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Škoda Scala - krok vzhůru
Novinka české automobilky byla představena
v Tel Avivu na akci, jíž se zúčastnilo 400 hostí
ze 22 zemí včetně izraelského ministra dopravy
Yisraela Katze a českého velvyslance v Izraeli
Martina Stropnického. Izrael je vedoucí zemí
v investicích do technického rozvoje. Škoda
Auto zde spolupracuje s universitami i mnoha
vývojovými a technologickými firmami, zejména
s těmi, které se zaměřují na umělou inteligenci,
kyberbezpečnost, vývoj snímačů a nejnověji
i na vývoj ultrarychlého dobíjení. Proto zde bylo
otevřeno i oddělení Škoda DigiLab Israel.
Špičková
technika,
zahrnující
vyspělé
bezpečnostní, asistenční a komunikační systémy,
a k tomu atraktivní design, poskytují novému
modelu Scala mnohem silnější pozici než měl
model Rapid, který byl v podstatě jen náhradou
za předchozí generaci modelu Octavia. Nyní
po třech letech intenzivního vývoje přichází
zcela nový vůz, který má značce přinést
významné rozšíření prodeje. Proto byl tento
model zcela nově definován, aby nabízel víc,
než se od typického vozu značky Škoda
očekává.
Škoda hatchbackem Scala výrazně posiluje
své postavení v segmentu kompaktních vozů
v Evropě. Škoda zaujímá na evropském

trhu podíl 4,6 %, ovšem podíl modelu Rapid
v segmentu činil jen 2,3 %. Je proto logické
od
novinky
očekávat
zdvojnásobení
prodeje. Další potenciál růstu plyne z toho,
že s modelem Scala může značka vstoupit i na trhy,
pro něž Rapid nebyl vhodný.
Scala je prvním modelem značky Škoda, který
byl navržen s využitím modulární platformy
MQB A0 koncernu VW Group, jejíž vývoj
má nyní značka Škoda na starosti (to jen na
připomenutí těm, kteří stále opakují hloupost
o českém automobilovém průmyslu jako
o montovnách). Použití této platformy umožnilo
nabídnout zákazníkům ty nejnovější technologie
za dostupnou cenu.
Škoda Auto oznámí ceny modelu Scala v lednu
2019 a první vozy by měly být dostupné během
druhého čtvrtletí příštího roku. Scala se bude
vyrábět, stejně jako Rapid, v Mladé Boleslavi.
Tam ještě dobíhá produkce obou verzí Rapidu,
přičemž liftback se bude ještě nějaký čas
vyrábět s modelem Scala, protože v některých
zemích je o tento typ karoserie velký zájem.
Více o technice modelu Scala na str. 10

více na
www.autoweek.cz

Nové Porsche 911 - výkonnější, víc
digitální ale i stejné
Na autosalonu v Los Angeles
se světu poprvé ukázala osmá
generace modelu Porsche 911
s interním označením 992. V Los
Angeles byly představeny verze
Carrera S a Carrera 4S. Dynamický
profil se sice nezměnil, ale design
ovlivňují rozšířené blatníky, LED
hlavní světlomety a především
souvislý
panel
LED
světel
na zádi. Nově uspořádanému
interiéru dominuje 10,9“ centrální
dotykový displej systému Porsche
Communication Management (PCM). PCM mimo jiné zahrnuje sériově dodávaný
navigační systém s připojením k internetu a využíváním kolektivní inteligence
a Porsche Connect Plus. Novinkou mezi asistenčními systémy je režim Porsche
Wet pro bezpečnou jízdu na mokré vozovce a asistent nočního vidění s termovizní
infračervenou kamerou Night Vision Assist. Přeplňovaný plochý šestiválec „boxer“
poskytuje ve verzích 911 Carrera S a 911 Carrera 4S nejvyšší výkon 331 kW (450 k).
více na www.autoweek.cz
Jeep má pick-up
O Jeepu Gladiator leckdo pohrdlivě říká, že je to vlastně jen Wrangler s přidanou
plochou pro náklad. Jenže právě to dnes zákazníci ve Spojených státech chtějí.
Gladiator je dlouhý 5181 mm, je tedy o 787 mm delší než Wrangler. Rozvor náprav
3480 mm je o 492 mm delší než u čtyřdveřového Wrangleru. Nákladový prostor má délku
5 ft (tj. 1254 mm). Ocelová kabina Double Cab je skutečně z velké části, včetně LED
světlometů, převzata z Wrangleru.
Motor je zážehový Pentastar V6
3,6 l/210 kW (285 k). Na výběr
jsou dva systémy pohonu všech
kol - základní Command Trac
a pro použití v těžkém terénu Rock
Trac s uzávěrkami diferenciálu TruLok v offroadové variantě Rubicon.
Gladiator má světlou výšku 282
mm, nájezdové úhly 43,6° vpředu
a 26° vzadu s přejezdovým úhlem
20,3° a brodivost 762 mm. Vyrábět
se bude v Toledu v Ohiu v závodě,
kde se značka Jeep v roce 1941
zrodila.
více na www.autoweek.cz

Opravdu bude Ford vyrábět Volkswageny?
Šéf VW Group Herbert Diess naznačil,
že by se vozy Volkswagen a Audi mohly
v budoucnu vyrábět v některém ze závodů
Fordu v USA. „Jsme v pokročilých jednáních
se společností Ford abychom vybudovali
globální automobilovou alianci, která by
současně posílila americký automobilový
průmysl. Budeme budovat alianci, která posílí
pozici Fordu v Evropě, protože budeme sdílet
platformy. V USA bychom zase mohli využít
volnou výrobní kapacitu společnosti Ford,
kde by se pro nás mohla stavět auta,“ řekl Diess.
Diess své prohlášení učinil ve Washingtonu
po jednání s vládními úředníky. Americký
president Donald Trump hrozí zavedením cla
na dovoz německých automobilů pokud
se nepodaří odstranit nerovnováhu v obchodní
bilanci mezi USA a Německem.
„Rozhovory jdou velmi dobře. Jednáme
o partnerství při společné výrobě lehkých
užitkových vozidel, ale i o dalších možnostech
spolupráce,“ řekl předseda představenstva
Ford Motor Bill Ford. Ovšem k prohlášení Herberta
Diesse o možnosti vyrábět vozy Volkswagen
v amerických závodech Fordu dodal, že až tak
daleko dosud jednání ještě nedospěla.

Generální ředitel Fordu Jim Hackett připustil
ale, že o tom specialisté na výrobu jednají:
„Jsem hrdý na to, kam jsme v současné době
dospěli při naší snaze o maximální využití
kapacity.“
Ford hodlá v blízké budoucnosti dosáhnout
miliardové úspory. To by mohlo znamenat ztrátu
tisíců pracovních míst. Podobně už taková
úsporná opatření ohlásil koncern General
Motors.
Značka Volkswagen ve městě Chattanooga
ve státě Tennessee vyrábí SUV Atlas a model
Passat. Ostatní modely se dovážejí.
Jednání
o
možné
spolupráci
mezi
Volkswagenem a Fordem probíhají už několik
měsíců. V červnu obě společnosti podepsaly
memorandum,
kde
deklarovaly
zájem
o spolupráci při výrobě lehkých užitkových
vozidel. Podle zákulisních informací má
Volkswagen by chtěl využít pick-up Ford Ranger,
zatímco Ford se zajímá o možném použití
platformy pro elektromobily MEB. Na rozdíl
od aliance mezi Renaultem a Nissanem Ford
a Volkswagen neuvažují o možnosti vzájemného
vlastnictví akcií.

více na
www.autoweek.cz

Audi, Airbus a Italdesign testují
koncept pro leteckou taxislužbu
Audi, Airbus a Italdesign poprvé
představili
létající
a
jezdící
prototyp dopravního prostředku
Pop.Up Next na akci Drone Week
v Amsterdamu. Nový koncept
pro leteckou taxislužbu kombinuje
autonomní elektromobil s dronem
pro přepravu osob. Létající modul
při prvním veřejném zkušebním
letu precizně usadil kabinu
pro
cestující
na
podvozek
vozidla, který následně předvedl
ve zkušebním areálu autonomní jízdu. V současnosti se jedná ještě o model v měřítku 1:4.
Avšak již v příštím desetiletí by mohli zákazníci Audi využívat ve velkoměstech komfortní
a efektivní leteckou taxislužbu - multimodální dopravu ve vzduchu a na silnici. Cestující
si přitom budou moci bez přestupování užívat svůj volný čas, odpočívat nebo pracovat.
více na www.autoweek.cz
Zlatý volant 2018 - hlasování veřejnosti bylo spuštěno
Na webu http://www.zlatyvolant.cz bylo spuštěno hlasování fanoušků. Motoristická
veřejnost zamíchá s výsledky tradiční ankety Zlatý volant ve větší míře než v minulosti.
Po loňské úspěšné premiéře, kdy z internetového hlasování fanoušků vzešli vítězové
tří kategorií, došlo k dalšímu posílení vlivu veřejnosti. Fanoušci nově ovlivní i kategorie,
ve kterých hlasuje odborná porota, a to váhou jedné třetiny hlasů. Nově bude veřejnost
letos hlasovat v pěti podkategoriích Zlatého volantu, ve Zlatých řídítcích, Ceně Elišky
Junkové, Motoristické události roku a Zlatém talentu roku. Stejně jako v loňském roce
bude o vítězích tří kategorií rozhodnuto pouze na základě hlasování veřejnosti. Konkrétně
jde o kategorie: Sportovní
auto roku, Motocykl roku
a EcoCar. Každý návštěvník
webu Zlatého volantu resp.
každá unikátní IP adresa, smí
hlasovat v každé z kategorií
právě jednou. Hlasování
bude pro veřejnost přístupné
do 21. ledna. Hlasování
veřejnosti bude tvořit jednu
třetinu přidělených bodů
v hlasování dané kategorie
odvozenou
od
počtu
hlasujících členů odborné
poroty.
více na www.autoweek.cz

Jak dál po Ghosnovi?
Členové
aliance
Renault-Nissan-Mitsubishi
se sešli poprvé od zatčení nejvyššího představitele
aliance i všech tří automobilek Carlose Ghosna.
Na základě jednání v Amsterdamu tvrdí,
že
chtějí
pokračovat
ve
spolupráci.
Představenstvo Nissanu odvolalo Ghosna
z funkce předsedy krátce po jeho zatčení. Vedení
Mitsubishi se ke stejnému kroku odhodlalo až o
několik dní později. Renault ponechal Ghosna
ve funkci generálního ředitele, pouze jmenoval
Thierryho Bollorého jeho dočasným zástupcem.
„V posledních několika dnech všechna
představenstva společností Groupe Renault,
Nissan Motor a Mitsubishi Motors důrazně
potvrdila svůj silný závazek vůči Alianci. Aliance
v posledních dvou desetiletích dosáhla
bezkonkurenčního úspěchu. Zůstáváme plně
odhodláni pokračovat v alianční spolupráci,“
uvedli zástupci tří společností ve společném
prohlášení. Společné prohlášení má za cíl
zmírnit obavy investorů, že strategická aliance,
kterou Ghosn vybudoval, je na pokraji
rozpadu. Aliance přináší všem zúčastněným
obrovský ekonomický přínos s ohledem
na sdílení technologií a platforem ale i společné
vyjednávání se subdodavateli a z navzájem
propojených investic.
Reuters uvedl, že
Emmanuel Macron

francouzský president
chtěl vyvolat setkání

s japonským premiérem Shinzem Abem,
aby jednali o Ghosnově zatčení. Jenže Abe
Macronovi vzkázal, že by o budoucnosti
spolupráce obou společností měli rozhodovat
soukromí akcionáři a nikoliv vlády.
Emmanuel Macron v dubnu 2015 jako ministr
průmyslu prosadil nákup akcií skupiny Renault
aby zabránil Ghosnově snaze dosáhnout fúzi
Renaultu a Nissanu. Chtěl tím zabránit možnému
přesunu výroby Renaultu mimo Francii. Investoři
tento krok vnímali jako bezprecedentní zásah
státu do řízení soukromé společnosti. Macronova
operace vyvolala nedůvěru ve vedení Nissanu.
Právě zde jsou zřejmě zárodky toho, co se nyní
stalo (Ghosn byl zatčen na základě udání
z vedení Nissanu).
Podle alianční dohody může francouzská strana
jmenovat členy představenstva a ředitele
Nissanu. To znamená, že japonská společnost
je v podstatě pod kontrolou francouzské vlády,
která kontroluje 15 % akcií a má 30 % hlasovacích
práv v Renault Group. Snaha francouzské
vlády intervenovat ve prospěch Renaultu
ovšem způsobila, že francouzská automobilka
ve
skutečnosti
zcela
ztratila
kontrolu
nad Nissanem, byť je jeho největším akcionářem.

více na
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Centrum pro výzkum a vývoj Porsche
Engineering v Ostravě
Česká pobočka poskytovatele vývojových
služeb Porsche Engineering Group oficiálně
otevřela nové centrum v Ostravě. Společnost
Porsche Engineering Services, která má
od roku 2001 sídlo v Praze, tím doplňuje
a rozšiřuje své kapacity. Projekty nového
ostravského výzkumného a vývojového centra se zaměří na automobilové trendy,
jako jsou elektromobilita, autonomní jízda a chytrá mobilita.
Ostravská pobočka má 21 zaměstnanců. Do konce roku 2020 by v ní mělo
pracovat 50 odborníků. Centrum pro výzkum a vývoj zaměstnává především
vývojáře softwaru. Vzhledem k tomu, že se nová pobočka Porsche Engineering
nachází na křižovatce České republiky, Slovenska a Polska, nabízí šanci inženýrům
ze všech tří zemí. Dalším důvodem pro výstavbu pobočky přímo v Ostravě je
dosah několika technických univerzit v České republice a v sousedních zemích.
více na www.autoweek.cz
Ministr Dan Ťok se v Bruselu postavil za české dopravce
V Bruselu jednala Rada ministrů dopravy o budoucnosti Silničního balíčku. Za české
dopravce se už ve svém úvodním projevu postavil ministr dopravy Dan Ťok, který přesně
analyzoval současnou situaci v silniční dopravě a popsal rozumné řešení umožňující
zachovat volný pohyb zboží v EU.
Výsledkem jednání je kompromis, který je pro české dopravce přijatelný. Rada odmítla
počítání dnů a hodin strávených v jiné zemi pro uplatňování pravidel vysílání pracovníků
a vyňala z nich i všechny exportní a importní
přepravy. Na vynětí propojovacích třetizemních
přeprav se bude čekat do zavedení inteligentního
tachografu druhé generace. Umožněno má být
zkrácení dvou týdenních odpočinků řidiče za sebou
a jejich trávení v kabině vozidla. Kompromis zavádí
také pětidenní odkladné období pro výkon kabotáže
a určuje termín pro vybavení vozidel inteligentním
tachografem na konec roku 2024.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Nový Land Rover Defender se představí dřív, než se očekávalo - už v roce 2019.
- Podle informací z vedení VW nová továrna bude pod kontrolou Škoda Auto a nemusí
být nutně ve východní Evropě.
- Také v listopadu poklesl prodej nových aut v Německu kvůli problémům s homologací
na základě měření podle WLTP.
- Japonští vyšetřovatelé budou za provinění týkající se Carlose Ghosna penalizovat
i automobilku Nissan.
- Volkswagen ve snaze zvýšit zisk hodlá do roku 2022 radikálně omezit nabídku modelů
a pohonných jednotek.

Personalia z
Porsche
ČR
povede
manažer
ze Škodovky
Ze společnosti Porsche Česká republika,
největšího importéra automobilů v zemi,
odejde k 1. lednu její dlouholetý jednatel
Vratislav Strašil. Jeho nástupcem
se od 1. února 2019 stane Jan Hurt,
který společnost povede společně
se současným jednatelem Franzem
Pommerem. Vratislav Strašil spolu
s Franzem Pommerem převzali vedení
společnosti Porsche Česká republika
1. ledna 2014. Obrat společnosti
pod jejich vedením vzrostl ze 13,8 miliardy
na 29,4 miliardy Kč.
Ing. Jan Hurt přichází do vedení firmy
ze Škody Auto, kde působil na pozici
ředitele pro rozvoj mezinárodního
fleetového obchodu a rozvoj mezinárodní
dealerské sítě. Předtím Hurt působil
na několika vysokých manažerských
pozicích v rámci koncernu. Byl
mj. vedoucím prodeje značky Seat
pro severní, střední a východní Evropu,
regionálním ředitelem prodeje Škody pro
střední a východní Evropu a ředitelem
importérské
organizace
Škodovky
v Rusku.

Strašil jednatelem Volkswagen
Financial Services
Vratislav
Strašil,
dosavadní
jednatel Porsche Česká republika,
se od 1. ledna 2019 stane novým
výkonným ředitelem Volkswagen
Financial Services. Ve funkci nahradí
Joachima Ewalda, který odchází
na novou vedoucí pozici ve skupině
Volkswagen Financial Services.
Ing. Vratislav Strašil zahájil svou
profesní
kariéru
v
koncernu
Volkswagen v roce 1994. Působil
v řadě manažerských pozic v rámci
Škoda Auto, vedl importéra značky
Seat ve Švédsku a v letech 20072011 v Praze řídil značku Volkswagen
osobní vozy. Od roku 2011 řídil
dovozce
značky
Volkswagen
osobní vozy v Rusku a v roce 2014
se stal jednatelem Porsche Česká
republika.
„Jsme rádi, že se vedení české
pobočky ujímá právě pan Strašil,
který získal za posledních 25 let
svého působení v rámci koncernu
Volkswagen
široké
zkušenosti
na různých pozicích v mnoha
zemích. Český trh zná velmi dobře,
excelentně se orientuje v dealerské
síti i produktech, které budou na trh
teprve uvedeny,“ říká Lars-Henner
Santel.
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Škoda Scala víc než nová
generace

Autonomní řízení?
Jen když bude
slunečno

Škoda Parts Center - největší
sklad originálních dílů v ČR

Stát diskriminuje
Stanice měření emisí

Obrana proti krádežím
pohonných hmot

Škoda Scala - víc než nová generace
Scala přebírá základní koncept karoserie
z modelu Rapid Spaceback, tedy vozu, který je
na pomezí hatchbacku a kombi. Scala je širší
a delší než Spaceback, navíc má prodloužený
rozvor náprav na 2649 mm. Má délku 4363 mm,
což je o více než 100 mm víc než u premianta
tohoto segmentu Volkswagenu Golf. Dlouhý
rozvor a prodloužený zadní převis vytvářejí kabinu
o rozměrech téměř jako Octavia. Zavazadlový
prostor má objem 467 l, resp. až 1410 l.

Scala chce oslovit mnoho nových, především
mladých zákazníků. Proto si klade za cíl být zcela
na vrcholu po stránce konektivity a infotainmentu
dostupného v rámci VW Group. Především
mladí zákazníci by měli na základě každodenní
zkušenosti ocenit, že jim Scala činí život
jednodušší a pohodlnější. Systémy infotainmentu
a satelitní navigace vozu se mohou aktualizovat
na dálku prostřednictvím vestavěné karty SIM,
která zajišťuje stálé připojení k Internetu.

Ve zcela nově koncipovaném interiéru lze
na přání získat tzv. virtuálním kokpit s největším
displejem v segmentu 10,25” a displejem
infotainmentu až 9,2“ (základní verze je 6,5“).

Použití platformy MQB A0 umožnilo použít
špičkovou techniku, jako např. adaptivní
tempomat spojený s radarem, full LED přední
světlomety i full LED zadní skupinové svítilny.
Scala nabízí pět různých motorů.
Všechny mají přímé vstřikování,
jsou
vybaveny
přeplňováním
turbodmychadlem, filtrem pevných
částic,
Start-Stop
systémem
a
rekuperací
brzdné
energie.
Scala vychází z konceptu Vision RS,
vystaveného v říjnu na autosalonu
v Paříži. Ten měl hybridní pohon
spojující elektromotor se čtyřválcem
1,5 TSI. O tomto systému pohonu
při prezentaci novinky nepadlo ani
slovo. Generální ředitel Bernhard
Maier jen připomenul, že už v roce 2019
nabídku značky rozšíří revoluční novinka
Superb s plug-in hybridním pohonem.
Náznak
počtu
elektrifikovaných
modelů nicméně nasvědčují s vysokou
pravděpodobnost
příchod
této
verze u modelu Scala, ovšem ne dřív
než v roce 2021.
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Škoda Parts Center - největší sklad originálních dílů v ČR
Škoda Auto úspěšně dokončila rozšíření svého
Škoda Parts Center. S celkovou plochou
180 000 m2 se jedná o největší sklad originálních
dílů v České republice. Zároveň je Škoda Parts
Center jedním ze tří evropských centrálních
skladů koncernu Volkswagen.
Škoda Parts Center je významným pilířem
poprodejní logistiky podniku. Celková plocha
areálu vzrostla po rozšíření o 60 000 na celkových
180 000 m2. Jen skladovací plochy nyní zabírají
více než 105 000 m2, což odpovídá ploše
přibližně 13 fotbalových hřišť.
Škoda Parts Center přijímá denně zhruba
28 000 objednaných položek a pro zákazníky
ve více než 100 zemích světa představuje
důležitou součást globální distribuční sítě
originálních náhradních dílů a příslušenství
jak pro vozy značky Škoda, tak i pro vozy dalších
značek koncernu Volkswagen. Aktivní sortiment
zahrnuje kolem 140 000 položek. O spolehlivou
expedici dílů se stará 550 zaměstnanců.
Škoda Auto zajišťuje prodej a distribuci
náhradních dílů od roku 1992, kdy tuto činnost
převzala od státního podniku Mototechna.
Od otevření nového skladu a distribučního

centra Škoda Originálních dílů v roce 1999
společnost Škoda Auto svůj sklad originálních
náhradních dílů postupně rozšiřovala. V letech
2011 a 2012 byl vybudován takzvaný regálový
sklad (HRL). Aktuální rozšíření skladové plochy
o dalších 31 000 m2 bylo zahájeno v prosinci
2016 a dokončeno v březnu letošního roku.
Na příjmu se denně schází díly od celkem
1944 dodavatelů z České republiky a dalších
44 zemí. Kapacita příjmových pracovišť je okolo
200 odbavených nákladních vozů s paletami
denně. Transport do jednotlivých skladů
a až na expedici zajišťuje 142 elektrických
vozíků. Tok veškerého materiálu je řízen systémy
SAP a ITM, které pomocí skenování čárového
kódu v kombinaci s mobilními terminály zajistí,
že každá paleta dorazí na správné místo určení
ve správném množství a ve správný čas.
Ve výškovém skladu, který pojme dohromady
celkem 40 000 palet, je proces zaskladňování
a vyskladňování plně automatický. V každé
z 11 uliček o výšce 42 m pracuje automatický
regálový zakladač, který se orientuje podle
laseru. Za hodinu lze naskladnit či vyskladnit
přes 200 palet.
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Autonomní řízení? Jen když bude slunečno
Různé společnosti vysílají do světa informace
o skvělých výsledcích svých testovacích
programů plně autonomních vozidel v běžném
provozu. Jenže to platí pro Phoenix v prosluněné
Arizoně. V Michiganu vědci získali úplně jiná
data.
Stát Michigan se ovšem rozkládá na severu USA
v blízkosti Velkých jezer. Proto zde často prší,
bývá zde zima a na podzim padá listí ze stromů.
V Detroitu sídlí ústředí všech tří amerických
automobilových koncernů a je zde i vývojové
centrum Michiganské státní university (MSU).
Ta provozuje vlastní testovací areál pro zkoušení
autonomních vozidel. Právě zde se zrodil
program pro zkoušení bezpečnosti propojených
a autonomních vozidel CANVAS (Connected
and Autonomous Networked Vehicles for Active
Safety). Součástí tohoto programu je analýza jak
ovlivňuje činnost různých snímačů počasí.

Největší problém je zajištění bezpečnosti chodců
a cyklistů v dešti. Kapky deště narušují schopnost
softwaru je detekovat. Radar a Lidar mnohé
zachytí a kamery sledují dobře označené okraje
silnice. Jenže tyto údaje je potřeba správně
interpretovat. „Už malá intenzita deště může
vyvolávat velké problémy a s houstnoucím
deštěm výkonnost těchto nejmodernějších
systémů rychle klesá až jsou prakticky
paralyzovány,“ uvedl profesor elektrotechniky
a počítačové techniky MSU Hayder Radha.
Vědci MSU zkoušeli různé velikosti kapek, jejich
koncentrace a kombinace s větrem. Přitom
se ukázalo, že systém nebyl schopen správně
rozpoznat 20 % objektů už při dosažení intenzity
deště 10 % z testovaného maxima. Při intenzitě
deště 30 % už systém nezvládal rozpoznat 40 %
objektů.
Další závažný problém je ve změnách ročních
období. Jakmile opadá listí, krajina změní
vzhled a to snižuje účinnost systémů sledování
s vysokým rozlišením. „Stromy v blízkosti
silnice jsou důležitou součásti detailní mapy,
takže stejné prostředí v létě a v zimě vypadá
úplně jinak. Jakmile listí opadá, nemůžete
s těmito údaji pracovat,“ vysvětluje Radha.
Výzkum zatím vůbec neřešil funkčnost systémů
ve chvíli, kdy začne sněžit a na silnicích může
být náledí.
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Obrana proti krádežím pohonných hmot
Při krádežích pohonných hmot může podle
údajů Policie ČR firma v krátké době přijít
o desítky i stovky tisíc korun. Dříve si řidiče,
který si odlévá palivo pro svoji potřebu, nemusela
firma všimnout měsíc i déle. Díky automatickému
importu transakčních údajů z tankovacích karet
do systému monitoringu firemních vozů je dnes
možné odhalit nesrovnalosti bez zbytečné
prodlevy.
Monitoring firemních vozidel umožňuje efektivní
správu flotily. Správce vozového parku může
mít mimo jiné i přehled o stylu jízdy řidiče
i o průměrné spotřebě. Lze rovněž rozlišit různé
řidiče i zda se jedná o soukromou nebo služební
jízdu. Důležitá je rovněž průběžná kontrola stavu
paliva v nádrži.
„Z praxe víme, že ke krádežím paliva zaměstnanci
dochází poměrně často. Čím větší nádrže
u vozidel jsou, tím větší je pravděpodobnost,
že dochází ke krádeži. Týká se to tedy hlavně
kamionů, pracovních strojů nebo tankovacích
cisteren,“ potvrzuje Michal Černý, vedoucí týmu
klientského centra společnosti SECAR Bohemia,
která vyrábí a dodává monitorovací systém
Sherlog Trace.
Pokud firmy používají tankovací karty, mohou
být prevencí správně nastavené bezpečnostní
limity na denní a měsíční bázi. Podniky v rámci
monitoringu pracují též s transakčními daty

tankovacích karet. Standardně je ale získávají
až spolu s fakturou za tankování, a to bývá
jednou za 14 dní i za měsíc.
„Pro členy naší nákupní aliance jsme vyvinuli
automatický
přenos
karetních
transakcí
do monitorovacího systému, což umožňuje
každodenní kontrolu spotřeby paliva. Pokud
si řidič odlije palivo bokem, jeho zaměstnavatel
o tom obratem ví. Jakékoliv nestandardní
chování je včas odhaleno, čímž se předchází
pokusům o krádež,“ vysvětluje Damir Duraković,
generální ředitel nákupní aliance Axigon,
která poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil
a CNG karty od innogy.
Díky průběžnému monitoringu tankování
monitorovací
aplikace
může
spočítat
průměrnou spotřebu. Lze tak odhalovat případy,
kdy se tankuje více pohonných hmot, než vozidlo
reálně spotřebovává.
„Pokud monitorovací jednotka současně
pracuje s informacemi o spotřebě z palubního
počítače vozidla nebo z digitálního průtokoměru,
lze tuto reálnou průměrnou spotřebu porovnat
s průměrnou spotřebou dle tankování a okamžitě
odhalovat nadspotřebu,“ uzavírá Michal Černý.
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Stát diskriminuje Stanice měření emisí
Autoservisy se Stanicemi měření emisí jsou
ohroženy novelou zákona. V rámci sjednocování
pravidel o kontrolách vozidel v Evropské Unii
dle Směrnice 2014/45/EU se upravil zákon
56/2001 Sb. Jenže se do něj dostala pravidla,
která jsou k SME vysoce diskriminační.
Přitom ministr dopravy Dan Ťok si na Diagnostic
Conu 2016 přál přesný opak. Bude to pomalu
tři roky, kdy nás ministr dopravy Dan Ťok
na akci Diagnostic Con 2016 ujišťoval, že nechce
nechat zrušit celé řemeslo emisních mechaniků
a diagnostiků. Nyní se to děje prazvláštní novelou
zákona, která má pár znaků kartelové dohody
za hranou minimálně právních zvyklostí.
Novela překvapila všechny malé podnikatele,
kteří byli upokojeni slíbenou existencí SME
u autoopraven. Na Profesním školení kontrolní
technici,
kteří
měří
emise,
podepisují,
že nebudou ve střetu zájmů. Kdo nepodepíše,
pro toho Ministerstvo dopravy požaduje okamžité
zahájení správního řízení. Žádná samostatně
stojící SME (bez STK) po třech letech nebude
existovat. Alespoň tak to naznačuje lobbisty
STK ovlivněný zákon 56/2001 i nová Vyhláška
211/2018 Sb. - než se je povede Ústavním soudem
a soudem Evropské Unie zrušit jako diskriminační.
Petice ASEM již byla u Evropského Parlamentu
podána.
Lobby STK byla opět mocnější. Poslanec Martin
Kolovratník (ANO) zajistil, aby se do zákona
opět dostala státní regulace počtu STK a její
jediná možná forma průjezdní linky nejméně
26 m dlouhé. Nic lepšího si současná mocenská

skupinka podnikatelů nemohla přát. Teď mohou
zvyšovat ceny. Ty regulovány nejsou a stát
z toho nezíská ani korunu. Vše jde do soukromých
kapes…
Drobní a střední podnikatelé v minulých 25 letech
bez problémů měřili emise i opravovali zároveň.
Nyní se po náročných školení a doškolování
každé dva roky, po nakoupení nové přístrojové
techniky, internetového napojení on-line
na CIS (IS-TK) a aplikace na focení vozidel
na SME při opravách vozidel podle nového
zákona dopouštějí střetu zájmů. Budou si proto
muset vzít zaměstnance nebo se buď živnosti
nebo měření emisí vzdát nadobro?
Je absurdní, když tvůrců legislativy argumentují
Směrnicí 2014/45/EU. Podle té se však řídí
i Německo, kde i malý autoservis nabízí bez obav
před střetem zájmů jak emise, tak kompletní STK
bez průjezdní linky dlouhé 26 m. Zato je v něm
všechno, co opravář potřebuje jak k měření,
tak i k opravám. Zde z „kladných protokolů“
nikdo nedělá hromadný byznys, občané nestojí
ve frontách a nikoho neuplácejí a stát dostává
data z měření emisí a ne ze šidítek, jako je tomu
u nás.
Proč u nás stát jedněm ničí fungující živnost
a proč veškerou moc dávají bez jakýchkoliv
omezení státem regulovaným provozovatelům
STK, čím získávají exklusivní výhodu pro své
podnikání?
Text podle ASEM
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