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AutoBest – test finalistů: Mission Impossible
I když se to zdálo nemožné, tradiční testování
finalistů ankety AutoBest – Best Buy Car of
Europe se v testovacím areálu rakouského
autoklubu ÖAMTC v Teesdorfu uskutečnilo podle
plánu. Podařilo se to navzdory tomu, že situaci
v Rakousku na poslední chvíli zkomplikovalo
vyhlášení výrazně zpřísněných opatření kvůli
pandemii Covid-19 a v předvečer zahájení
testů se přidal ještě teroristický útok ve Vídni
následovaný zostřenými policejními kontrolami.
Přes složitost situace je třeba ocenit především
to, že akci s nadšením přijali všichni finalisté,
kteří do Teesdorfu poslali svá auta. Porotci měli
navíc k dispozici hned dvě světové premiéry,
protože jako úplně první mohli vyzkoušet
zcela nový Citroën C4, a to dokonce ve verzi
s elektrickým pohonem, a Seat Leon ve verzi
s plug-in hybridním pohonem. Elektrická verze
byla k dispozici i u Peugeotu 2008, zatímco Škoda
Octavia umožnila porovnání spalovacího motoru
s plug-in hybridem. Honda Jazz, připravená i jako
Crosstar, a Toyoty Yaris měly hybridní pohon.

Žijeme ve výjimečné době a ta vyžaduje
výjimečné činy. Nikoliv jít do rizika a obcházet
předpisy, ale striktně je dodržovat a být maximálně
ohleduplný. Nikdo se nesnažil hledat mezery
v předpisech, ale všichni se snažili minimalizovat
riziko pro sebe i partnery z testovacího areálu
ÖAMTC v Teesdorfu a zaměstnance hotelu. S tím
souviselo i neustálé dezinfikování testovaných
aut po každém řidiči.
Bohužel karantény, onemocnění i problémy
s cestování mnoha členům poroty neumožnily se
akce zúčastnit osobně. I to dokládá, jak složitá
je současná situace v celé Evropě. Všichni se
ovšem zapojili do on-line prezentací. Představitelé
automobilek mají v současné době zapovězené
cestování. Proto se tradiční prezentace finalistů
včetně otázek a odpovědí uskutečnily přes
internet.
Test zahájily jízdy v běžném provozu po silnicích
v okolí Bad Vöslau. Druhý den následovalo
deset zkoušek v testovacím areálu v Teesdorfu
na speciálně připravené čtyřkilometrové
trati umožňujících vyzkoušet chování vozů
v extrémních podmínkách, které mohou nastat
i v běžném provozu.
Ti, kteří navzdory všem obtížím do Bad Vöslau
a Teesdorfu dorazili, absolvovali dva dny za
volanty nových modelů a nenahraditelná setkání
s kolegy z jiných zemí. To, co se ještě před pár
měsíci zdálo jako naprostá samozřejmost, náhle
přineslo mimořádný a nezapomenutelný zážitek.

více na
www.autoweek.cz

Armáda kupuje 1200 vozů Toyota Hilux
Ministerstvo
obrany
vybralo
nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení
na osobní terénní automobily pro Armádu
České republiky. Dosluhující vozidla UAZ
a Land Rover by měly v letech 2021-24
nahradit automobily Toyota Hilux. K podání
nabídek bylo v létě vyzváno 12 firem, které
o účast ve výběrovém řízení projevily zájem.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala
společnost Glomex Military Supplies, která
nabídla vozidla Toyota Hilux za cenu 893
000 Kč s DPH za kus (včetně servisních služeb
na 24 měsíců a souprav dílů pro údržbu
a opravy) a splnila všechny požadované
technické i zákonné parametry. V průběhu

následujících čtyř let dodá armádě až 1200
upravených vozů Toyota Hilux, které budou
určeny k přepravě pěti osob s materiálem
na pozemních komunikacích i v terénu.
Vozy Toyota Hilux Double Cab pohání
vznětový motor o výkonu 110 kW.

Výroba dodávky LEVC VN5 začala
Společnost LEVC (London Electric
Vehicle Company) zahájila výrobu
elektricky poháněného užitkového vozu
VN5. Byl kompletně navržen, zkonstruován
a vyrábí se v Ansty v Coventry, kde je
jediná britská továrna na elektromobily.
První vozy budou dodány do konce roku.

Výrobce nejznámějšího taxíku na světě
odvodil z konstrukce elektrického taxi TX
svůj první užitkový elektricky poháněný
vůz. S lehkou konstrukcí, využívající hliník
a kompozitní materiál SMC, a systémem
pohonu eCity sdílí výrobní linku spolu
s taxíky TX. Systém pohonu eCity využívá
trakční elektromotor a pro prodloužení
dojezdu malý zážehový motor sloužící
výhradně jen pro pohon generátoru. VN5
dosahuje dojezd 489 km, přičemž čistě
na akumulátor ujede 98 km. Společnost
LEVC která je součástí čínského holdingu
Geely, očekává, že do roku 2022 její nové
elektricky poháněné užitkové vozidlo
bude představovat přibližně 70 % objemu
výroby.

Krátce
Hyundai a Kia se zapojily do projektu rychlodobíjecích stanic Ionity.
GM hodlá financovat vývoj elektromobilů zvýšením prodeje velkých pick-upů a SUV.
Rostoucí prodej v Číně zajistil zdvojnásobení zisku pro Hondu a Toyotu, k pozitivnímu
výsledku pomohl i Fordu.
více na
www.autoweek.cz

Nový Opel Mokka se představil v Praze
V rámci statické prezentace se v České
republice poprvé objevily dva předsériové
modely Opel Mokka – jeden ve vrcholné výbavě
GS Line a druhý s elektrickým pohonem Mokka-e.
Po technické stránce nová Mokka využívá
stejný základ, tedy multienergetickou platformu
PSA CMP, jako nová generace modelu Corsa.
Stylisticky se navenek i v interiéru jedná o zcela
odlišný vůz ukazující budoucí směřování designu
vozů Opel. Přitom nejde o náhradu modelu
Crossland. Mokka je prvním modelem značky
vytvořeným po spojení s Opelu se skupinou PSA,
který nemá svůj ekvivalent v nabídce Peugeotu.
Jde o vůz jednoznačně orientovaný na nejmladší
zákazníky.

digitálním detoxu. Řada funkcí se ovládá
mechanickými ovladači namísto rozptylujícího
listování v menu dotykových displejů.
Nabídka zážehových a vznětových motorů
sahá od 74 kW (100 k) až po 96 kW (130 k),
kombinovaná spotřeba podle NEDC je 3,8 – 4,8
l/100 km a emise CO2 100 – 111 g/km. Mokka
bude hned od uvedení na trh k dispozici také jako
elektromobil Mokka-e s trakčním elektromotorem
o výkonu 100 kW (136 k). Akumulátor má kapacitu
50 kWh a podle metodiky WLTP umožňuje dojezd
až 324 km.

Charakteristickým rysem 415 cm dlouhého
pětimístného crossoveru je nově stylizovaná příď
Opel Vizor s LED světlomety záměrně připomínající
legendární model Opel Manta.

Nová Mokka je vybavena adaptivním
tempomatem ACC a systémem aktivního
udržování v jízdním pruhu ALP. Adaptivní
a neoslňující světlomety IntelliLux LED Matrix jsou
v tomto segmentu unikátní nabídkou. K dispozici
je i couvací kamera se záběrem 180° a systém
samočinného parkování.

Dominantou interiéru jsou dva rozměrné
displeje integrované do přístrojového štítu Pure
Panel. U Opelu se snaží řidiče nezahlcovat
spoustou zbytečných informací – hovoří o tzv.

Zahájení prodeje je plánováno na únor 2021.
Pro majitele vozů Opel Mokka/Mokka-e budou
připraveny služby OpelConnect a aplikaci
myOpel.
více na
www.autoweek.cz

Renault předvedl modernizovaný Trafic
Renault Trafic slaví 40 let výroby
a překročení dvou milionů prodaných vozů.
Šest let po uvedení třetí generace na trh
nyní prochází velkou proměnou vzhledu.
I když to není zvykem, Renault nejprve
předvedl novou podobu verzí určených
pro přepravu osob a nikoliv užitkové
varianty. Jedná se tedy o Passenger

určený pro velké rodiny, firmy a komunity,
a SpaceClass pro komfortní dopravu VIP
cestujících. Výrazně se proměnila příď,
nově je řešený interiér a nabízí se nejnovější
generace asistenčních systémů. K největší
proměně došlo v interiéru. Přístrojová
deska byla zcela přepracovaná. K tomu
se přidává nabídka nových technologií
s dotykovým displejem o velikosti 7“ nebo
8“. Konektivita je aktualizovaná použitím
nejnovější generace systému Renault
Easy Link.
Pod kapotou najdeme jen turbodiesely
dCi 110, dCi 150 a dCi 170. Nový Trafic
bude oficiálně představen v březnu 2021,
uvedení na český trh je plánováno na jaro
2021.

Volkswagen elektrizuje řecký ostrov
Předseda
Volkswagenu
Herbert
Diess a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis
se dohodli na projektu, v jehož rámci
dopravní systém na ostrově Astypalea
v Egejském moři, na němž žije 1300
obyvatel, přejde na plně elektricky
poháněná vozidla a obnovitelnou výrobu
elektrické energie. Z dlouhodobého
hlediska se Astypalea stane vzorovým
ostrovem
pro
klimaticky
neutrální
mobilitu podobně jako francouzské
městečko Appy, kde podobný projekt
nedávno spustil Renault. Společně
s místními partnery se tradiční podnikání
s půjčováním vozidel přemění na službu

sdílení nabízející kromě elektromobilů
i elektroskútry a elektrokola. Celkem 1000
elektrických vozidel nahradí 1500 vozidel
se spalovacími motory. Elektrifikovaná
budou i užitková vozidla. Volkswagen po
ostrově instaluje své nabíjecí stanice Elli,
aby vytvořil infrastrukturu 230 nabíjecích
míst.

Krátce
Tesla v tichosti zrušila možnost vrátit do sedmi dnů zakoupené auto a zkrátila záruku
na ojetá auta ze čtyř let na rok.
Volvo a Isuzu uzavřely strategickou alianci pro využití nových technologií zahrnující
předání výroby nákladních vozidel UD Trucks pod kontrolu Isuzu.
více na
www.autoweek.cz

Herbert Diess:
„Největším problémem je změna klimatu“
Generální ředitel společnosti Volkswagen
Herbert Diess chce doladit strategii rozvoje
koncernu pro udržení směřování k elektromobilitě
a autonomnímu řízení. Potřebné zeštíhlení
modelové nabídky, provázené propouštěním,
se má dotknout mnoha výrobních závodů.
VW AG připravuje na příští týden klíčové
setkání vedoucích představitelů koncernu
i jednotliv ých značek, které rozhodne
o budoucí strategii s ohledem na dlouhodobé
trendy a jejich důsledky pro výrobu, investice
a prodej. Především vyladí svou strategii pro

udržení dynamiky investic do vývoje elektricky
poháněných ve snaze vyrovnat ušlé příjmy
způsobené pandemií koronaviru. V rozhovoru
pro televizi Bloomberg to uvedl generální ředitel
společnosti Herbert Diess.
„Druhé přerušení výroby jako na jaře by
bylo pro Volkswagen obtížně zvládnutelné.
Další vývoj do značné míry závisí na tom, zda
velké ekonomiky dostanou nemoc pod kontrolu
a vyhnou se omezením, která by poškodila
poptávku. Z dlouhodobého hlediska je nicméně
změna klimatu největším problémem, jemuž
lidstvo musí čelit,“ je přesvědčen Diess.
Herbert Diess dále uvedl, že se tržby na
některých trzích začnou zotavovat na předkrizovou
úroveň až v roce 2023 a dodal: „V našem plánu
chybí několik milionů automobilů. Abychom tyto
ztráty kompenzovali, bude Volkswagen muset
zeštíhlit svoji modelovou řadu, což bude mít
důsledky pro některé výrobní závody automobilky.
Tyto změny budou znamenat, že na některých
místech dojde ke ztrátě pracovních míst, ale
současně budou na jiných místech vytvořena
nová.“
Diess dále oznámil: „Volkswagen letos
zdvojnásobí prodej elektrických vozidel a příští rok
jej opět zdvojnásobí. Elektrifikace bude zahrnovat
i luxusní značky. Bentley se během příštích čtyř až
pěti let stane značkou vyrábějící jen elektrifikovaná
vozidla. Zvyšující se počet registrací ukazuje, že
elektricky poháněná auta již nejsou exkluzivním
produktem. Během příštích několika let bude pro
nás zcela přirozené jezdit na elektřinu. Kritickým
bodem zůstává nabíjecí infrastruktura. V Německu
rychle roste, ale samozřejmě musíte cestovat i po
Evropě. Evropa by mohla hrát v ochraně klimatu
průkopnickou roli. Udělali bychom velkou chybu,
kdybychom nebrali změnu klimatu vážně.“

více na
www.autoweek.cz

V prosinci začíná prodej elektronické dálniční známky
Už od prosince bude možné koupit
nové elektronické dálniční známky platné
od roku 2021. Nově bude možné libovolně
nastavit datum začátku jejich platnosti,
a to až 90 dní předem. Roční známka bude
platná 365 dní a půjde ji koupit kdykoliv
během roku.
On-line prodej dálničních známek na
rok 2021 začne 1. prosince 2020 na www.
edalnice.cz. Cena zůstává pro příští rok
stejná – roční známka bude stát 1500
Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč.
Nově bude snazší také hromadný nákup
například pro ﬂotily firemních vozů. Vozidla
na zemní plyn nebo biometan mají dálniční
poplatek levnější. Roční je vyjde na

750 Kč, měsíční na 220 Kč a desetidenní na
155 Kč. Stejně jako v letošním roce budou
mít dálnice automaticky bez poplatku
elektromobily, auta na vodíkový pohon
nebo v kombinaci s jiným palivem s emisemi
CO2 pod 50 g/km. Dálniční poplatek také
nehradí osoby se zdravotním postižením
s průkazem ZTP nebo
ZTP/P a zároveň nemusí
toto osvobození ani
předem oznamovat.
Nové
elektronické
dálniční
známky
budou platit na 1024
km
zpoplatněných
komunikací.

Tlumiče Ӧhlins pro superauto
Nový hyperautomobil Lamborghini
Essenza SCV12, jehož výroba bude
omezena na pouhých 40 kusů, byl
navržen speciálně pro použití na
závodních okruzích. V nosné struktuře,
tvořené skořepinou z uhlíkových vláken, je
motor V12 6,5 l poskytující výkon 610 kW

(830 k). Vysoce efektivní tvary karoserie
produkují v rychlosti 250 km/h přítlak 1200
kg. To vše dohromady klade mimořádné
nároky na podvozkové skupiny. Jako
dodavatel tlumiče pérování pro toto
ojedinělé vozidlo byla vybrána společnost
Öhlins Racing patřící pod obchodní
společnost Tenneco. Inovativní odpružení
pracuje s dvouplášťovými obousměrně
nastavitelnými tlumiči Ӧhlins TTX 36 ILX
osvědčenými ze závodů GT. Tlumiče lze
snadno nastavit pomocí dvou externích
ovládacích prvků pro kompresi a odskok,
takže řidič si může vytvořit nejlepší
nastavení pro každou trať a podmínky.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Nová tvář v čele českého Volva
Ve vedení Volvo Car Czech Republic
od listopadu vystřídal Alican Emiroğlu
Šárku Heynu Fuchsovou. Ta na tuto pozici
nastoupila v roce 2015. Prodej vozů značky
Volvo pod jejím vedením na českém trhu
od roku 2015 do 2019 vzrostl o téměř 35
%. Po 21 letech spjatých se švédskou
automobilkou v České republice Heyna
Fuchsová přechází do vedení týmu značky
v Dánsku.
Alican Emiroğlu spojil poslední dvě
desetiletí svého profesionálního působení
se značkou Volvo. Zkušenosti s řízením
obchodních divizí, logistiky i servisu
postupně uplatnil na manažerských
postech ve vedení tureckého zastoupení.
Od roku 2016 zastával pozici obchodního
ředitele Volvo Car Turkey. V roce 2018
rozšířil svoji zodpovědnost jako obchodní
a provozní ředitel všech importérů v rámci
regionu EMEA. Od 1. listopadu se postavil
do čela Volvo Car Czech Republic jako
generální ředitel.

Manažerské změny
v Das WeltAuto
Porsche Česká republika mění od
listopadu manažerskou sestavu programu
prodeje prověřených ojetých vozů Das
WeltAuto. Divizi od roku 2017 vedl Martin
Březina. Nyní ho nahrazuje Mirka Cimrová
jako nová Head of Das WeltAuto.
Na pozici Specialist DWA Quality
& Marketing nastupuje místo Zuzany
Baudyšové Magdaléna Kramešová.
Zuzana Baudyšová odchází na mateřskou
dovolenou.
Vedení divize ještě doplní Jiří Pěnkava
coby Team lead DWA Sales.
Síť bazarů s prověřenými vozy Das
WeltAuto v České republice nabízí
komplexní služby pro motoristy v oblasti
obchodu s ojetými vozy.

více na
www.automakers.cz
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Elektřina poprvé
porazila naftu

Bezpečně do
práce

Nejmodernější
továrna na
pneumatiky v EU
je u Žatce
Bentley bude do
roku 2030 plně
elektrický

Zdroje energií po
pandemii

Nejmodernější továrna na pneumatiky v EU je u Žatce
Jihokorejská společnost Nexen Tire patří
mezi nejvýznamnější a nejrychleji rostoucí
výrobce pneumatik na světě. Je průkopníkem
v oblasti využívání nejmodernějších technologií
a inovativních výrobních postupů. Specializuje
se na výrobu pneumatik pro osobní automobily,
SUV a lehká užitková vozidla. Přitom spolupracuje
s automobilkami Škoda, Volkswagen, Renault,
Chevrolet, Chrysler, Dacia, GM, Fiat, Mitsubishi,
Hyundai, Kia, Suzuki, Seat a Porsche. Má přes 500
obchodních zastoupení ve 137 zemích po celém
světě a čtyři výrobní závody – dva v Koreji, jeden
v Číně a nejnovější u Žatce v České republice.
Potřeba rozší řit výrobní kapacity a zlepšit
dostupnost výrobků na evropském trhu vedla
společnost Nexen Tire k rozhodnutí vybudovat
závod na výrobu pneumatik v Evropě. V polovině
roku 2014 byla zvolena Česká republika. Koncem
dubna 2019 byl zahájen zkušební provoz a byly
slavnostně vyexpedovány první pneumatiky.

Slavnostní otevření závodu následovalo
v srpnu 2019.
Nexen Tire do stavby závodu v průmyslové
zóně Triangle investuje 22 miliard Kč, což
představuje třetí největší zahraniční investici
v historii České republiky po HMMC v Nošovicích
a TPCA v Kolíně. Továrna se postupně stane
základnou nejen pro produkci, ale i výzkum
a vývoj nových technologií.
Žatecká továrna patří mezi nejmodernější na
výrobu pneumatik na světě s vysokou produktivitou
i kvalitou výroby díky zdokonaleným procesům
automatizace při práci se surovinami, výrobě,
kontrole kvality i distribuci. Veškeré procesy
jsou v jediné linii – od naskladnění materiálu
přes výrobní linky až po plně automatizovaný
sklad. Výrobní linka je při šířce 86 m dlouhá 831
m. Dopravu mezi pracovišti a výrobními linkami
zajišťují autonomní přepravníky LGV korejské firmy
Hanwha.
V současné době se v Žatci při 24hodinovém
provozu vyrábí 13 000 kusů denně. Jde
o pneumatiky pro osobní automobily ve
velikostech 14“ až 19“, a to zimní, letní i celoroční.
Součástí závodu je plně automatizovaný sklad
s maximální kapacitou 360 000 kusů pneumatik,
který je schopen naskladnit a vyskladnit až 15
600 kusů pneumatik denně. Veškerá činnost zde
probíhá bez zásahu operátora – ten je připraven
zasáhnout pouze v případě chybového hlášení.
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Bentley bude do roku 2030 plně elektrický
Volkswagen v rámci přechodu na masovou
výrobu elektromobilů analyzuje budoucnost
svých exkluzivních značek Bentley, Lamborghini,
Bugatti a Ducati. Tři výrobci luxusních automobilů
sice prodávají jen relativně malý počet vozidel,
ale ta významnou měrou zatěžují celkovou
bilanci koncernu s ohledem na emise CO2.
V letošním roce se tyto vozy ještě zařadí mezi 5
%, která se do ﬂotilových emisí nezapočítávají,
nicméně v příštím roce už pro ně žádné úlevy
nebudou.

tedy bude zahrnovat pouze vozy s plug-in
hybridním a čistě elektrickým pohonem. Do roku
2030 budou všechny modely Bentley využívat
jen plně elektrický pohon, protože automobilový
průmysl se v Evropě, Číně a nejnověji i v Rusku
přizpůsobuje stále přísnějším emisním limitům.

Značku Bugatti, což je vysoce ztrátový relikt
z dob megalomanských projektů Ferdinanda
Piëcha, má převzít výrobce superelektromobilů
Rimac. Osud Lamborghini je zatím nejasný.

V roce 1919 založená firma už v létě uvedla,
že v Crewe kvůli přechodu k elektromobilitě zruší
až 1000 pracovních míst, tedy téměř čtvrtinu své
pracovní síly.

Bentley se od příštího roku stane součástí
Audi, protože koncernový šéf VW Herbert Diess
je přesvědčen, že zde má větší potenciál.
S Bentleyem se nabízejí do budoucna lepší
možnosti synergií především s ohledem na vývoj
elektrického pohonu pro luxusní automobily.
Nyní Bentley Motors oznámila, že její modelová
řada bude do roku 2026 plně elektrifikovaná,

V příštím roce Bentley uvede na trh první dva
plug-in hybridy (Flying Spur a Bentayga), v roce
2023 chce mít pro všechny modely alternativu
v plug-in hybridní verzi a v roce 2025 představí
svůj první plně elektricky poháněný model.

Bentley byl mnoho let jednou z nejziskovějších
značek koncernu VW, ovšem v posledních
dvou letech se propadl do ztráty. Minulý týden
koncern Volkswagen oznámil návrat k zisku za
tři čtvrtletí díky rostoucí poptávce po luxusních
automobilech především v Číně, ovšem Bentley
je nadále ztrátový.
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Bezpečně do práce
Pandemie koronaviru od jara 2020 zasahuje
do života lidí i do ekonomiky. Proto vznikla
iniciativa světových personálních společností
ManpowerGroup, Randstad a Adecco Group
s názvem Bezpečně do práce (Safely Back
To Work). V České republice tuto iniciativu řídí
Asociace poskytovatelů personálních služeb
APPS.
Cílem iniciativy WEC Aliance je sdílet
zkušenosti a příklady dobré praxe ukazující jak
může každá firma implementovat nová opatření,
která jí pomohou zvládat rizika onemocnění
Covid-19. Aliance firmám pomáhá zorientovat
se v novém světě práce, podporuje spolupráci
a komunikaci. Přináší konkrétní návody jak
vytvořit nové standardy a jak bezpečně i nadále
pracovat. K dispozici dává protokoly bezpečného
pracoviště a postupy, jak si jej mohou organizace
vytvořit na míru.
„Nechme Českou republiku pracovat. Máme
k dispozici mnoho příkladů dobré praxe ze světa
i České republiky. Pokud správně nastavíme
pravidla nových standardů v práci, budeme je
dodržovat a podaří se nám je zaměstnancům
i zákazníkům dobře komunikovat, pak máme
velkou šanci úspěšně překonat tuto krizi

a restartovat ekonomiku,“ vyzývá prezidentka
Asociace poskytovatelů personálních služeb
APPS a generální ředitelka ManpowerGroup
Česká republika Jaroslava Rezlerová.
Aliance definovala klíčové oblasti, na které by
neměli zaměstnavatelé při vytváření bezpečného
pracoviště zapomenout. Patří mezi ně zajištění
rozestupů mezi zaměstnanci a odděleními, filtrace
vzduchu a větrání, zavedení více bezdotykových
povrchů a ploch, dodržování hygienických
předpisů, vytvoření bezpečných zón, četnější
úklid a desinfekce, barevné označení rizikových
ploch, zajištění ochranných pomůcek a důraz
na interní komunikaci.
„ B e z p e č n é p ra c ov i š tě j e k l í č e m
k hospodářskému oživení. Věřím, že když všichni
budeme myslet na možná rizika šíření Covid-19
a budeme připraveni včas reagovat a eliminovat
co nejvíce těchto rizik při zachování produktivity
práce, budeme mít vyhráno. Spolupráce na
globální úrovni může pomoci lokálním firmám
zajistit bezpečné pracoviště pro všechny
zaměstnance. A my v APPS jsme připraveni jim
v tom pomoci,“ doplňuje Rezlerová.
Protokoly Aliance řeší rizika na pracovišti.
Vycházejí z hierarchie řízení rizik Národního
ústavu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. K dispozici je
přes 400 protokolů z 13 zemí z 5
odvětví (doprava a logistika,
automobilový průmysl, výroba,
stavebnictví a potravinářství).
Podpůrné technické materiály
k na s ta ve n í bez pečné ho
pracoviště naleznete na
https://www.manpowergroup.
cz/wp-content/uploads/2020/09/
Protokoly_zdravi_bezpecnost.pdf
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Zdroje energií po pandemii
Mezinárodní energetická agentura IEA vydala
studii Světový energetický výhled WEO 2020
(World Energy Outlook) s výhledem na dalších 10
let. WEO 2020 očekává, že důsledkem pandemie
v roce 2020 bude pokles globální poptávky po
energii o 5 %, pokles emisí CO2 sektoru energetiky
o 7 %, pokles spotřeby ropy o 8 % a spotřeby uhlí
o 7 %.
Výhled pracuje se čtyřmi různými scénáři:
Prvním scénář Stated Policies předpokládá, že
se pandemii podaří dostat pod kontrolu v roce
2021 a globální poptávka po energii se dostane
na úroveň před pandemií na počátku roku 2023.
Druhý scénář Delayed Recovery ve srovnání
s prvním liší pouze v pozdějším ukončení pandemie,
a tedy předpokladem delšího a většího dopadu,
takže se poptávka po energii zotaví až v roce 2025.
Scénář Sustainable Development popisuje
vývoj, kdy by svět mohl dosáhnout uhlíkové
neutrality do roku 2070. Kromě významného
rozvoje obnovitelných zdrojů elektřiny předpokládá
zachytávání a uskladňování a využívání uhlíku,
vodíku, ale také další rozvoj jaderné energetiky.
Poslední scénář Net Zero Emissions by 2050
zkoumá možnost dosáhnout globální uhlíkové

neutrality již v roce 2050. Takový scénář by
vyžadoval masívní energetické úspory, změny
v chování, inovace a významné urychlení rozvoje
obnovitelných zdrojů a elektrifikace.
Obnovitelné zdroje energie hrají významnou
roli ve všech zkoumaných scénářích WEO 2020,
přičemž nejdůležitější jsou solární elektrárny.
Podle dat IEA jsou solární elektrárny ve většině
zemí levnější než elektrárny uhelné či plynové.
Solární elektrárny součaně produkují elektřinu za
jednu z nejnižších cen.
„Vidím, že se soláry stanou novým králem
světových elektrických trhů. Na základě dnešní
politiky jsou solární elektrárny na cestě lámat
po roce 2022 každý rok rekordy v rozvoji. Pokud
vlády a investoři zintenzivní své úsilí v oblasti čisté
energetiky, tak bude růst solárních a větrných
elektráren ještě úžasnější,“ uvádí výkonný ředitel
IEA Fatih Birol.
WEO 2020 predikuje, že se ve scénáři Stated
Policies poptávka po uhlí již nikdy nevrátí na
úroveň před pandemií. Poptávka po zemním
plynu naopak silně poroste, zejména v Asii.
Výhled poptávky po ropě je velice nejistý a je
úzce spojený s dopady světové pandemie.
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Elektřina poprvé porazila naftu
Od skandálu s podvody při měření emisí zájem
o vozidla se vznětovými motory klesá a někteří
výrobci je již zcela opustili. Na druhou stranu
roste poptávka po elektricky poháněných
automobilech a hybridních pohonech, což v září
vedlo k novému milníku v oblasti elektromobility:
automobily s elektrifikovanými systémy pohonu
se v Evropě poprvé prodávaly lépe než vozy
jezdící na naftu.
V září bylo v Evropě nově zaregistrováno
1,3 milionu automobilů, z toho 327 800 mělo
nějakou formu elektrického pohonu a 322 400
vznětové motory. Turbodiesely tak měly podíl
24,8 %, zatímco před deseti lety představovaly
polovinu všech prodaných automobilů
a elektromobily méně než procento. V září 2020
představovaly elektromobily, plug-in hybridy,
hybridy a mild-hybridy společně 25,2 % nových
registrací, přičemž největší podíl 47 % měly

zážehové motory spalující benzin. Vyplývá to
z hodnocení analytiků trhu JATO Dynamics.
Z elektrifikovaných automobilů bylo 53 %
hybridních a mild-hybridů. Podíl plug-in hybridů
a čistě elektricky poháněných vozidel není
v analýze zahrnut. „Konečně dochází k přechodu
ze spalovacích motorů na elektromobily, i když
je to hlavně díky politice vládních pobídek.
Spotřebitelé jsou nicméně nyní už připraveni tyto
nové technologie využívat,“ uvedl Felipe Muňoz
ze společnosti JATO Dynamics.
V Německu měla podle Spolkového úřadu pro
motorová vozidla elektricky poháněná auta
podíl 8,0 %, hybridní vozidla představovala
20,4 %, z čehož 7,6 % bylo plug-in hybridních.
Mild hybridy se aktuálně samostatně nehodnotí.
Vzhledem ke klesající poptávce po automobilech
se vznětovými motory se všichni významní
výrobci automobilů stále více
spoléhají na elektrickou mobilitu.
S plně nebo lokálně částečně
bezemisními automobily chtějí
výrobci snížit spotřebu svého
vozového parku na cíle ﬂotilových
emisí CO2 platné v EU a v dalších
regionech. Aby se urychlil
přechod k e-mobilitě, mnoho
zemí na koupi těchto vozidel
poskytuje dotace – v Německu
např. 9000 eur (242 000 Kč) na
nákup elektromobilu.
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