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Renault Kangoo Van E-Tech elektrický v prodeji
Renault následuje loňské uvedení modelu
Kangoo Van, který se díky svým inovacím stal
držitelem titulu International Van of the Year
2022, a na český trh uvádí užitkovou verzi
s elektrickým pohonem Kangoo Van E-Tech
elektrický s cenou začínající od 765 000 Kč bez
DPH. Ta navazuje na předchozí generaci Kangoo
Z.E., nejprodávanější užitkový vůz s elektrickým
pohonem na evropských trzích. Toho se od
uvedení na trh na konci roku 2011 prodalo
70 000 kusů.
Kangoo Van E-Tech elektrický nabízí dojezd
300 km v cyklu WLTPi, čímž uspokojuje běžné
potřeby firemních zákazníků. Všechny verze
modelové řady Kangoo se vyrábějí v Maubeuge
ve Francii, elektromotory dodává závod Renaultu
v Cléonu.
Trakční elektromotor má výkon 90 kW
a okamžitě dostupný točivý moment 245 N.m.
Akumulátor o využitelné kapacitě 45 kWh je

umístěn pod podlahou vozidla, takže nesnižuje
objem nákladového prostoru až 3,9 m3 (4,9 m3
v prodloužené verzi, která bude k dispozici na
podzim 2022), užitečné zatížení 600 kg (800 kg
u prodloužené verze) a může táhnout přívěs
o hmotnosti 1500 kg.
Kangoo Van E-Tech nabízí inovace a vybavení
jako nové Kangoo Van se spalovacími motory.
Jedná se zejména o revoluční boční dveře Open
Sesame by Renault s nejširším vstupem na trhu
s délkou 145 cm, vnitřní střešní nosič Easy Inside
Rack nebo multimediální systém Easy Link s 8“
displejem.
Jednotlivé kombinace jízdních režimů
a způsobů rekuperace brzdné energie nabízejí
šest variant s cílem optimalizovat dojezd podle
způsobu využití vozidla. Řidič může volit ze tří
úrovní rekuperace: Sailing (plachtění) pro jízdu
na dálnicích, střední Drive pro univerzální využití
a maximální Brake pro jízdu v zácpách a na
horách. Pro dosažení maximálního dojezdu je
k dispozici režim Eco, omezující výkon a maximální
rychlost, vhodný zejména pro převoz lehčích
nákladů.
Standardně je vůz vybaven třífázovou 11 kW
nabíječkou, za příplatek je k dispozici 22 kW
nebo 80 kW pro rychlé nabíjení na stejnosměrný
proud, umožňující nabití pro dojezd 170 km za
30 minut. Při použití wallboxu o výkonu 11 kW lze
akumulátor dobít z 15 % na 100 % za 3 hodiny
a 50 minut.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen nabízí ID.4 Pro 4Motion
Volkswagen rozšířil nabídku elektricky
poháněné řady ID.4 o další verzi s pohonem
všech kol ID.4 Pro 4Motion. Nová varianta
zaujímá místo mezi ID.4 s pohonem
zadních kol a sportovní verzí ID.4 GTX
4Motion. Vůz s délkou 458 cm používá
modulární platformu MEB. Zavazadlový
prostor má objem 543 až 1575 l. Hlavním
zdrojem hnacího momentu je elektromotor
s výkonem 150 kW uložený spolu s pulzním
měničem a jednostupňovou převodovkou
na zadní nápravě. Kola přední nápravy
pohání elektromotor s výkonem 80 kW.
Nejvyšší celkový výkon systému je 195 kW
(265 k). Díky pohonu všech kol se nejvyšší
hmotnost brzděného přívěsu zvýšila na
1400 kg. Akumulátor s využitelnou

kapacitou 77 kWh nabízí dojezd až
517 km. Stejně jako u ostatních verzí
ID.4 je maximální nabíjecí výkon 135 kW
umožňuje nabít akumulátor z 5 na 80 % za
36 minut. Ceny začínají od 1 428 900 Kč.

Kia XCeed za méně než půl milionu korun
Kia oznámila ceny modernizovaného
crossoveru XCeed, který kromě nového
vzhledu nabízí i řadu technologických
inovací a poprvé také sportovní výbavu
GT-Line. Ceny nového XCeedu začínají
na 494 980 Kč včetně sedmileté záruky.
XCeed se stejně jako všechny verze

modelové řady Ceed vyrábí na Slovensku
v Žilině. Dodací lhůty se liší podle pohonné
jednotky a převodovky: se šestirychlostní
přímo řazenou převodovkou 2-3 měsíce,
se
sedmistupňovou
dvouspojkovou
6 měsíců, Plug-in Hybrid 3 měsíce
a turbodiesel 5 a více měsíců. „Crossover
XCeed si od svého uvedení v roce 2019
získal mezi našimi zákazníky velkou oblibu.
Na českém trhu se jej k dnešnímu dni
prodalo již 2295 kusů. Vloni tvořil s 983
registracemi 17,5 % z celkových prodejů
modelu Ceed. Zákazníci u modelu
XCeed preferují lépe vybavené verze.
Nejprodávanější motorizací byla v loňském
roce 1,5 T-GDi a výbavová úroveň TOP se
40,3 % registrovaných vozů. V letošním
roce předpokládáme, že třetina prodejů
připadne na specifikace Exclusive,
TOP a GT-Line,“ říká generální ředitel
společnosti Kia Czech Arnošt Barna.
více na
www.autoweek.cz

Čínská robotaxi na cestě ke komerčnímu provozu
Čínská společnost Baidu oznámila, že získala
povolení k provozování služby robotaxi zcela bez
řidiče na otevřených silnicích.
Služba robotaxi bez řidiče, kterou poskytuje
čínský gigant pro umělou inteligenci Baidu
prostřednictvím platformy pro autonomní řízení
Apollo Go, již více než rok běží v parku Shougang,
kulturním a sportovním komplexu, který sloužil
jako dějiště zimních olympijských her v Pekingu.
Baidu uvádí, že od spuštění v roce 2020 v rámci
jízdních testů její služba Apollo Go v 10 čínských
městech najela 32 milionů km a obsloužila přes
milion objednávek.
Díky technologickým inovacím a politické
podpoře se komerční provoz robotaxi nyní
odváží i na otevřenější silnice. Povolení, udělená
v Čchung-čchingu a Wu-chanu, umožňují
komerční provoz robotických platforem taxi
s jízdou zcela bez lidské obsluhy a kontroly – na
rozdíl od zkušebních provozů, které vyžadují
technika sedícího pro případ nouze na předním
sedadle.
Baidu uvádí, že to znamená bod obratu
v čínské politice směřující k autonomnímu řízení.
„Tato povolení mají pro průmysl hluboký význam.
Pokud to srovnáme s průzkumem vesmíru, tento
okamžik se rovná přistání na Měsíci,“ řekl Wei
Dong, hlavní operační technik Intelligent Driving
Group společnosti Baidu. Baidu zprvu do každého
města nasadí pět robotických vozidel.

Od srpna mohou plně samořiditelná auta bez
ručního ovládání jezdit také v určených oblastech
ve městě Šen-čen. Už v dubnu Baidu Apollo
a Toyota podporou Pony.ai obdržely v Pekingu
povolení k nasazení robotaxi na otevřených
silnicích bez řidiče, ovšem stále s dohledem z místa
spolujezdce.
„Baidu jedná s místními vládami v Pekingu,
Šanghaji a Šen-čenu, aby si také v nich do
jednoho roku zajistila licence na testování plně
robotických vozidel i v těchto městech,“ říká Wei.
Vývoj robotaxi se tím nepochybně urychlí.
Obrovský tržní potenciál láká mnoho zájemců
– patří mezi ně technologické firmy, výrobci
automobilů a poskytovatelé služeb. Průmysl
robotaxi podle čínských odhadů dosáhne bod
obratu ve výrobních a provozních nákladech
kolem roku 2025. „Jak se technologie zlepšuje,
den, kdy popularita robotaxi předstihne online služby přivolávání aut, může přijít dřív, než
se očekávalo,“ odhadl Ji Xuehong, ředitel
výzkumného centra automobilového průmyslu
na North China University of Technology.

více na
www.autoweek.cz

Sdílením k novému autu
Komunitní půjčování aut se stává novým
investičním trendem, který může Čechům
vydělat nejen na provoz, ale i koupi vozu.
Zájem o komunitní sdílení aut v Česku
nastartoval nejen nedostatek vozů na
trhu, ale i rychlý růst inflace a covidová
pandemie. „Vůz dokáže vydělat dost
peněz i když ho souběžně používáte
pro vlastní potřeby. V průměru si aktivní
majitel přijde na 60 000 Kč ročně,” uvedl
Robin Švaříček, CEO carsharingové služby
HoppyGo spadající do portfolia služeb
mobility Škoda Auto DigiLab. Majitelé
za nabídku vozu k pronájmu nic neplatí
a peníze za pronájem obdrží na svůj účet
zpravidla do tří pracovních dnů. Padesát
uživatelů už dosáhlo výdělek přes 100 000
Kč ročně a další přibývají. Vůz se tak může

celý zaplatit během několika málo let.
Velkou pozornost si na platformě získaly
také elektromobily. „U těchto modelů se
už pohybujeme v oblasti velice lákavých
finančních výdělků, které se mohou
přehoupnout i přes 360 000 Kč za rok,”
dodal Švaříček.

MOL exkluzivně nabízí závodní benzin
Od začátku srpna společnost MOL spustila
u dvou čerpacích stanic v Praze a Brně
maloobchodní prodej vysokooktanového
závodního paliva MOL Racing Fuel 102+.
Řidiči mohou toto palivo čerpat až do
konce podzimní sezony. Benzin MOL Racing
Fuel 102+ je vhodný jak pro automobily,
tak i motocykly, pro nepřeplňované i pro

přeplňované motory s turbodmychadlem.
Jeho vysoké oktanové číslo přesahuje
hodnotu 102, což má pozitivní vliv na
zamezení termodynamického klepání.
To vede ke kontrolovanému spalování
bez nežádoucích detonací. V porovnání
s prémiovými palivy nabízí vyšší výkon. Na
stojanu je označen E10, ačkoliv neobsahuje
biosložku. Tu nahrazuje ETBE (etyl-terc-butyléter) s vyšší výhřevností a menšími emisemi.
Navíc oproti etanolu neváže vodu z okolí,
čímž chrání motor proti korozi a umožňuje
dlouhodobější skladovatelnost paliva.
„Mimo vysokou energetickou vydatnost
vyniká toto palivo i vyšším obsahem kyslíku –
nejméně 3,5 %, což má také pozitivní vliv na
spalování. Vyrábíme ho ve společnosti MOL
Racing Fuel, která produkuje v Maďarsku
řadu závodních benzinů,“ uvedl Martin
Pavlíček, vedoucí komunikace společnosti
MOL Česká republika.
více na
www.autoweek.cz

Firestone představil závodní pneumatiky z guayule
Firestone minulý víkend nabídlo pro
závod IndyCar v ulicích Nashvillu alternativní
pneumatiky, pro něž byla použita směs
částečně obsahující pryž vyrobenou
z keře guayule. Primární směs a konstrukce
pneumatiky jsou stejné jako u letošních
pneumatik Firestone Firehawk pro silniční
okruhy a tyto závodní pneumatiky mají
i stejnou výkonnost a odolnost. Alternativní
pneumatiky se zeleným označením na
bočnicích pro závod zvolil Kanaďan
Dalton Kellett s vozem Dallara-Chevy týmu
A. J. Foyt Racing. V kvalifikaci vybojoval
12. místo ze 26 startujících, ale v závodě se
ve 26. kole stal jedním z jezdců, kteří byli
vyřazeni při hromadné kolizi. Použití příměsi
guayule v závodním nasazení je v této
sezóně omezeno pouze pro Nashville,

nicméně Firestone hodlá v roce 2023
přírodní kaučuk guayule začlenit do více
svých závodních pneumatik. Firestone už
za 10 let investoval do vývoje pneumatik
z guayule přes 100 milionů USD. Guayule
je rychle rostoucí pouštní keř produkující
přírodní kaučuk.

Syntetické palivo pro oldtimery
Německý autoklub ADAC chce prokázat,
že klasický vůz lze provozovat CO2 neutrálně
se
synteticky
vyrobeným
palivem.
„V budoucnu mohou řidiči historických
automobilů aktivně přispívat k ochraně

klimatu používáním e-paliv. V rámci tříletého
projektu chceme ukázat, že klasický vůz
lze provozovat CO2 neutrálně se synteticky
vyrobeným palivem,“ vysvětluje sportovní
prezident ADAC Dr. Gerd Ennser účast VW
T 1 silniční hlídky ADAC při znovuobnovené
Olympia rallye. VW Transporter 1500 (Combi
typu 23) vyrobený v roce 1964 a poháněný
CO2 neutrálním syntetickým palivem
absolvoval vytrvalostní test v reálných
podmínkách při soutěži historických
vozidel připomínající nejdelší rallye své
doby konanou v roce 1972 u příležitosti
olympijských her v Mnichově. Pro použití
v soutěži s e-palivem nemusel být historický
vzduchem chlazený čtyřválcový boxer
předem technicky přestavěn.

více na
www.autoweek.cz

Automechanika 2022
s náhradními díly pro automobilový průmysl.
Žádná jiná akce se jí prostě nevyrovná.“

Mezinárodní trh s náhradními díly pro
automobilový průmysl se znovu rozjí ždí.
Nejen z důvodu transformace odvětví, nýbrž
i kvůli probíhající pandemii, energetické krizi,
klimatickým změnám, válce na Ukrajině,
nedostatku konkrétních dílů i nedostatku
kvalifikovaných pracovníků je důležitější než
kdy jindy, aby se letos sešel mezinárodní sektor
aftermarketu.
Na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem
se od 13. do 17. září opět otevře pro
mezinárodní návštěvníky veletrh, který se
zabývá nejnovějšími tématy a trendy, včetně
nových technologií pohonu, elektromobility,
konektivity, udržitelnosti a rostoucí digitalizace.
Nové technologie a koncepty pro mobilitu zítřka
budou mimo jiné představeny v rámci přehlídky
„Innovation4Mobility“.
Olaf Musshoff, ředitel Automechaniky
Frankfurt: „Bylo skvělé sledovat odezvu
vystavovatelů, kteří mají nyní konečně možnost
představit své nejnovější produkty a služby
mezinárodnímu průmyslovému publiku.
Očekáváme, že zde ve Frankfurtu přivítáme více
než 2600 vystavovatelů ze 70 zemí. To je dalším
důkazem, že Automechanika zůstává přední
mezinárodní oborovou platformou pro celý trh

Stejně jako každý rok i letos proběhne vyhlášení
cen Innovations Awards. Ocenění za inovace
na trhu jasně ilustruje trendy aftermarketu
směřující hlavně k chytrým digitálním řešením.
Čtrnáctičlenná porota se sešla, aby rozhodla,
který ze 133 přihlášených projektů od 99
společností si zaslouží nejvyšší ocenění. Vyhlášení
vítězů se koná 13. září v 17:00 v hale Harmonie
v kongresovém centru.
Celkem jedenáct praktických workshopů
bude moderováno „autodoktory“ ze společnosti
Autodoktoren. Bezplatné tříhodinové semináře
v němčině i angličtině se denně uskuteční v Galerii.
Představeny budou nejdůležitější kroky v procesu
oprav po nehodě.
Na letošním ročníku budou prvně k vidění
prezentace respektovaných společností z odvětví
užitkových vozidel. Očekávána jsou témata
související s dílenskou praxí nebo poskytováním
servisu, oprav a údržby moderních užitkových
vozidel.
https://czechrepublic.messefrankfurt.com/

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Jan Laube na nové
ředitelské pozici
Bývalý generální ředitel importu Fordu
Jan Laube předloni rozjel technologický
startup Beecam, který má servisům
usnadnit odhalování problémů při
opravách automobilů. Letos přidal další
profesionální pozici, stal se provozním
a obchodním ředitelem ve společnosti
ATX development.
„Naší hlavní činností je vývoj a prodej
Business management systému AUTIX, což
je online modulární a univerzální systém
typu „vše v jednom“ pro efektivní řízení
firem podnikajících v různých odvětvích,“
přiblížil Laube nový job.
„Nejsme pouze prodejci softwaru,
naším
cílem
je
pomoci
firmám
s digitalizací a automatizací firemních
procesů, majitelům a managementu
umožnit efektivní řízení na základě
dat v reálném čase a na základě
osvědčených a vyzkoušených postupů.
Autix je řešením pro velké i pro malé firmy
včetně e-commerce,“ upřesnil s tím, že
součástí jeho práce je pomoci firmám
nejen s implementaci systému AUTIX,
ale pomoci také s celkovým přerodem
firmy s využitím možností digitalizace
a automatizace.

Strašil slavil 30 let VWFS
na Bořislavce
Přesně před třiceti lety, 10. srpna 1992,
vstoupil Volkswagen Financial Services na
český trh financování vozidel – v té době
ještě pod značkou ŠkoFIN. Zaměstnanci
firmy oslavili výročí v nových prostorách
na Bořislavce.
„Uplynulých třicet let na českém trhu
nebylo často snadných. Zažili jsme
ekonomické krize, politické změny, přírodní
katastrofy i celosvětovou pandemii. To
samozřejmě ovlivňovalo i naše zákazníky.
Vždy jsme však byli schopni rychle
zareagovat, přijít s inovacemi, které
nás i naše klienty posunuly dopředu. To
bychom však nikdy neodkázali bez našich
zaměstnanců. Proto jsme symbolický
narozeninový den naší společnosti věnovali
právě jim. Právě díky nim jsme již třicet
let lídrem v oblasti financování osobních
a užitkových automobilů na českém trhu,“
řekl Vratislav Strašil, jednatel společnosti
Volkswagen Financial Services.

více na
www.automakers.cz
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GWM
Věří Češi prodejcům
ojetých vozů?

Zájem o dobíjení
elektromobilů
rychle roste
Většina lidí
touží po home office

Roste zájem
o LPG

Emil Frey přináší do Evropy skupinu GWM
Společnosti Great Wall Motor, která je jedním
ze šesti největších výrobců automobilů v Číně,
a Emil Frey Group se dohodly na strategickém
partnerství pro dovoz a distribuci vozidel značek
GWM Ora a Wey v Evropě. Emil Frey přinese
odborné znalosti pro import, distribuci, logistiku
a poprodejní služby.
Loni v Mnichově na IAA Mobility společnost
Great Wall Motor oznámila svůj příchod do
Evropy. Od té doby se intenzivně připravuje na
uvedení na trhy prvních zemí. Po intenzivních
jednáních společnosti Great Wall Motor (GWM)
a skupina Emil Frey oficiálně oznámily své
partnerství. Čínská automobilová skupina tím
otevírá cestu svým dvěma značkám GWM Ora
a Wey.
Ve 3. čtvrtletí 2022 GWM představí ucelenou
řadu vozidel pro evropský trh a na pařížském
autosalonu 2022 v říjnu poskytne další informace
a výhled. Čínská multiznačková skupina začíná
v Evropě s plně elektrickým modelem Funky
Cat od elektrické značky GWM Ora a plug-in
hybridem Coﬀee 01 od prémiové značky Wey.
Společný prodej obou značek bude zpočátku
zahájen v Německu od 4. čtvrtletí 2022. O rozšíření
spolupráce na další trhy západní a střední Evropy
se jedná.
Člen vedení skupiny Emil Frey Wolfgang
Kopplin řekl: „Když jsme se začátkem roku
2020 sešli s top managementem GWM na

úvodní schůzce, byl jsem okamžitě přesvědčen
o technické vyspělosti a kvalitě jejich vozidel.
Reakce návštěvníků a zájemci při IAA Mobility
2021 v Mnichově ukázali, že vozidla od GWM
jsou vnímána jako velmi inovativní a atraktivní.
Dnes jsem za tým GWM i za nás jako Emil
Frey Group velmi rád, že spojujeme naše
kompetence v partnerství a činíme společný
krok do marketingu se silnou sítí prodejců. Jsem
přesvědčen, že zákazníci budou s těmito vozidly
spokojeni.“
GWM spojuje značky Haval, Wey, GWM
Ora, GWM Pickup a Tank a udržuje strategická
partnerství s mezinárodními dodavateli jako jsou
Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF
a Hella. Wey je značka prémiových SUV a GWM
Ora je inovativní módní značka čistě elektricky
poháněných vozidel.

více na
www.autoweek.cz

Věří Češi prodejcům ojetých vozů?
Odborníci společnosti carVertical udělali
výzkum v 17 zemích aby zjistili, co si kupující
myslí o prodejcích ojetých automobilů. V České
republice je důvěra v prodejce ojetých vozů
střední. Respondentů se zástupci společnosti
carVertical ptali zda věří prodejcům ojetých aut,
jestli považují nákup ojetého vozu za bezpečný
a do jaké míry očekávají, že prodejci splní své sliby.
Kupující ve střední a západní Evropě mají
v prodejce ojetých aut větší důvěru než ve
východní Evropě, kde jsou nejrůznější podvody
častější. Největší důvěra byla zaznamenána ve
Velké Británii (skóre 122,2), Finsku (120,4), Slovinsku
(109,7), Německu (109,4), Slovensku (107,5) a České
republice (106,4). Vysoká důvěra ale neříká nic
o tom, jestli je zasloužená. Například ve Velké
Británii má 14,5 % automobilů stočené kilometry,
což naznačuje, že trh s ojetými automobily není
až tak poctivý. Velká Británie se od zbytku Evropy
liší, protože podíl dovezených ojetých automobilů
je tady výrazně nižší.
Mezi země se střední mírou důvěry patří
Francie (102), Srbsko (100,2), Lotyšsko (94,5), Polsko

(94,2), Itálie (93,7), Chorvatsko (93,3) a Rumunsko
(92,8). Zdá se, že kupující v těchto zemích jsou si
více vědomi nepoctivých prodejců a obvykle
jsou při nákupu ojetého vozu opatrnější.
Prodejcům nejméně důvěřují zákazníci
v Estonsku (88), Litvě (81,6), Maďarsku (80,5)
a Bulharsku (79,5). Tyto země mají dlouhou
historii podvodů s automobily. Mnoho vozidel
má stočené tachometry nebo byly ve větším
rozsahu bourané. Protože se mnoho řidičů
v těchto zemích stalo obětí nečestných prodejců,
průměrná důvěra je nízká.
Mladší generace důvěřuje méně: pouze
17,9 % lidí ve věku 25–34 let důvěřuje prodejcům
ojetých vozidel ve srovnání s 30,3 % lidí ve
věku 35–44 let. „Mladší generace je víc zvyklá
nakupovat on-line. Kupující mají při nákupu
na internetu možnost produkt vrátit pokud
nesplňuje očekávání nebo má vady. U ojetých
aut to však v některých zemích neplatí, a celý
postup je tak mnohem složitější. Možná i to může
přispívat k nedostatku důvěry,“ říká Matas Buzelis
z carVertical.

více na
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Zájem o dobíjení elektromobilů rychle roste
Stojany ČEZ byly i v prvním pololetí hlavním
dodavatelem energie do akumulátorů
elektromobilů a ČEZ je v čele rozvoje dobíjecí
infrastruktury v České republice. Síť veřejných
dobíjecích stojanů ČEZ dodala 2,099 milionu
kWh, o téměř půl milionu víc než loni, kdy řidiči
dobili 1,58 milionu kWh. Odběr energie na
stojanech ČEZ v 1. pololetí vzrostl o třetinu, když
k nim přijelo 24 000 nových zákazníků.
Řidiči u stanic ČEZ absolvovali 125 934 dobíjení.
Bylo to o 23,8 % víc než 101 736 dobíjení v prvním
pololetí 2021. Zatímco průměrný odběr elektřiny
při jednom dobíjení činil loni 15,5 kWh, letos se
zvýšil na 16,6 kWh.
Nejvytíženější stanice sítě s odběry nad
22 000 kWh se nacházejí v Praze, Středočeském
kraji a u hlavních dálničních tahů na D1, D10 a D11.
Každá z 448 stanic představuje dva dobíjecí
body, takže síť může v jednom okamžiku dodávat
ekologickou energii do akumulátorů 896
elektromobilů. Zhruba polovina ze 448 stojanů
vznikla díky evropskému grantu Connecting
Europe Facility (CEF) a Operačnímu programu
doprava, zbytek postavil ČEZ z vlastních
prostředků. Síť ČEZ přidává kolem stovky nových

stanic ročně, podobný je i plán na letošní rok.
Vstříc poptávce po zkrácení časů dobíjení
vychází ČEZ výstavbou stanic o výkonech nad
150 kW. Šest těchto stojanů funguje u dálnice D1.
„Trend je jasný, elektromobily v České
republice začnou přibývat po desítkách tisíc
ročně a veřejná dobíjecí infrastruktura na to
musí být připravena. Nám se daří držet rychlé
tempo výstavby a zahušťování veřejné sítě
po celé zemi. V místech s vysokou frekvencí
dopravy a poptávkou po rychlém dobíjení
budeme pokračovat ve výstavbě stanic s výkony
nad 150 kW a díky rychlejšímu dobíjení šetřit
čas řidičů. Těm navíc díky certifikaci původu
elektřiny z obnovitelných zdrojů garantujeme
odběr skutečně bezemisní energie,“ říká
místopředseda představenstva a ředitel divize
obchod a strategie Pavel Cyrani.
více na
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Většina lidí touží po home oﬀice
Personální agentura Randstad ve svém
každoročním průzkumu REBR, uskutečněném
ve více než 30 zemích světa, zmapovala
trendy v práci na dálku. Vyplynulo z něj, že
v České republice pracuje na home office
28 % lidí, což je o 12 % méně než vloni. Pokles
je zapříčiněn převážně rozhodnutím firem
o návratu pracovníků do kanceláří. Většina, 94 %
dotazovaných Čechů, kteří momentálně pracují
z domu, věří, že v budoucnu v tom alespoň zčásti
budou pokračovat. Téměř všichni Evropané,
95 %, věří, že v budoucnu bude většina lidí
pracovat pouze na dálku.
T řetina firem zavedla hybridní model
docházky. Nejčastěji po svých zaměstnancích
požadují aby kancelář navštěvovali alespoň
tři dny v týdnu. Další třetina nabízí omezený
počet dní pro práci z domova měsíčně a třetí
pracovníkům umožňuje zvolit si vlastní pracovní
rozvrh. Pro pracovníky je snižující se flexibilita
zaměstnání frustrující a je jedním z důvodů, proč
zvažují změnu místa.
„V současné době, kdy dochází ze stran firem
k omezování možnosti práce z domu, lidé začínají
být frustrovaní, protože si na práci z domu zvykli,
a rozhlížejí se po práci, která jim přinese ﬂexibilitu.
Kandidáti dnes nepovažují home office za

benefit, ale standard. Mladí lidé dávají přednost
ﬂexibilnímu zaměstnání co nejméně zasahujícímu
do osobního života a preferují administrativní
profese,“ sdílí svou zkušenost generální ředitel
společnosti Randstad Česká republika Jacek
Kowalak.
Přechod na hybridní či dálkový model práce
s sebou nese pro zaměstnavatele i problémy.
Mezi nejčastěji uváděné patří kooperace mezi
kolegy pracujícími z domova a z kanceláře
(56 %). Jako obdobně problematické hodnotí
respondenti zapojení nových kolegů (52 %)
a schopnost manažera řídit práci na dálku (48 %).
Některé podniky čelí i specializovaným potížím.
Například firmy vyvíjející software řeší v souvislosti
s prací na home oﬀice problematiku zajištění
kybernetické bezpečnosti.
Výsledky průzkumu REBR 2022 také ukázaly, že
Česká republika v nabídce práce na dálku mírně
zaostává za evropským průměrem, především za
západními zeměmi. V Evropě z domu pracuje
o 10 % víc lidí než v České republice. Navíc je
v průměru méně Evropanů, kterým zaměstnavatel
neumožňuje home oﬀice (3 % oproti 6 % v ČR)
a také méně často dělají práci, kterou je nutné
vykonávat v provozovně zaměstnavatele (28 %
oproti 34 % v Česku).
více na
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Jak se měří dojezd elektromobilu?
Automobilky mají povinnost udávat dojezd
elektromobilů nebo spotřebu paliva u vozů se
spalovacími motory podle normovaného cyklu.
V minulosti to byl cyklus NEDC, v současnosti se
používá testovací harmonogram WLTP, který byl
zaveden proto, aby udávané hodnoty dojezdu
či spotřeby lépe odpovídaly realitě. Proto využívá
vyšší rychlosti, je dynamičtější a více zohledňuje
reálnou hmotnost.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedures) je soubor testovacích procedur,
které se využívají k homologaci vozidla. Skládá
se z laboratorního cyklu WLTC (Worldwide
harmonised Light-duty vehicle Test Cycles)
a z praktické jízdní zkoušky RDE. WLTC test trvá
30 minut. V jeho průběhu auto na válcích ujede
23 km průměrnou rychlostí 47 km/h. Cyklus má
čtyři fáze s intenzitou od nejnižší po nejvyšší,
při němž auto překročí rychlost 130 km/h. Vše
probíhá při teplotě 14 °C. Počítá se i spotřeba
stojícího vozu – auto stráví v klidu 13 % času
testu, tedy víc než tři minuty. WLTP navíc počítá
s dodatečnou výbavou auta. Test podle WLTP
metodiky probíhá s vypnutou klimatizací.

a na rovné trati s nenaloženým autem,“ konstatuje
Jan Beneš, který se zákaznickým testovacím
cyklům ve Škoda Auto věnuje.
Vnější teplota ovlivňuje jak samotnou efektivitu
práce trakčního akumulátoru, tak potřebu
vytápění nebo chlazení interiéru. „Pro baterii
je ideální pracovní teplota uvnitř v rozmezí
zhruba 10 – 35 °C. Při vyšší bude aktivováno
chlazení, což spotřebovává elektrickou energii.
Při nižší v důsledku povahy chemických procesů
v článcích, které probíhají pomaleji, jsou nabíjecí
i vybíjecí výkon postupně omezovány, tím klesá
i efektivita rekuperace. Proto při teplotách pod
nulou je potřeba baterii aktivně vyhřívat,“ vysvětluje
David Pekárek z oddělení Vysokonapěťových
energetických systémů Škoda Auto.
Akumulátor ovlivňuje i způsob jízdy – jízda
stylem brzda-plyn jej zahřeje natolik, že bude
potřeba jej chladit i za chladného počasí. Kromě
intenzivního zrychlování má negativní vliv i vysoká
rychlost jízdy.

Testovací cyklus WLTC zůstává laboratorní
záležitostí aby byla zaručena vzájemná
porovnatelnost uváděných hodnot. Od udávaných
hodnot dojezdu se ale ty v praxi dosahované liší.
„Důvody k odchylkám můžeme shrnout do čtyř
kategorií. První je fyzika vozu, tedy aerodynamika,
hmotnost, valivý odpor, druhou okolní podmínky,
tedy počasí a vnější teplota. Důležitý je také jízdní
styl řidiče a profil trati. Obecně nižší spotřebu
a vyšší dojezd přináší plynulá předvídavá jízda bez
prudkých akcelerací v teplém podnebí, bezvětří
více na
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