušetří až 40
l nafty na kilometr trolejového vedení.
Náklady na palivo a motor se sníží o 90
% jakmile nákladní automobil jede pod

trolejí. Systém také zvyšuje produktivitu:
v režimu elektrického pohonu se rychlost
zdvojnásobí až na 28 km/h.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Změny na klíčových pozicích Škoda Auto Česká republika
Škoda Auto Česká republika obměňuje
tým na klíčových manažerských pozicích.
Funkce vedoucího prodeje se ujal Tomáš
Duchoň. Dosavadní vedoucí prodeje Jan
Pícha se stal vedoucím servisních služeb.
Na tomto místě střídá Karla Starého, který
přešel do centrály v Mladé Boleslavi, kde
povede oddělení After Sales Region 2.
Tomáš Duchoň je absolvent dopravní
fakulty ČVUT. V roce 2004 se jeho profesní
cesta spojila s automobilkou Škoda Auto
a od té doby prošel různými pozicemi
v oblastech logistiky, nákupu, prodeje
a marketingu v ČR i v zahraničí. Nyní ho
čeká vedení prodeje nových a ojetých
vozů v ČR.
Jan Pícha v roce 1992 nastoupil do
společnosti Import Volkswagen Group
(dnes Porsche ČR), kde prošel různými
pozicemi v odděleních rozvoje prodejní
sítě a after sales. V roce 2005 se připojil
k automobilce Škoda, když se ujal funkce
after sales managera u slovenského
importéra. V roce 2009 převzal tutéž pozici

Tomáš Duchoň

Jan Pícha

Karel Starý

u firmy SAIC Škoda v čínské Šanghaji.
V roce 2013 se vrátil do České republiky
a nastoupil jako vedoucí marketingu after
sales v Mladé Boleslavi.
Karel Starý působil jako vedoucí
servisních služeb v České republice od
roku 2012. Nyní převezme vedení oddělení
After Sales Region 2 odpovědného za
prodej Škoda Originálních dílů a Škoda
Originálního
příslušenství
i
zajištění
poprodejního servisu vozů na vybraných
trzích východní Evropy a Afriky, v Austrálii,
Turecku, Indii či Číně. Do jeho gesce
spadá také spolupráce závodu s českým
zastoupením Škoda Auto.

Procházková zvládla krizi Sberbank a povýšila v AC&C
Michaela Procházková,
dosavadní key account
manažerka
agentury
AC&C PR, zvládla krizovou
komunikaci
Sbernbank
a
byla
jmenována
na novou pozici. Nyní
account
directorka
firmy je expertkou na
interní, CSR, korporátní
a produktovou komunikaci pro klienty ze
širokého spektra oborů.

Během svého působení v agentuře řídila
zakázky klientů z oblasti automotive,
finance, ICT, FMCG či gastro. Mezi její
aktuální projekty patří úspěšně zvládnutá
krizová komunikace v souvislost s pádem
Sberbank
a
vyplácením
náhrad
pojištěných vkladů, nastavení nových
směrů v interní komunikaci klienta
Savencia Fromage&Diary či zahájení
systematické
externí
komunikace
výrobce svítidel společnosti Zumtobel
Group.
více na
www.automakers.cz
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Firmy nejsou
připraveny na
blackout

Cupra do roku
2025 uvede
tři elektrické
modely

AutoBest Gala
Awards 2022

VinFast přichází
do Evropy

Přichází zákaz
spalovacích motorů

AutoBest Gala Awards 2022
CompanyBest 2022: Pininfarina S.p.A
„Toto ocenění potvrzuje, že jsme mezinárodním
měřítkem pro automobilový svět a dokazuje
ochotu neustále se vyvíjet, abychom mohli
našim klientům nabízet pokročilé designové
služby a produkty,“ prohlásil generální ředitel
společnosti Pininfarina Silvio Angori.
ManBest 2022: Mate Rimac řekl: „Děkuji
porotě odborníků AutoBest za toto ocenění.
Nemohu si ale připisovat veškerou zásluhu na
úspěchu skupiny. Nyní máme 1500 lidí, kteří
pracují na osmi místech v Evropě a pomáhají
rozvíjet budoucnost Bugatti Rimac a také
vyvíjet pokročilé akumulátory, motory, měniče
a software, které pomohou řídit elektrifikovaná
výkonná auta budoucnosti.“

ukazuje náklonnost ke zjednodušenému
a inteligentnímu nového uživatelského rozhraní.

SportBest 2022: Alejandro Agag, zakladatel
FIA Formula E a Extreme E, řekl: „Je mi ctí, že
jsem obdržel cenu SportBest 2022. Když jsem
v roce 2011 poprvé přišel s myšlenkou Formule E
za prezidentem FIA Jeanem Todtem, neměl jsem
ponětí o dopadu, jaký to bude mít. Nyní, v osmé
sezóně jsme nejrychleji se rozvíjející disciplínou
motorsportu na světě. Pevně věřím, že oba
šampionáty mají perspektivu a budou i nadále
přinášet inovativní řešení pro budoucnost
mobility.“

EcoBest 2022: Renault Megane E-Tech
100% electric – Jean-Paul Drai, hlavní inženýr
vozidel Electric Vehicles uvedl: „Je to první
vozidlo projektu Renaulution. Naše inovativní
platforma CMF-EV přináší nové technologie,
které tomuto vozu poskytují jedinečný požitek
z jízdy a nejmodernější konektivitu se službami
Google Automotive Services.“
SafetyBest 2022: Isuzu D-Max – Mitsuaki
Hoshino, ředitel Isuzu Motors International
Operations (Europe) řekl: „Je mi ctí převzít tak
důležité ocenění, protože bezpečnost je jedním
z nejdůležitějších faktorů.“
SmartBest 2022: Mercedes-Benz MBUX
Hyperscreen – Michael Klinger, vedoucí MBUX UI
Software, prohlásil, že zpětná vazba od zákazníků

DesignBest 2022: Walter de Silva zaslal
prohlášení: „Toto prestižní ocenění je důkazem
toho, že rozsáhlá kariéra, jako je ta moje, na níž
se podílelo i mnoho mých kolegů, významně
přispěla ke kulturnímu, společenskému
a ekonomickému vývoji světa.“
více na
www.autoweek.cz

VinFast přichází do Evropy
VinFast ohlásil plán otevřít 50 prodejních míst
v Německu, Francii a Nizozemsku. Vietnamská
společnost to uvedla na kongresu EVS35
v norském Oslu při evropské premiéře svých
elektrických vozidel VF 8 a VF 9. Společnost také
podrobně popsala nové prodejní zásady určené
výhradně pro evropské trhy, včetně prémiové
služby doručení domů a seznamovací služby.
Prodejny se budou lišit velikostí a budou nabízet
pouze prodej nebo komplexní prodejní a servisní
kapacity.
„VinFast tu není jen proto, aby prodával
auta. Jsme tu proto, abychom inspirovali
změnu a urychlili přechod na elektrická vozidla
ve prospěch životního prostředí, abychom
podpořili každého zákazníka na jeho cestě
s VinFast – od rezervace po celou dobu životnosti
vozidla. Jsme přesvědčeni, že vedle našich cen,
kvalitních produktů, inovativní a flexibilní prodejní
politiky budou naše služby klíčovým faktorem,
který zákazníkům poskytne nové zkušenosti
s vlastnictvím,“ řekla místopředsedkyně VinGroup
a generální ředitelka VinFast Global Le Thi Thu
Thuy.

VinFast nedávno oznámil podrobnosti
o cenách VF 8 a VF 9 spolu s plány předplatného
pro akumulátory pro nizozemský, německý
a francouzský trh. Průkopničtí zákazníci, kteří si
zakoupí VF 8 a VF 9 v letech 2022 a 2023, budou
těžit z výhod předplatného, které budou trvale
spojeny s vozidlem po celou dobu jeho životnosti.
Program VinFirst, exkluzivní balíček VinFast
pro průkopnické zákazníky, získal celosvětově 73
000 rezervací. Jako další pobídku pro zákazníky
společnost během akce EVS35 oznámila nové
prodejní zásady exkluzivní pro evropské trhy. Od
1. června do 30. září 2022 všichni zákazníci, kteří
si zarezervují VF 8 a VF 9, obdrží roční bezplatný
balíček VinFast Smart Driving s pokročilou
asistencí pro řidiče úrovně 2+ a sadou Smart
Services pro chytřejší řidičské zkušenosti. Dostanou
také bezplatnou službu doručení domů, která je
spojena s kompletním předáním odborníkem na
elektromobily.
více na
www.autoweek.cz

Cupra do roku 2025 uvede tři elektrické modely
Značka Cupra, která má úzké vazby na
španělskou automobilkou koncernu Volkswagen
Seat, se zaměřuje na sportovní vozy s vysokou
marží. Od svého vzniku v roce 2018 dodala
200 000 vozů a její obrat v roce 2021 dosáhl
2,2 miliardy eur. V letošním roce Cupra plánuje
zdvojnásobit počet prodaných vozů i výnos
z prodeje. Rovněž globální síť specialistů Cupra
Master a showroomů Cupra City Garage se rozšíří
na dvojnásobek. Cupra nyní odhalila i své nové
modely. Celkový počet jejích modelových řad
se tak zvýší na sedm.
„Ve střednědobém horizontu je naším cílem
dodávat 500 000 vozů ročně a prosazovat naši
mezinárodní expanzi na nové trhy spojenou se
vstupem do nových segmentů,“ uvedl generální
ředitel Cupry (i Seatu) Wayne Griﬀiths.

Model Terramar bude prvním elektrifikovaným
SUV značky. Vůz s délkou 4,5 m bude dispozici
v roce 2024 buď se spalovacím motorem
nebo jako plug-in hybrid. Vyrábět se bude
v maďarském závodě Audi v Györu.
Tavascan je elektromobil, jehož uvedení na
trh se očekává v roce 2024. Některé designové
prvky připomínají studii Tavascan Extreme E
Concept, představenou v roce 2021. Podrobnosti
o výrobě zatím nebyly oznámeny.
V roce 2025 Cupra uvede na trh svůj čistě
elektrický model UrbanRebel dlouhý 403 cm.
Výroba je plánována v barcelonské továrně
Martorell společnosti Seat, ale to ještě podléhá
schválení žádosti Volkswagenu o veřejnou
podporu ze strany španělské vlády v rámci
jejího rozhodnutí postavit továrnu („gigafactory“)
na akumulátory ve Španělsku.
Půjde o první elektromobil
přidělený do továrny
v Martorellu, která si klade za cíl
vyrábět 500 000 elektromobilů
ročně, a to i pro jiné značky
koncernu Volkswagen včetně
Škody.
více na
www.autoweek.cz

Přichází zákaz spalovacích motorů
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Z pohledu dopravy bylo nepochybně největší
novinkou rozhodnutí Parlamentu, který se postavil
za zákaz prodeje nových aut s motory na benzin
i naftu od roku 2035. Jde o závažné rozhodnutí,
které, bude-li schváleno, ukončí automobilovou
technologii minulého století – spalovací motor.
Ekologicky smýšlející europoslanci měli
z výsledku obrovskou radost. „Auta se 100%
nulovými emisemi v roce 2035! Velmi vítám
hlasování o normách CO 2. Tento postoj
Evropského parlamentu je důležitým vítězstvím
a je v souladu s naším cílem klimatické neutrality,“
napsal francouzský zákonodárce Pascal Canfin.
Ne všechny politické skupiny však byly
spokojeny. „Většina Evropského parlamentu
dnes otevřeně opustila princip technologické
neutrality. Spalovací motor má být zakázán,
přesto nabízí skvělé příležitosti, zejména se
syntetickými palivy,“ řekl po hlasování zpravodaj
skupiny EPP Jens Gieseke.
Fra ncouz s k ý a utomobi lov ý prů mys l
jednomyslně odsoudil hlasování s argumentem,
že jde o „průmyslovou destrukci“ a „krok do

neznáma“. „Nemyslím si, že budeme mít klienty
pro elektromobily. Mějte na paměti, že jsou
dvakrát dražší než auta se spalovacími motory,“
řekl prezident francouzského odborového svazu
výrobců automobilů PFA Luc Chatel.
P re z i d e n t ka n ě m e c ké h o S d r u že n í
automobilového průmyslu VDA Hildegard
Müllerová poukázala na nedostatek nabíjecí
infrastruktury v Evropě a řekla: „Evropský
parlament dnes přijal rozhodnutí proti občanům,
proti trhu, proti inovacím a proti moderním
technologiím.“
Navzdory tomu, že mají mnoho společného,
existují některé věci, v nichž je mezi Američany
a Evropany rozdíl. Velkou část Američanů mate,
že někteří obyvatelé severní Evropy jezdí víc na
kole než řídí auto. Bývalá americká velvyslankyně
v Dánsku Carla Sandsová, kterou jmenoval bývalý
prezident Donald Trump, tweetovala: „V Dánsku
si lidé ze střední třídy nemohou dovolit řídit auto.
Mají kolo a na dlouhé výlety jezdí vlakem. To
je budoucnost, kterou chce Bidenův tým pro
Američany. Opravdu to je to, co chcete?"
Dánové rychle začali její tweet zesměšňovat,
zveřejňují obrázky vysoce postavených politiků na
kolech a sarkasticky naříkají nad svou chudobou.
více na
www.autoweek.cz

Firmy nejsou připraveny na blackout
Na výpadky elektřiny se firmy musí připravit.
I přesto, že se po nedávném blackoutu v Praze
dodávky elektrické energie podařilo rychle
obnovit, mnohé firmy nemohly ještě několik hodin
fungovat. Výpadek znamenal velké varování
a zároveň ukázal nepřipravenost mnoha firem.
Vypnutí rozvodny omezilo dodávky elektrické
energie i do datacenter v Praze. Některé firmy
výpadek zvládly, jako např. vshosting~, jedna
z největších hostingových společností s vlastním
datacentrem, kde se okamžitě rozjely náhradní
dieselové generátory. Jiné hostingové firmy tak
připravené nebyly a jejich klienti byli odříznuti
ještě několik hodin.
Když dojde k výpadku serveru, nejde jen o to,
že firmě neběží web. Hostingové řešení zajišťuje
i skladové, účetní, výrobní i jiné systémy, bez nichž
firma stojí a přichází o obrovské peníze. Kromě
e-shopu či webu musí zavřít i kamenné pobočky
nebo dokonce výrobu. Následkem výpadku
elektřiny hrozí i ztráta dat, selhání hardwaru a další
komplikace, které prodlužují výpadek webů
a dalších systémů firem. To znamená obrovské
finanční ztráty a ztrátu důvěry zákazníků.
Podle průzkumu ČSOB téměř polovina
(47,3 %) společností působících v ČR není

připravena na situaci, která nastala. Záložními
zdroji disponují pouze dvě pětiny firem (38,8 %).
Společnost je na funkčním internetu
v podstatě závislá. I ten ale potřebuje mít
stabilní dodávku elektrické energie a webové
stránky vyžadují fungující servery. Jedním ze
segmentů, který by v případě dlouhodobějšího
blackoutu utržila velké šrámy, je e-commerce.
„Pokud by situace byla stejná jako za výpadku
v Praze, řádově 30 % e-shopů by téměř okamžitě
přestalo fungovat,” potvrzuje obchodní ředitel
společnosti vshosting~ David Lintimer.
Ať už se jedná o jakoukoliv činnost,
internetové stránky ke svému provozu vyžadují
fungující servery s nepřetržitým přísunem
elektrické energie. V případě drobných
výpadků pomohou záložní bateriové zdroje,
které zajišťují stabilní přívod elektrické energie
tak, aby ho zákazník ani nepocítil. Pokud
výpadek trvá déle, naskočí v opravdu kvalitních
datacentrech dieselové generátory. Například
vshosting~ má dokonce záložní zdroje těchto
záložních generátorů. Disponuje tak celkem
čtyřmi dieselovými generátory, což není zdaleka
obvyklé, ale zato velmi účinné.
více na
www.autoweek.cz

