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měření starších aut jsou mnohdy lepší než 
u nových – auta bez filtru pevných částic běžně 
vykazují nižší emise pevných částic než moderní 
vozy s DPF. Vrcholem absurdity jsou stovky aut 
s podílem kyslíku ve spalinách větším než 21 %, 
nezřídka i přes 100 %, v jednom případě dokonce 
245 %! 

Z dat vyplývá i systematické nedodržování 
metodiky měření. To je zvláště zarážející 
u techniků organizace DEKRA, která má na 
starosti certifikaci a kontrolu těchto měření. 
Data dokazují i běžné používání zkreslovače 
(elektronického emulátoru), který při měření slouží 
jako náhrada za vozidlo. U jedné SME v Plzni 
prošlo za dva roky všech 2600 zkoušených vozidel 
jen s použitím emulátoru!

„Ukazuje se, že skupina soukromých 
subjektů díky legislativě, kterou si prosadily na 
ministerstvu dopravy a v parlamentu, profituje 
z naprosté ztráty dohledu státu nad kontrolními 
mechanismy. Technické kontroly se změnily ve 
výplatu „výpalného“ těmto organizacím a přitom 
státu uniká DPH z případných oprav. Stát zavírá 
oči před kšeftem, díky němuž je poškozováno 
zdraví občanů České republiky,“ konstatoval 
Libor Fleischhans.

Diagnostic Conu se zúčastnil i David Ondráčka 
z organizace Transparency International. I on byl 
šokován rozsahem podvodů při měření emisí: 
„Stát toleruje systém, který přispívá k obrovským 
podvodům a přináší úzké skupině lidí velké zisky 
ačkoliv má šílený dopad na ekologii, zdraví 
občanů i ekonomiku. Při technické kontrole 
jsme povinni zaplatit a poté jsme podvedeni. 
Absurdnost výsledků dokazuje nefunkčnost 
tohoto systému. Musí se to stát veřejným 
tématem.“

V České republice pochází 80 % emisí škodlivých 
látek z dopravy. Přitom pouhých 5 % vozidel má na 
svědomí 50 % emisí. Jestliže filtr pevných částic 
zachytí 99,7 % částic, pak skutečnost, že u 9 % 
vozidel je odstraněný, má obrovský dopad na 
kvalitu ovzduší. 

Je nejvyšší čas konat

Ojedinělé setkání diagnostiků Diagnostic Con 
přineslo mnoho nových poznatků ale i šokující 
informace o nefunkčním systému měření emisí 
v ČR. Podezřelá je už skutečnost, že u nás úspěšně 
prochází technickou kontrolou mnohem víc aut 
než v Německu, kde je podstatně mladší vozový 
park.

Asociace emisních techniků a opravářů 
(ASEM) získala z  ministerstva dopravy data 
z Informačního systému technických prohlídek 
(ISTP) s údaji ze všech uskutečněných kontrol. 
Analýza těchto dat přináší alarmující doklady 
o rozsahu podvádění. Zarážející je už to, že se zde 
objevuje technik, který vykazuje 70 prověřených 
aut za den a poměrně běžných je 40 až 60 
zkontrolovaných aut denně jedním technikem! 
Jak upozornil Ing. Petr Novák z ASEM, výsledky 

více na 
www.autoweek.cz

David Ondráčka  
a Libor Fleischhans



Přece jen autosalon: Auto China 2020 
Mezinárodní autosalon v  Pekingu se 

v dubnu kvůli karanténě neuskutečnil. Na 
novém mezinárodním výstavišti v Pekingu 
se nyní koná v podzimním termínu: v sobotu 
a neděli 26. a 27. září pro média, od 28. do 
30. září pro obchodní zástupce a od 1. do 
5. října také pro veřejnost. Souběžně s tím 
se na starém výstavišti uskuteční od 28. do 
30. září specializovaná výstava dodavatelů 
autodílů. 

Letošní autosalon má daleko k obvyklé 
velkoleposti předchozích let, protože se jej 
účastní méně lidí a premiér nových modelů 
je málo. V  Číně ovšem začíná podzimní 

sezóna nákupu automobilů označovaná 
jako „zlaté září, stříbrný říjen“, která má 
podle předběžných údajů velmi dobrý 
začátek. Pozoruhodná je nabídka luxusních 
vozidel – prémiové vozy představovaly 
v  srpnu rekordních 15 % čínského trhu, 
zatímco vloni to bylo 10 %. Rovněž se 
projevují pokračující obrovské investice do 
elektrifikace, které posilují postavení Číny 
jako světové jedničky ve výrobě elektricky 
poháněných aut.

Fotoreportáž z  autosalonu Auto China 
2020 na str. 10 (dostupné po stažení pdf 
verze)

více na 
www.autoweek.cz
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Modernizovaný Seat Ateca
Kompaktní SUV z  produkce závodu 

v  Kvasinách Seat Ateca, vítěz ankety 
AutoBest 2017, po prodeji 300 000 kusů 
prošlo modernizací. Nové přední Full LED 
světlomety mají podobný design jako 
u nové generace Seatu Leon. Navazuje na 
ně přepracovaná maska chladiče a nový 
nárazník. Podobné změny najdeme i  na 
zádi, kde jsou standardně LED svítilny. Před 
řidičem je digitální sdružený přístroj Seat 
Digital Cockpit s displejem 10,25“ doplněný 
displejem infotainmentu 8,25“ nebo 9,2“. 
Modernizovaná Ateca je zcela síťově 
propojeným automobilem se systémem 
Full Link s online službami a funkcemi, které 
se dají ovládat prostřednictvím aplikace 
v systému Seat Connect.

Nabídka pohonných jednotek zahrnuje 
zážehové motory 1,5 TSI/110 kW (150 k) 
a  2,0 TSI 140 kW (190 k) a  vznětový 2,0 
TDI/110 kW (150 k). V nabídce jsou i verze 
s pohonem všech kol 4WD .

Cena začíná na 659 900 Kč a na vůz se 
poskytuje pětiletá záruka. První vozy budou 
u prodejců od začátku října včetně nové 
výbavy Xperience, která vozu dodává 
více off-roadový charakter.



Volkswagen odhalil ID.4
Elektrické SUV značky Volkswagen 

je druhým členem rodiny elektricky 
poháněných vozidel. Rodina ID je součástí 
ambiciózního plánu značky Volkswagen 
vyrábět do roku 2025 1,5 milionu elektricky 
poháněných vozidel ročně. ID.4 bude 

prvním elektrickým kompaktním SUV, které 
se zaměřuje na velkoobjemový segment, 
jehož obliba mezi kupujícími stále roste. 
Volkswagen jej nyní oficiálně představil 
formou videokonference, ovšem šlo jen 
o poloviční odhalení, protože v posledních 
měsících z  Wolfsburgu přicházely četné 
informace o tomto voze. ID.4 měří 458 cm, 
takže je o 32 cm delší než ID.3. Architektura 
elektrického pohonu při vnějších rozměrech 
Tiguanu vytváří vnitřní prostor srovnatelný 
s Touaregem se zavazadlovým prostorem 
o objemu 543 l.

Trakční elektromotor má výkon 150 kW  
(204 k) a  je umístěn těsně před zadní 
nápravou. Napájí jej akumulátor 
s kapacitou 77 kWh, takže dojezd v cyklu 
WLTP je 520 km. Již pro rok 2021 Volkswagen 
ohlašuje i  výkonnější verzi se 225 kW 
a pohonem všech kol.

více na 
www.autoweek.cz
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Opel ukázal novou generaci crossoveru Mokka
Opel oficiálně představil druhou 

generaci crossoveru Mokka – za přísných 
hygienických opatření před malou 
skupinku hostí v  továrně v  Rüsselsheimu. 
Nová Mokka je, stejně jako Corsa, 
založená na víceenergetické platformě 
CMP skupiny PSA, umožňující stavbu 
identického vozu i  pro čistě elektrický 
pohon. Rozsah výkonů zážehových 
a vznětových motorů je od 74 kW (100 k) 
až po 96 kW (130 k). Elektromobil Mokka-e 
pohání trakční elektromotor o výkonu 100 
kW (136 k). Podle normy WLTP je dojezd 
vozu s akumulátorem o kapacitě 50 kWh 
324 km.

Opel s  Mokkou uvádí i  nový design 
přídě Opel Vizor inspirovaný kultovním 
modelem Manta ze 70. let. Opel Vizor 
integruje masku chladiče s LED světlomety 

a nově stylizovaným logem. Současně se 
v  interiéru uvádí plně digitální přístrojový 
panel Pure Panel se dvěma rozměrnými 
displeji. 

Na českém trhu se nová Mokka objeví 
začátkem příštího roku.
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Zájem o luxusní automobily Rolls-Royce opět roste
„Při pohledu do knihy objednávek se 

do roku 2021 dívám docela optimisticky,“ 
říká generální ředitel společnosti Rolls-
Royce Torsten Müller-Ötvös. Současně 
uvedl, že jeho společnost nemá v úmyslu 
přesunout výrobu z  Velké Británie kvůli 
brexitu: „Jsme oddáni Británii. Dokonce 

bych nás označil jako součást britských 
průmyslových korunovačních klenotů. 
Rolls-Royce patří do Británie." Rolls-Royce 
byl první automobilkou, která ve Velké 
Británii obnovila výrobu. Díky tomu mohl 
už v létě reagovat na rostoucí zájem o její 
vozy především v Asii, ale také v Evropě.

Po představení nové generace dostane 
Rolls-Royce Ghost také verzi s prodlouženým 
rozvorem náprav, kterou v  předpremiéře 
ukázal i  v  Praze spolu s  představením 
modelu Ghost. Ghost Extended se protáhl 
o 17 cm a díky tomu nabízí ještě víc prostoru 
pro nohy cestujících na zadním sedadle.

Renault Arkana: SUV kupé míří do Evropy
Crossover s  profilem kupé Renault 

Arkana po svém představení v  Rusku 
vzbudil nadšení. Nyní Renault ohlásil, že 
Arkana přijde i  do Evropy. Zatímco ruský 
používá nízkonákladovou platformu 
z  Dacie, evropský bude mít moderní 
platformu CMF-B jako Captur. S  délkou 
4568 mm (rozvor náprav 2720 mm) je ale 
větší i  než Kadjar. Na novém základě je 
karoserie s designem identickým s ruskou 
verzí. Interiér je shodný s novým Capturem 
se dvěma velkými displeji. Zavazadlový 
prostor má objem 513 l (438 l v  hybridní 
verzi E-tech). Zatímco Captur je vybaven 
plug-in hybridním pohonem, zde je full 
hybridní verze E-tech jako v Cliu s největším 
výkonem 103 kW (140 k). K dispozici budou 
i dvě verze motoru 1,3 TCe – 140 (103 kW) 

a 160 (118 kW) s mild-hybridním pohonem.
Evropský Arkan se bude vyrábět 

v Busanu v Jižní Koreji, v Evropě se představí 
v první polovině roku 2021 a do prodeje 
přijde na přelomu léta a podzimu 2021.

Menší SUV Maserati Grecale bude mít tři typy pohonných jednotek včetně čistě 
elektrické.
V Německu byl zahájen prodej čínského SUV s elektrickým pohonem Aiways U5 
s dojezdem 410 km.

Krátce



 

Autosalon v Ženevě by se díky organizaci Palexpo měl uskutečnit ve skromné 
podobě jen pro zástupce médií a pozvané hosty.
Volkswagen v říjnu představí další kompaktní SUV menší než Tiguan – nový model Taos 
ale bude jen pro Severní Ameriku.
Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer kritizuje automobilky, že nestačí uspokojit 
zájem kupujících o státem dotované elektromobily.

Krátce

Volkswagen ID.3 elektrizuje český trh
Volkswagen ID.3 už je k  dispozici 

u  českých prodejců v  šesti 
nakonfigurovaných stupních výbavy 
s  cenami od 1 014 900 Kč. Zájemci 
si mohou ID.3 vyzkoušet u  prodejců 
značky Volkswagen. Nový Volkswagen 
ID.3 ocenila i  porota AutoBest udělením 
ceny EcoBest 2019. Kompaktní elektricky 
poháněný vůz je připraven u  prodejců 
k  důkladné prohlídce i  testovacím 
jízdám. Trakční elektromotor s  nejvyšším 
výkonem 150 kW (204 k) pohání zadní 
kola. Elektrickou energii mu dodává sada 
akumulátorů, jejíž využitelná kapacita 

58 kWh vystačí k  ujetí až 420 km (podle 
WLTP). Všechny verze jsou vybaveny 18“ 
ocelovými koly, tepelným čerpadlem, 
navigačním systémem s  optimalizací 
dojezdu, adaptivním tempomatem 
a  indukčním nabíjením telefonu. (více 
o ID.3 viz AutoTablet č. 38)

Čínská pomoc pro VW
Volkswagen uzavřel dohodu s  MG 

Motor, kterou vlastní čínská společnost SAIC 
(Shanghai Automotive). Ta německému 
koncernu umožní započítat prodej 
elektromobilů čínské firmy vedle vlastních 
aby splnila cíl EU v oblasti emisí CO2 pro 
rok 2020. Koncernový šéf Diess přesto věří, 

že VW zvládne i  rychlejší tempo snižování 
emisí. Společnost SAIC pro MG Motor 
v  Číně vyrábí elektricky poháněné SUV 
ZS EV. Ty se obstojně prodávají ve Velké 
Británii, Norsku a  Francii. Díky tomu mají 
dobrý potenciál pro pomoc Volkswagenu 
v období let 2020 až 2022.

Očekávalo se, že Volkswagen díky 
modelům ID.3 a  ID.4 splní svůj cíl pro rok 
2020. Dohoda s  MG je proto nečekaná. 
V  rámci podobné smlouvy Fiat-Chrysler 
zaplatí firmě Tesla každý rok stovky milionů 
eur, aby si mohla započítat její nulové emise 
do průměrných emisí svého vozového 
parku.

více na 
www.autoweek.cz



Navzdory nepříznivým okolnostem 
pořadatelé z  FCD.eu dokázali unikátní 
setkání diagnostiků uspořádat v  plném 
rozsahu, za což si zaslouží velké uznání. 
Hlavní náplní konference bylo superškolení, 
které pro diagnostiky připravil Libor 
Fleischhans. Připomenul, že nové systémy 
pro splnění emisního standardu Euro 6 
přicházejí se zcela novými konstrukcemi, 
což přináší nutnost sledovat mnohem 
větší množství parametrů. To stále často 
nezvládají ani autorizované servisy. 
Další komplikace přicházejí s  hybridním 
pohonem doprovázené katastrofálním 
nedostatkem pracovníků s  potřebnou 
kvalifikací pro práci s  vysokým napětím. 
Rovněž upozornil na problémy, které působí 
použití nekvalitních náhradních dílů. Jejich 
vady se často projeví až se zpožděním 
a  jsou provázeny dalšími škodami. 
Následná reklamace neřeší s tím spojené 
vícepráce a  dodavatelé reklamaci 
neuznávají bez dokladu o  stavu vozidla 
před namontováním jimi dodaného dílu, 
což při výměně porouchaného dílu není 
možné. 

V  závěru DiagConu ještě Michal 
Fleischhans a  Ing. Petr Novák představili 
nové projekty FCD Servisy a  Inteligentní 
autodiagnostika. 

8. Diagnostic Con  
se superškolením

Magazín Autoservis & mobilita přináší 
aktuality z oblastí autoservisů, aftermarketu 
a autodopravy. K tomu přidává informace 
o nových směrech mobility a technických 
inovacích, s nimiž se setkáváme v moderních 
automobilech. Hlavním tématem je využití 
zemního plynu v dopravě.

Magazín Autoservis & mobilita si můžete 
zdarma stáhnout ve formě pdf.

Autoservis
www.autoservismagazin.cz

září 2020
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Personalia z

Sedmdesáti let se dožil v  pátek 25. 
září jeden z  nejznámějších českých 
motoristických novinářů Ing. Tomáš Hyan. 
Autorsky stále velmi plodný publicista 
začal své první novinářské krůčky, jak bylo 
tehdy běžné, jako externista. První článek 
mu vyšel v  jeho 16 letech, v  roce 1966 
ve Světě motorů, později působil v  tehdy 
oblíbeném VTM, Letectví a kosmonautice, 
Motoristické současnosti, Automobilu (od 
roku 1973) a  dalších časopisech. Mezitím 
vystudoval ČVUT. Po roce 1989 pracoval 
v redakci AutoTipu, kde byl v  letech 1992 
až 1995 i šéfredaktorem. Později si jej vybral 
známý šéfredaktor Ing. Milan Jozíf jako 
svého nástupce, a  to nejen na post šéfa 
časopisu Automobil (2001 až 2016), ale 
také se po něm stal na patnáct let členem 
evropské jury ankety Car of the Year za 
Českou republiku (2001 až 2015). Před 
několika lety založil Hyan vlastní internetový 
časopis TH Auto, současně stále pokračuje 
jako jediný zástupce ČR ve světové anketě 
Motor roku (Engine of the Year) a  je také 
předsedou poroty Auto roku v ČR. 

Novinář Tomáš Hyan slaví 70 let

více na 
www.automakers.cz

Novým jednatelem Volkswagen 
Financial Services Česká republika 
(dříve ŠkoFIN) byl jmenován Hans-Peter 
Seitz. Ve funkci střídá Jiřinu Tapšíkovou, 
která dosud zodpovídala za back office 
agendu společnosti a po 27 letech firmu 
opouští. Seitz přichází do České republiky 
z pozice jednatele španělské společnosti 
Volkswagen Renting S.A. 

„Hans-Peterovi gratulujeme k  nové 
pozici u nás v České republice a těšíme 
se na vzájemnou spolupráci a podporu,“ 
uvádějí jednatelé Volkswagen Financial 
Services ČR Vratislav Strašil a  Axel 
Herrmann. Odpovědnosti jednatelů ve 
Volkswagen Financial Services budou 
nově rozděleny mezi Vratislava Strašila – 
front office, Axela Herrmanna – middle 
office a Hans-Petera Seitze – back office.

Seitz střídá Tapšíkovou  
ve Volkswagen FS
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více na 
www.autoweek.cz

Přece jen autosalon: Auto China 2020 
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Chang An Vision A

Hongqi concept car

Qoros Milestone C3Great Wall Futurist

Lynk & Co Zero 
Concept
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DKV vstupuje do fleetového byznysu 
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DKV Euro Service, největší poskytovatel 
tankovacích karet a dalších služeb pro nákladní 
dopravu v  ČR, uvádí na český trh unikátní 
tankovací kartu pro řidiče firemních osobních 
a  lehkých užitkových vozů. Právě v malých 
firemních fleetech vidí DKV největší potenciál 
pro novou službu. Primárním kritériem pro jejich 
oslovení není nízká cena, ale kvalita a ší řka 
služeb. Držitel karty DKV tankuje benzin nebo 
naftu za výhodnější tzv. týdenní ceny, které 
platí v celé síti partnera nehledě na aktuální 
ceny na stojanech. Odběry pohonných hmot 
a dalšího zboží se majiteli karty fakturuje dvakrát 
do měsíce. Žádné jiné poplatky nejsou s kartou 
spojeny.

„Podle našeho odhadu je zde nejméně 1,2 
milionu řidičů, pro které bude naše tankovací 
karta velmi zajímavá. Jako jediná na trhu v sobě 

totiž slučuje výhody široké sítě prémiových 
i ekonomických regionálních čerpacích stanic 
s atraktivními týdenními cenami. Zatímco v Česku 
s kartou pro fleety začínáme, v západní Evropě 
je to dnes už nejrozšířenější tankovací karta pro 
firemní osobní a lehká užitková vozidla,“ uvádí 
výkonný ředitel DKV Euro Service ČR a SR Lukáš 
Ondráček. 

V  současné době fleetovou kartu DKV 
akceptuje už 1150 čerpacích stanic v ČR, mezi 
nimiž jsou všechny hlavní řetězce čerpacích 
stanic stejně jako velké množství regionálních sítí. 
Pevné týdenní ceny mají držitelé karet k dispozici 
u více než 800 čerpacích stanic v ČR a jejich 
počet stále roste. 

Majitelé fleetové karty DKV budou moci využít 
všechny benefity, které DKV až dosud nabízela 
pro řidiče nákladních vozidel a  autobusů. 

V prvé řadě jde o síť více než 55 
500 čerpacích stanic na všech 
hlavních dopravních trasách 
v  Evropě, akceptaci karty 
u více než 140 000 obchodníků, 
online nástroje pro správu karet, 
plánování a  vyhodnocování 
a profesionální poradenství.

Další novinka, kterou DKV 
uvádí na český trh, karta DKV 
+charge umožňuje dobí jet 
elektricky poháněná vozidla u 80 
000 nabíjecích stanic v Evropě 
a do konce roku 2020 se tato síť 
podle plánu rozroste na více než 
120 000 nabíjecích stanic včetně 
sítě Ionity. V České republice se 
aktuálně pracuje na spuštění 
prvních desítek dobíjecích míst 
v síti PRE. Unikátní vlastností karty 
je možnost použít ji také pro 
tankování konvenčních paliv, což 
ocení zejména majitelé plug-in 
hybridních vozidel.



stavby zvítězila společnost Bonett,“ řekl předseda 
představenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak.

„Věříme, že vodík postupem času doplní 
současnou bateriovou elektromobilitu a bude 
hrát stále významnější roli nejen v oblasti osobní 
mobility ale především v hromadné dopravě 
a přepravních službách. Proto spolupracujeme 
s výrobci automobilů na vodíkový pohon, které 
chceme s jejich produkty přilákat do České 
republiky. O využití vodíku ve veřejné hromadné 
dopravě jednáme s Hlavním městem Praha, 
Středočeským krajem a  Ústeckým krajem,“ 
doplnil Wiatrak.

Čerpací stanice Benzina v  Praze na 
Barrandově a v Litvínově budou zásobovány 
vodíkem, který vzniká při zpracovávání ropy 
v rafinériích Unipetrolu v Litvínově a Kralupech 
nad Vltavou. Unipetrol se zároveň zabývá 
projekty výroby vodíku z alternativních zdrojů, 
například elektrolýzou vody za využití elektrické 
energie získané z fotovoltaických článků. 

V České republice doposud fungovala jediná 
plnicí stanice na vodík v Neratovicích, která od 
roku 2009 sloužila pro autobus tamní veřejné 
dopravy. V Německu bylo ke konci loňského 
roku 87 plnících stanic na vodík, přičemž dvě 
z nich jsou u čerpacích stanic Star patřících do 
koncernu Orlen. Celosvětově bylo ke konci roku 
2019 v provozu 432 vodíkových plnicích stanic.

Předseda představenstva skupiny Unipetrol 
Tomasz Wiatrak a člen představenstva skupiny 
Bonett Václav Holovčák podepsali smlouvu 
o výstavbě tří plnicích stanic na vodík. Stavba 
prvních veřejných plnicích stojanů v ČR začne 
již v letošním roce u čerpacích stanic Benzina, 
patřících do skupiny Orlen, a to v Praze na 
Barrandově a v Litvínově. Uvedeny do provozu 
mají být příští rok. Následně bude vodíkový stojan 
instalován v Brně v Kaštanové ulici a v pokročilé 
fázi příprav je instalace vodíkových stojanů v Plzni 
v Nepomucké ulici a v Praze na D10 ve směru 
na Mladou Boleslav.

„Těší mě, že po náročném procesu příprav 
a administrativy můžeme konečně zahájit stavbu 
prvních tří vodíkových plnících stanic v České 
republice. Ve výběrovém řízení na realizaci 

více na 
www.autoweek.cz

První krok k vodíkové přítomnosti
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Daimler Trucks představil strategii elektrifikace

Daimler Trucks rovněž poprvé prezentoval 
prototyp nákladního vozidla pro dálkovou dopravu 
s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů 
Mercedes-Benz eActros LongHaul. Zahájení jeho 
sériové výroby se plánuje na rok 2024. Na jedno 
nabití akumulátorů bude mít dojezd 500 km, 
což umožní energeticky hospodárnou jízdu na 
plánovatelných dálkových trasách. 

V  roce 2018 bylo představeno nákladní 
vozidlo Mercedes-Benz eActros pro rozvážkovou 
dopravu s elektrickým pohonem. Od té doby se 
testuje u zákazníků. Jeho sériová výroba bude 
spuštěna v roce 2021 a bude mít dojezd přes 
200 km. Uplatní se v těžké rozvážkové dopravě 
ve městech. 

Technologickým základem všech středně 
těžkých a těžkých nákladních vozidel Daimler 
Trucks s  elektrickým pohonem napájeným 
z akumulátorů nebo palivových článků bude 
nová globální modulární platforma ePowertrain. 
Její nejdůležitější součástí je elektrický pohon 
eDrive v  nápravě s  jedním nebo dvěma 
integrovanými elektromotory včetně převodovky. 
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Společnost Daimler Truck v areálu Station 
Berlin představila strategii elektrifikace svých 
nákladních vozidel. Zaměřila se především na 
nákladní vozidla s palivovými články pro segment 
dálkové dopravy. 

Prvním krokem v oblasti pohonu s palivovými 
články je koncepční vozidlo Mercedes-Benz 
GenH2 Truck, které zde mělo světovou premiéru. 
Daimler Trucks na něm poprvé ukazuje jaké 
konkrétní technologie vyvíjí aby těžká nákladní 
vozidla s  palivovými články mohla jezdit 
na náročných trasách v  dálkové dopravě 
s flexibilním provozem díky dojezdu až 1000 km 
či ještě více na jednu náplň nádrží. 

Daimler Trucks plánuje zahájení zkušebního 
provozu nákladních vozidel GenH2 Truck 
u  zákazníků na rok 2023 a  sériová výroba 
má následovat ve druhé polovině desetiletí. 
Výkonnost bude na úrovni porovnatelných 
nákladních vozidel se vznětovými motory díky 
používání kapalného vodíku místo plynného, 
který se vyznačuje výrazně vyšší energetickou 
hustotou.
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Kurzarbeit proto, že nic nefunguje, 
 nebo nic nefunguje kvůli kurzarbeitu? 

Kolik desetiletí na tom byla naše ekonomika 
dobře? Stále nahoru s rostoucími mzdami a téměř 
už automaticky se zvyšujícími zisky? „Není nic 
těžšího než řada dobrých dní,“ říká se. A ještě 
těžší je přejít od úspěchů, blahobytu a pohodlí 
zpět k boji, dřině a větší skromnosti. 
V mnoha firmách spadla bomba a všechno 
rozcupovala. Tam se bojuje tak, jak se bojovat 
musí, aby firma přežila. V jiných kurzarbeit a home 
office chápou spíše jako dodatečnou dovolenou 
podle toho jak dobře stát pomocí sociálních 
systémů odčerpává vodu, kterou mají až po krk, 
a pumpuje peníze daňových poplatníků. 
Kdy budu moct vyrazit na dovolenou a kdy 
zase začne Bundesliga?, starají se jedni, zatímco 
ostatní běží k  insolvenčnímu správci. Zásahy 
zahrnují i ty, kteří relativně pohodlně vykonávají 
své činnosti v zajetých manýrech. To se nyní 
dotýká i výrobců automobilů a bohužel také 
jejich dodavatelů. 
S krizí nelze bojovat kurzarbeitem, ale pouze 
větším nasazením. Pak zvládneme i tuto krizi. 
I tu další a další, které přijdou s takovou jistou, 
s jakou uslyšíme amen v kostele.
Váš Ernst Prost

Generální ředitel Liqui Moly Ernst Prost se diví 
jak se německá ekonomika vypořádává 
s koronavirovu krizí.
Jasně, korona udeřila. Jako blesk, jako bomba. Co 
se dělá v takovém případě? Vyzývám všechny, 
aby se postavili na obranu, bojovali, vší silou čelili 
těmto úderům. A co vidím, že se – ne všude – 
ale často děje? Přesný opak. Přijímáme to, co 
přichází, využíváme státní podpůrné programy 
a z kurzarbeitu si děláme roční dovolenou. 
Nic už nefunguje kvůli koroně? Nebo už nic 
nefunguje kvůli kurzarbeitu? Když všechno 
zastavíme a jedeme na dovolenou, pak nic 
nefunguje. S koronou to ale souvisí jen částečně. 
Řemeslníkům nechodí zboží, protože závody jsou 
zavřené nebo jedou na kurzarbeit a nemohou 
plnit zakázky. Dodavatelé nám nedodávají, 
protože nic nefunguje a nám chybí některé 
suroviny a obaly. 
Na tom něco nesedí. Samozřejmě, když je 
levnější poslat personál na kurzarbeit, stlačit tím 
náklady na mzdy a přesto částečně se ziskem ne 
pracovat, ale existovat, pak je jasné, že korona 
se musí použít jako fíkový list, abychom jím zakryli 
vlastní nečinnost.
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