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dobrých důvodů pro návštěvu UNITI expo
Akce v centru Evropy, které se účastní vystavovatelé z pěti kontinentů a více než 17.000 účastníků ze
120 zemí, je největším odborným veletrhem v oboru čerpacích stanic a myček aut s nejširší mezinárodní
účastí. Zde je sedm důvodů k návštěvě:

Jedinečná možnost seznámit se s
vedoucími hráči na světovém trhu.

Inspirujte se novými koncepcemi
a obchodními modely.

Poslechněte si zdarma vystoupení odborníků
ve všech třech tematických fórech.

Navštivte pohodlnou a příjemnou akci –
v moderním komplexu s přímým spojením na
letiště, občerstvením zdarma a dalším.
Spolupracující partneři UNITI expo 2020
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Objevte nejmodernější inovace
z celého světa.

Dělejte správná rozhodnutí na základě
kompletního přehledu dění na trhu.

Vybudujte si a posilte svou globální síť
kontaktů díky jediné třídenní cestě.

Zaregistrujte se
nyní online!
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Vstup na výstavu a konferenční
vystoupení je bezplatné pro všechny odborníky z oboru.

for on-the-go Consumption

Pořádá:
UNITI-Kraftstoff GmbH

Ve spolupráci s:

www.uniti-expo.com

Editorial

VÁŽENÍ
ČTENÁŘI,

Dostává se vám do ruky zimní, ale přitom řádně „žhavé“ první letošní
číslo PETROL magazínu. Jako hlavní téma jsme totiž zvolili požární
bezpečnost nejen na čerpacích stanicích. V rámci nosného tématu
tohoto čísla se například můžete dočíst o podrobnostech předloňského požáru ve skladu Čepra v Loukově, dozvědět se, co dělat při
požáru na čerpací stanici, jak jej hasit ,ale hlavně, jak takové nemilé
události předcházet. Myslím si, že téma oheň, požární bezpečnost
a čerpací stanice je docela důležité pro všechny, kteří se v rámci tohoto oboru pohybují. O mnoha aspektech se přitom nemluví a okolo
samotného ohně pak kolují i určité fámy. A naproti tomu jsou pro
změnu trochu diskriminováni majitelé automobilů na plyn, které
mají právě kvůli požární bezpečnosti jistá omezení v rámci parkování
v podzemních garážích. I toto téma jsme rozebrali.
Další žhavé téma je pro změnu úplně zelené a týká se aktivit
okolo Evropské unie a její nové doktríny Green New Deal for Europe, která by měla vytvořit mantinely pro uskutečnění smělého plánu
bruselských úředníků – uhlíkově neutrální Evropy v roce 2050. Miroslav Stříbrský se ve svém dalším příspěvku podrobně věnuje rozboru
jednotlivých kapitol tohoto dokumentu, se kterým vloni přišla nová
předsedkyně komise Evropské komise Ursula von der Layenová a který vyvolal zvláště u ekonomicky a technicky vzdělaných lidí značnou
dávku nevole. Téma uhlíkově neutrální Evropy ostatně komentuje
v rozhovoru pro PETROL magazín také osobnost roku 2019 podle
PETROL Awards, ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček.
 Jiří Kaloč
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◗ Schválené přísady pro individuální adi�vaci.
◗ Přísady pro čerpací stanice a přípravu značkových paliv.

SUPER BENZIN ADITIV
◗ Udržuje motor a palivový

systém čistý
◗ Zlepšuje mazací schopnost
benzinu, chrání vstřikování
před opotřebením

Praktické
jednorázové
balení
◗ Jedno balení na nádrž
◗ Aplikace bez odměrky
◗ Řešení pro bezzátkové

uzávěry

letní
zimní
varianta

◗ Snižuje tření v motoru

a tím zvyšuje jeho výkon
◗ Chrání palivový systém
před korozí
◗ Působí preventivně proti
zvyšování požadavku
na oktanové číslo
◗ Snižuje spotřebu paliva
o 5 až 7 %
◗ Je kompatibilní se všemi
druhy motorových olejů
◗ Udržuje stabilní
volnoběžné otáčky

SUPER DIESEL ADITIV
◗ Udržuje čistotu

◗ Snižuje opotřebení

vstřikovacích trysek
◗ Chrání před korozí
◗ Zvyšuje mazací
schopnost paliva
◗ Zvyšuje cetanové
číslo, čímž zlepšuje
spalování, snižuje
hlučnost a zvyšuje
výkon

◗ Snižuje spotřebu paliva

až o 5 %
◗ Potlačuje pěnění paliva
◗ Stabilizuje naftu
s biosložkami a prodlužuje
její skladovací dobu
◗ Kompatibilní s filtry
pevných částic i systémy
SCR

Dostání
v sítích

VIF, s. r. o., Volutová 2523, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 520 133, e-mail: vif@vif.cz, www.vif.cz

Aktuality

TRŽBY UNIPETROLU ZA LOŇSKÝ ROK DOSÁHLY
129 MILIARD KČ
Unipetrol měl v roce 2019 tržby 128,8 miliard
Kč, což bylo přibližně stejné jako v roce 2018.
Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy
a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 5,8 miliardy Kč, čistý zisk dosáhl úrovně 726 milionů Kč.
Hospodářské výsledky byly nepříznivě ovlivněny přetrvávajícím zhoršeným stavem makroekonomického prostředí, náklady na snižování
emisí a velmi nízkými maržemi v rafinérské
i petrochemické části. „V loňském roce jsme investovali do výstavby nových technologických
celků a modernizace stávajících. Díky tomu
jsou naše rafinérie v předstihu připraveny plnit
zpřísněné ekologické standardy, které vejdou
v platnost během letošního roku,“ řekl generální ředitel skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak
a dodal: „Úspěšný rok jsme zažili zejména v maloobchodním segmentu. V Česku jsme zvýšili
tržní podíl Benziny a vstoupili na slovenský trh.

Zahájili jsme také kampaň na rozšíření povědomí o příslušnosti značky Benzina ke skupině ORLEN. Chceme zdůraznit své investice do
podpory výkonnostního i rekreačního sportu.“
Objem zpracované ropy činil 7,85 milionů
tun. Prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly výše 6,62 milionů tun a petrochemických
produktů úrovně 1,65 milionů tun. Investice
v loňském roce dosáhly výše 6,7 miliard korun.

PRVOTŘÍDNÍ JAKOST POHONNÝCH
HMOT U ČERPACÍCH STANIC ČAPPO
V ROCE 2019

Kontrolované parametry kvality pohonných
hmot na domácích čerpacích stanicích za rok
2019 byly na vynikající úrovni. Celková chybovost trhu byla jen 0,7 %. Přitom v roce 2019
inspektoři ČOI odebrali celkem 2668 vzorků
všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice (o 1 % více oproti roku
2018).
U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno
celkem 923 vzorků (34,6 %) a po celý rok byly
všechny benziny i motorové nafty a CNG bez
jakékoliv odchylky v jakosti definované evropskými i českými normami. Z celkového počtu
4

odebraných vzorků u ČS ČAPPO (923) byl zjištěn pouze jeden nevyhovující vzorek u LPG
s drobnou odchylkou od normy.
Ve zbylé části trhu veřejných čerpacích
stanic bylo odebráno celkem 1745 vzorků, tj.
65,4 %. Chybovost i této části trhu byla 17 nevyhovujících vzorků, tj. 0,64 %. U automobilových benzinů byly ve zbylé části trhu ČS
(odebráno 648 vzorků) zjištěny 3 nevyhovující
vzorky. U motorové nafty (odebráno celkem
821 vzorků) bylo zjištěno 13 neshod s normami. Celková chybovost u automobilových benzinů na trhu byla 0,3 % a u motorové nafty 1 %.

Unipetrol je směřoval především do průběžné
modernizace svých výrobních technologií, do
stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky a do stavby polyetylenové jednotky PE3.
V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. V Česku vybavil dalších 36 čerpacích stanic
konceptem Stop Cafe, které je již dostupné na
306 stanicích z celkových 416 čerpacích stanic.
To vedlo k meziročnímu nárůstu tržeb v oblasti
občerstvení o 16,3 %. Benzina tak opět zvýšila
tržní podíl na 24,3 % (k 31. říjnu 2019). Investice
mířily v loňském roce také na Slovensko, kde
v dubnu Benzina otevřela své aktivity a zahájila
rychlou expanzi. Na konci roku spadalo do její
sítě na slovenském trhu již deset čerpacích stanic, z toho dvě samoobslužné.

NOVÁ ČERPACÍ
STANICE PRO
LODĚ NA VLTAVĚ
Majitelům rekreačních plavidel, kteří se pohybují na horní Vltavě, by mohli letos v létě ubýt starosti o pohonné hmoty. Ředitelství vodních cest
totiž vypsalo výběrové řízení na dodávku přístavní čerpací stanice mezi Českými Budějovicemi a Orlíkem. První pumpa na vodě je, mimochodem, až těsně před hrází Slapské přehrady,
jinak si musí majitelé lodí pomoci jiným způsobem. Čerpací stanice by měla stát v přístavišti
Hluboká nad Vltavou, který zde funguje od roku
2015 a kapacitou 74 stání pro lodě je i největší
v ČR. Mělo by se jednat o kontejnerovou čerpací stanici s hadicí o délce 11 m, bezúkapovými
pistolemi a platebním terminálem. Investice by
měla být okolo 4 milionů korun. ŘVC zároveň
pracuje na projektování další čerpací stanice se
servisním centrem v Týně nad Vltavou. Její výstavba by měla být realizována do tří let.

Zpět na obsah
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA ZADRŽELA
LUPIČE, KTEŘÍ V PRAZE PŘEPADLI
ČERPACÍ STANICI

Policie po třech dnech dopadla dva lupiče,
kteří jsou podezřelí z přepadení čerpací stanice v pražských Malešicích 10. ledna 2020.
Zadržela je zásahová jednotka a byli to občané Ruska. Podle kriminalistů přepadli kromě
pumpy v Malešicích také stanice ve Strakonické, Radlické a Veselské ulici. Muže ve věku 35
a 37 let zadržela zásahová jednotka, protože
byli nebezpeční a ozbrojení. Jeden z nich byl
dopaden v hostelu v Plzeňské ulici. Při domovní prohlídce policisté našli zbraň, kterou
používali při loupežných přepadeních, a dále

nože a slzný plyn. Oba byli celostátně hledaní. Čerpací stanici v Malešické ulici lupiči přepadli ve všední den dopoledne. Prodavačku
ohrožovali střelnou zbraní a donutili ji vydat
peníze a pak chtěli ukrást automobil zákaznici
čerpací stanice. Ta se bránila a auto se jim vzít
nepodařilo. Ve vedlejší ulici už byli úspěšnější
a odjeli kradeným automobilem do ulice Na
Kopečku, kde vůz zanechali a utekli. Škoda
byla vyčíslena na několik tisíc korun. Za loupež jim hrozí až 10 let vězení.

ZÁVADA STOJANU
A 60 LITRŮ NAFTY
VYTEKLO NA ZEM
Málem ekologickou katastrofu způsobil řidič kamionu na čerpací stanici ve Vysokém Mýtě, ale
příčinou problému byla vadná pistole. Ve chvíli, kdy vzal tankovací pistoli do ruky, začalo z ní
nekontrolovaně téct palivo. Během chvíle jí bylo
na asfaltové ploše šedesát litrů. Rychlost, jakou
stihlo palivo vytéct, byla dána velikostí výdejní
pistole určené pro nákladní automobily, kterou
protéká až 90 litrů nafty za minutu. Na pumpu
musela dorazit hasičská jednotka, která byla
schopna naftou znečištěný povrch refýže uklidit. Původně totiž hrozilo, že pohonné hmoty
proniknou do půdy, ale část paliva zachytily
v zemi zabudované sběrné kanálky a na povrchu zůstala jen znečištěná plocha o rozloze
okolo pěti metrů čtverečních. Tu hasiči zasypali
sorbetem. Po domluvě s provozovateli čerpací
stanice, kteří po něm nežádali žádné odškodné,
řidič z čerpací stanice odjel.

UNITI 2020: VELKÁ POPTÁVKA PO VÝSTAVNÍCH PLOCHÁCH

Pět měsíců před začátkem dalšího ročníku
UNITI expo 2020 je obsazeno 95 procent
Zpět na obsah

výstavních ploch. Tematické oblasti „Technologie, platby a logistika“ a „Mytí aut a péče

o automobily“ jsou téměř plně obsazeny.
UNITI se počtvrté rozrostla v prostoru a počtu vystavovatelů, 80 vystavovatelů se veletrhu zúčastní poprvé, což dokazuje její roli
lídra v oboru. V Německu a Evropě je výstava
UNITI bezmála nutností pro každého profesionála v oboru, který hledá úplný přehled
o trendech, technologiích a vývoji v tomto
odvětví. V roce 2018 UNITI přivítalo vystavovatele a návštěvníky až ze 120 zemí. „V roce
2020 očekáváme výrazný nárůst návštěvníků
z regionů s dynamickými trhy. Naše balíčky,
které umožňují zúčastněným stranám navštívit veletrh přehledně a efektivně, vyvolaly obrovský zájem. Očekáváme velký počet
– návštěvníci z Latinské Ameriky, Asie a Ruska,“ uvedl Ben Boroewitsch, obchodní ředitel
společnosti UNITI expo. „Naším cílem je otevřít vystavovatelům zajímavé trhy, projekty
a kontakty z celého světa.“
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SHELL A IONITY OTEVÍRÁ V MAĎARSKU
RYCHLONABÍJECÍ STANICE

Shell otevřel v Maďarsku ve spolupráci s provozovatelem nabíjecí sítě Ionity první vysoce výkonnou nabíjecí stanici pro eletromobily. Zahájil
také provoz prvního dobíjecího místa, které nabízí službu Shell Recharge, což je globální značka společnosti Shell pro nabíjení elektromobilů.
Vstoupil tím do segmentu nabíjení elektrických
vozidel ve střední a východní Evropě. Otevřením
první vysokovýkonné nabíjecí stanice na dálnici

M7 poblíž jezera Balaton v Maďarsku usnadní
řidičům elektromobilů cestování na delší vzdálenosti. Každý ze čtyř nabíjecích stojanů nabídne potenciálně až 350 kW nabíjecího výkonu.
Vysoce výkonné nabíječky dokážou nabít elektromobily nové generace za 10–15 minut, jsou
tedy až třikrát rychlejší než stávající nabíječky
na trhu. Do konce roku 2021 hodlá společnost
Ionity vybudovat na čerpacích stanicích společ-

nosti Shell ve střední a východní Evropě celkem
21 nabíjecích míst, která pokryjí Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
Maďarsko se zároveň stává pátým trhem v Evropě (a devátým na světě), na kterém společnost
Shell zavedla službu Shell Recharge. Tato vlastní
služba pro elektromobily nabízí rychlé nabíjení
o výkonu 50 kW. Baterii z 0 na 80 % dokáže obvykle dobít za přibližně 30 minut. Nabíjecí místa
Shell Recharge byla spuštěna na dálnici M7, kde
nabízí možnost dobití řidičům cestujícím z Budapešti směrem do Slovinska a Chorvatska a na
dálnici M3. Pilotní místa poslouží společnosti
Shell k testování budoucí infrastruktury v regionu. Zaváděcí cena 1925 maďarských forintů (přibližně 150 Kč) za dobití odkazuje na rok založení společnosti Shell v Maďarsku. „Maďarsko má
v současné době nejrozvinutější trh s elektrickými vozy ve střední a východní Evropě, a proto
jsme začali vyvíjet a testovat naše řešení právě
zde. Naším cílem je poskytnout do konce roku
2021 infrastrukturu k nabíjení elektromobilů na
stovce čerpacích stanic společnosti Shell v celém regionu prostřednictvím vlastních investic
nebo díky našim partnerům," uvedl Sasha Koliakin, ředitel provozu čerpacích stanic Shell ve
střední a východní Evropě.

BENZINA OTEVŘELA NOVOU SAMOOBSLUŽNOU
ČERPACÍ STANICI V HARRACHOVĚ
V Harrachově byla otevřena už osmá samoobslužná čerpací stanice Benzina Expres v Česku.
Nachází se na hlavním tahu mezi Českou republikou a Polskem a je otevřena nonstop. Obsluha
samoobslužných čerpacích stanic je jednoduchá. Zákazníci na platebním terminálu navolí
částku, za kterou chtějí natankovat. Tankovací
pistole pak sama ukončí výdej paliva ve stanovené hodnotě. Zákazníci mohou zaplatit hotově
i kartou, včetně tankovacích karet Benziny Tank
Karta Easy a Tank Karta Business. Hlavní výhodou samoobslužných čerpacích stanic je rychlé
odbavení a výhodnější ceny pohonných hmot.
Harrachovská čerpací stanice Benzina Expres
nabízí aditivovaná paliva Efecta 95 a Efecta Diesel a nově i prémiovou Vervu Diesel. Samoobslužným způsobem funguje rovněž prodej kapaliny do ostřikovačů. Zákazník si ze speciálního
stojanu jednoduše načepuje přímo do nádržky
automobilu požadované množství kapaliny
a uhradí ji na stojanu platební kartou. Díky pro6

deji bez obalu navíc nevzniká jednorázový plastový odpad, čímž Benzina šetří životní prostředí.
K dispozici je i občerstvení prostřednictvím výdejních automatů s non-stop prodejem horkých nápojů, nealko nápojů a slaných i sladkých

pochutin. První čerpací stanice Benzina Expres
byla otevřena už v roce 2011 ve Vysokém Mýtě.
Červenobílé samoobslužné čerpací stanice se
nachází také v Poděbradech, Jablonci, Hradci
Králové, Brně, Kopřivnici a v Ostravě.
Zpět na obsah
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DHL BUDE POUŽÍVAT KAMIONY
NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN

Společnost DHL Supply Chain zařadila do
svého vozového parku dva nové tahače Scania 410 CNG s pohonem na stlačený zemní
plyn. Ekologické soupravy najezdí 10 tisíc
kilometrů měsíčně a oproti konvenčním nákladním vozidlům na naftu, které plní emisní
normu Euro 6, vypustí do ovzduší o 15 procent méně emisí z výfukových plynů. Tahače Scania 410 CNG jsou vybaveny třináctilitrovým šestiválcem na stlačený zemní plyn
a doplněny standardními chladírenskými
návěsy pro přepravu zboží v prostředí s re-

gulovanou teplotou. Nové ekologické soupravy budou jezdit v téměř nepřetržitém
provozu především na trasách mezi Vídní,
Pohořelicemi a Prahou, ale také na Slovensko
(Senec). Při každé jízdě přepraví až 22 tun nákladu na 33 europaletách. Nasazení tahačů
s ekologickým pohonem je pro DHL Supply
Chain jedním z kroků k dosažení ambiciózního cíle společnosti v podobě nulových emisí
CO2 do roku 2050. „V příštím roce plánujeme
vybavit vozidla pro rozvážkovou dopravu
solárními panely pro napájení hydraulických čel a spuštění zkušebního provozu
tzv. gigalinerů na trase mezi Pohořelicemi
a Jažlovicemi. Do budoucna počítáme například i s využíváním vozidel na LNG neboli
zkapalněný zemní plyn, ale také elektromobilů, a to zejména v rozvážkové dopravě na
posledním úseku logistického řetězce," říká
Peter Badáň, ředitel transportu DHL Supply
Chain v ČR.

SPOLEČNOST SHELL PODPORUJE
PROJEKT PLYNOVODU NORD
STREAM 2
Společnost Shell prohlásila, že navzdory
sankcím USA podporuje projekt plynovodu
Nord Stream 2, protože se domnívá, že je
pro evropskou energetickou bezpečnost velmi důležitý. Informovaly o tom ruská média
s odkazem na slova obchodního zástupce
koncernu Shell v Rusku Cederica Cremerse.
„Věříme, že tento projekt je velmi důležitý
pro energetickou bezpečnost v Evropě,“ uvedl Cremers a dodal, že sankce uvalené Spojenými státy mají dopad na plynovod a mohly
by být důvodem toho, že projekt může být
na nějakou dobu odložen. Na konci roku
2019 Washington vyhlásil sankce proti spoZpět na obsah

lečnosti Nord Stream 2. Švýcarská společnost Allseas poté přerušila práci na projektu,
nicméně aktuálně už na dně Baltského moře
leží 2042 km plynovodu, což je asi 83 procent
celkové délky. Projekt kromě společnosti
Shell podporují také německé firmy Uniper
a Wintershall, rakouská OMV nebo francouzská Engie. Proti jsou však samozřejmě ekologové, neboť stavba ropovodu je v rozporu
s přijatými závazky o klimatu, protože Rusko
prostřednictvím společnosti Gazprom použilo peníze získané prodejem plynu k investicím do další těžby fosilních paliv.

PRO BALÍK SI
ZAJEĎTE NA
ČERPACÍ STANICI
EUROOIL

S ohledem na dlouhodobé změny ve využití
čerpacích stanic na českém trhu se rozšiřuje
rozsah služeb, které pumpy nabízejí. Tímto
směrem jde i největší česká síť EuroOil, která od začátku prosince nabízí možnost na
41 místech podat nebo vyzvednout balík,
a to i během víkendu v rámci otevírací doby.
„Obzvlášť nyní, v předvánočním čase, je tlak
na zasilatelské služby enormní. Chceme vyjít vstříc našim zákazníkům a ušetřit jim čas.
Když už k nám přijedou natankovat, mohou
si rovnou vyzvednout objednané zboží,“ vysvětluje očekávanou synergii Vladimír Vacek,
vedoucí úseku čerpacích stanic společnosti
ČEPRO. Princip je jednoduchý. V e-shopech
si při výběru dopravy od distribučních partnerů Česká pošta a PPL zaškrtnete příslušné
výdejní místo a tam si svůj balík také standardně vyzvednete. Pokud budete chtít balík odeslat, jednoduše stačí přijet na čerpací
stanici. Pro odbavení platí stejné podmínky, jaké mají jednotliví distribuční partneři
pro své zásilky. Společnost ČEPRO již svým
zákazníkům nabízí využití wi-fi zdarma na
valné většině svých čerpacích stanic, stejně jako možnost zaplatit složenky přímo na
pokladně. V mobilní aplikaci EuroOil najdou
uživatelé aktuální ceny na čerpacích stanicích a kvalitu posledního závozu pohonných
hmot. Firma také provozuje vlastní platební
systém s názvem Karta EuroOil, který poskytuje svým majitelům slevu na čerpání pohonných hmot.
7

Svět ropy

DO ROKU 2020 VSTOUPIL
TRH S ROPOU PŘEBYTKEM

Cena ropy Brent propadla v lednu k hranici 56 dolarů
za barel, přičemž na počátku roku se pohybovala cena
o 10 dolarů výše. Důvodem je přetrvávající přebytek
komodity na světových trzích. Mezinárodní energetická
agentura uvedla, že očekává přebytek ropy v celé první
polovině roku. Další zlevnění je ještě možné, nicméně
při takto nízké ceně už budou významní producenti
omezovat nabídku komodity.
Ropa a koronavir
V lednu otřásly finančními a komoditními
trhy zprávy o epidemii koronaviru v Číně.
V několika provinciích byla vyhlášena karanténa a v celé zemi se značně omezilo
cestování. Předběžné odhady signalizují, že
spotřeba ropy v Číně by se mohla v prvním
čtvrtletí snížit až o 2 miliony barelů ropy
denně. Čína je po USA druhým největším
spotřebitelem ropy na světě a je to největší importér ropy. Zároveň má vývoj čínské
ekonomiky dopad na celý svět. Ekonomický
útlum Číny by měl dopad na celý svět. V současnosti se už problémy začínají přelévat do
sousedních zemí. Zejména Japonsko patří
mezi významné světové dovozce ropy.
Co se týče nabídky ropy, je stále v platnosti těžební limit kartelu OPEC a přidružených zemí. OPEC dodal v lednu na trhy
8

28,35 mbd, což je o 640 tisíc méně oproti
prosinci a nejnižší úroveň těžby od roku
2009. Pokud bude celosvětová poptávka po
ropě růst pomaleji oproti předpokladům, je
možné, že bude těžební limit prodloužen na
celý rok.

Libye, Írán a USA
Podporou pro ceny ropy byla blokáda exportu z Libye. Blokádu nařídil generál Khalifa
Haftar. Na konci ledna byla těžba prakticky
nulová, přičemž v normálním období je těžba 1,15 milionu barelů denně. Ropa z Libye
míří především do západní Evropy, která teď
musí importovat komoditu z jiných oblastí.
Nadále pokračuje napětí ve vztazích
mezi USA a Íránem. Spojené státy zabily
počátkem ledna vysoce postaveného íránského generála Quassema Soleimaniho. Na-

štěstí Írán nepřikročil při odvetných opatřeních k útokům na ropná zařízení v Perském
zálivu. Do budoucnosti lze ale očekávat další
neshody mezi oběma zeměmi a ekonomické sankce ze strany USA. Írán tedy nebude
schopný zvyšovat svůj export a produkci
ropy.
Od konce prosince do konce ledna se
mírně zvedla těžba ropy v USA na rekordních
13 mbd. Ministerstvo energetiky USA odhaduje, že růst těžby ve Spojených státech by
měl trvat v celém roce 2020, Koncem roku je
možné očekávat produkci na úrovni 14 mbd,
pokud nenastane propad ceny ropy hluboce
pod 50 dolarů za barel.


AUTOR: Boris Tomčiak, ekonom, Finlord
FOTO: archiv
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Green New Deal for Europe

ZELENÝ ÚDĚL: CESTA
KE ZMARU A TOTALITĚ
EU nemá přesvědčivé odpovědi na své vnitřní problémy,
proto bude pod vedením nové předsedkyně Evropské
komise Ursuly von der Leyenové raději zachraňovat
planetu. Nová zelená ideologie je totiž především vítaným
a neotřelým tématem pro stále levicověji orientované
evropské elity. Rozpracováním nové „strategie“ pro
klimatickou neutralitu ekonomiky EU do roku 2050 byl navíc
pověřen socialistický místopředseda Frans Timmermans,
neomarxista a kariérní politik, jehož jedinou kvalifikací pro
daný úkol je vzdělání z historie francouzské literatury.
Perestrojka pod taktovkou EU
Sotva jsme stačili alespoň částečně strávit
drakonický regulativ EU na emise CO2 v produkci automobilového průmyslu, doufali
jsme, že na chvíli budou aktivity unijních
špiček na toto téma vyčerpány. Omyl. Je totiž třeba smířit se se skutečností, že Evropský
parlament po loňských volbách vedou ideologické a aktivistické skupiny. Převahu mají
socialisté a zelení. To znamená jen jedno: EU
nebude konečně řešit problémy, které jsou
opravdu důležité a o kterých se nemluví. Naopak.
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Namísto toho se soustředí na pseudoproblémy, prezentované narůstající hysterií kolem ekologie, která není založena na racionální úvaze. EU bude činit kroky vykřičené médii
a ekoaktivisty, bude regulovat firmy ekologickými opatřeními a bude zavádět nové a tvrdší daně sloužící hlavně k financování velkolepých energeticko-ekologických projektů.
Jak je možné, že se aparát EU podrobil čistě
byrokratickému ideologickému systému, který nahradil realitu téměř ve všech politických
oblastech?
Zdá se, že Evropská komise a Evropský
parlament, instituce, které jsou doslova pro-

Ursula von der Leyenová
a Frans Timmermans.
Změní se i barva vlajky EU?

mořeny neomarxisty, mají potřebu, částečně
i z dobrých úmyslů, v podstatě systematicky
zničit jeden pilíř západní civilizace po druhém! Elity EU si vytvořily jakési virtuální světy všeobecně konaného dobra, které prostě
chtějí právě dělat, a to bez ohledu na skutečnost, že to většina společnosti pravděpodobně odmítne. Připomíná to situaci minulých
totalitních režimů. Komunisté věděli, že to
jde se státem od deseti k pěti, ale vládní elita
valila problémy před sebou a neřešila je, protože na to nikdo z nich neměl odvahu. Výsledkem bylo popírání skutečnosti a nahrazování
jí různými nefungujícími „perestrojkami“.

Plán na transformaci EU
Plán se zrodil pod vlivem nenadálé vlny klimatického třeštění, která zaplavila Západ po
roce 2018 a jejímž symbolem je dnes kýčovitá ikona psychicky narušené školačky Gréty.
Environmentalistickou strunu ještě více rozezvučela nastupující předsedkyně Komise
Leyenová, což možná pramení z nedostatku
odvahy věnovat se zásadnějším tématům EU.
Ve svém kandidátském projevu v Evropském
parlamentu v červenci 2019 uvedla: „Chci,
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním kontinentem na světě, který bude klimaticky neZpět na obsah
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utrální. Aby se to podařilo, musíme společně
podniknout odvážné kroky. Náš současný cíl
snížit emise do roku 2030 o 40 procent nestačí. Musíme jít dále. Musíme usilovat o víc:
o padesát, ne-li o 55 procent.“ Aby se tak stalo, slíbila předložit v prvních 100 dnech ve
své funkci návrh unijního předpisu o klimatu,
„díky němuž se cíl pro rok 2050 stane právně
závazným“. Tento akt označila jako Zelený
úděl pro Evropu.

na slovo vzatý socialista Frans Timmermans.
A můžeme se těšit na pěkně ostrý začátek:
Komise podle dokumentu navrhne do března 2020 první evropský „právní rámec pro
klima“. Cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality tak bude velmi brzy zakotven
v legislativě. Tyto záměry nedávno přispěchal předběžně schválit Evropský parlament,
takže cesta k vysněnému evropskému socializmu je otevřená!

„Odvážné kroky“ v zásadním
dokumentu

Zelená transformace EU

Nová Komise pod vedením Leyenové si tuto
agendu nakonec vytkla jako svůj prvořadý
úkol a učinila z ní svou vlajkovou loď. Jakousi
ideologickou předehrou bylo, když koncem
listopadu 2019 Evropský parlament pod tlakem aktivistických skupin symbolicky vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze.
11 prosince 2019 pak Komise konečně zveřejnila svůj prvotní nástin „Zeleného údělu“
s cílem dosáhnout do roku 2050 klimaticky
neutrální EU. Pokud by ovšem někdo čekal
kvalifikovanou analýzu a návrhy konkrétních
opatření pro rozhodující části ekonomiky, jakými jsou energetika, doprava a průmysl, byl
by po prostudování 25 stránek dokumentu
velmi zklamán.
Dokument je velmi obecný, ale zato překypuje termíny jako „odhodlání“, „jasná vize“,
„jedinečná příležitost“, „kolektivní odpovědnost“ a „transformativní politika“. A slibuje
další rozpracování jednotlivých témat, čímž
nebude pověřen nikdo jiný než odborník

I pro zběhlého čtenáře je dokument „Zelený
úděl“ poměrně nepřehledným až chaotickým textem, který nese všechny známky práce pod časovým stresem, která je šitá horkou
jehlou. Pojďme se tedy věnovat některým
jeho hlavním myšlenkám. Podle Komise má
EU „kolektivní povinnost transformovat svou
ekonomiku a společnost, aby se dostaly na
udržitelnější dráhu“. Unie má být přeměněna
„na spravedlivou a prosperující společnost
s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce
2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský
růst oddělen od využívání zdrojů“. Komise
předpokládá přijetí souboru „hluboce transformativních politik“. Je prý třeba „změnit
politiku v oblasti dodávek čisté energie
v rámci celé ekonomiky, v oblastech průmyslu, výroby a spotřeby, rozsáhlé infrastruktury,
dopravy, potravin a zemědělství, stavebnictví, zdanění a sociálního zabezpečení“. Veškeré tyto činnosti a politiky EU pak budou

muset přispívat k cílům „Zeleného údělu“.
Pokud tyto deklarace připomínají starším čtenářům závěry z usnesení nechvalných
sjezdů strany, která měla „vedoucí úlohu“,
nejsou daleko od pravdy. Zejména pojem
„hluboce transformativní politika“ pak vyvolává v pamětnících doby budování socializmu oprávněné mrazení v zádech.
S neuvěřitelnou tvrdohlavostí se prosazuje téměř neplánovaná energetická degradace rozvinuté evropské společnosti, a to
formou ideologie, kterou můžeme spíše nazvat ekonomickou a technologickou idiocií
ekologických křiklounů. Důsledně promyšlená a ekonomicky udržitelná ochrana klimatu
jde pod tlakem této ideologie zcela stranou.

Astronomické náklady
Komise v kapitole 2.2 dokumentu „Zelený
úděl“ odhaduje, že dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky si jen do roku 2030 vyžádá
dodatečné roční investice ve výši 260 miliard
EUR, což představuje přibližně 1,5 procenta
HDP EU. A ještě se zde píše, že „tento tok
investic bude muset být dlouhodobě udržitelný“. Přibližně čtvrtina této částky má
pocházet z rozpočtu EU, zbytek by měly pokrýt příspěvky členských států, soukromé
investice a prostředky z programu InvestEU
či Evropské investiční banky. Skoro děsivě zní
v témže dokumentu záměr překvalifikovat
do roku 2025 Evropskou investiční banku na
Evropskou klimatickou banku (kdo nevěří,
strana 16 dole), která by cílově měla financovat až 50% zelených projektů.

Protestuje mládež opravdu jen proti znečišťování planety?

Zpět na obsah
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Green New Deal for Europe
Kde brát peníze?
I když bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer říká, že při nynějších záporných úrokových sazbách eurozóny bude další pumpa
peněz do reálné ekonomiky stěží fungovat,
Evropská centrální banka opět začala s nákupem vládních a korporátních dluhopisů.
Jejich prostřednictvím již nyní pumpuje do
ekonomiky nově vytištěné peníze v hodnotě
20 miliard EUR měsíčně. Prozatím se tím snižují náklady na financování vysokých vládních dluhů zemí eurozóny a zároveň stlačují
úroky z vládních dluhopisů na velice nízkou
úroveň blízkou nule. Úroky z uložených peněz jsou nyní na tragických -0.5 %. Opravdová „jízda“ nastane, až bude ECB příslušnou
zelenou legislativou donucena ještě navíc
financovat značnou část „zelených dluhopisů“ a „zelených aktiv“. Řada ekonomů považuje tuto situaci, kdy peníze budou de facto
ztrácet hodnotu, za morální a společenský
hazard. Konečnými obětmi tohoto dobrodružství totiž nebude nikdo jiný než běžní
občané eurozóny respektive jejich úspory.
A co další finanční zdroje? Když pomineme „soukromé investice“ (rozuměj: fronta
velkých korporací na zelené dotace), zbývá
nejúžasnější a všem socialistům vlastní nástroj, a sice daně! Daně buď přímé, nebo neobratně skryté pod eufemistickou formulací
(kap. 2.2.1): „Aby mohla Komise reagovat na
potřeby dlouhodobého financování transformace, bude … i nadále zkoumat další
zdroje, které by mohly být mobilizovány,
a inovativní způsoby, jak toho dosáhnout.“
Takže kromě zvyšování ceny emisních
povolenek, razantního zvýšení zdanění fosilních paliv, energií a dalších „neekologických“
komodit a lidských aktivit můžeme s napětím očekávat ještě další „mobilizaci zdrojů“
a jiné „inovativní způsoby“ jak vyždímat peníze z běžného občana EU…

Energetická chudoba
Ano, i tento pojem je vynálezem autorů
dokumentu „Zelený úděl“. Pravděpodobně
pod vlivem panického strachu elit EU ze Žlutých vest, jejichž zastánci by se mohli klidně
objevit i v ulicích Bruselu nebo Berlína, se
můžeme v kapitole 2.1.2 dopátrat i zjištění,
že v současné době je „pro 50 miliónů spotřebitelů finančně náročné zajistit ve svých
domovech odpovídající teplotu“. A jaké má
být řešení? „U domácností, které si nemohou
dovolit klíčové energetické služby zajišťující
základní životní standard, musí být řešeno
12

Výměna agendy: Jean-Claude
Junckera alias přerozdělování
migrantů nahrazuje Zelený
úděl Ursuly von der Layenové

riziko energetické chudoby. Efektivní programy, například pomoc domácnostem pro
financování renovace domů, mohou snížit
účty za energie a pomoci životnímu prostředí. Komise v roce 2020 vydá pokyny, které
členským státům pomohou otázku energetické chudoby řešit“. Tím je riziko energetické chudoby v dokumentu pravděpodobně
metodicky vyřešeno a oněch 50 miliónů domácností plus dalších 50 miliónů, které energetická chudoba dozajista čeká, si jistě může
oddechnout.

Kádrování národních rozpočtů
a projektů
Komise dále předpokládá, že pro transformaci bude nezbytná „ekologizace vnitrostátních rozpočtů“. Kvůli tomu bude spolupracovat s jednotlivými členskými státy
na tom, aby se kontrolovaly a porovnávaly
postupy při ekologickém sestavování národního rozpočtu. „Díky tomu bude snazší posoudit, do jaké míry roční rozpočty
a střednědobé fiskální plány zohledňují
environmentální aspekty a rizika…“.
Povšimněme si pojmu „kontrola ekologického sestavování rozpočtu“. Neznamená to masívní zasahování do výsostného
práva členských států, jak nakládat s penězi vlastních daňových poplatníků? Současně má být zpracována tzv. taxonometrie,
což bude soubor klasifikačních kritérií,
která budou určovat, zda jsou státní a komerční projekty dostatečně „zelené“ a zda
si zasluhují příslušné financování nejen ze
strany národních, ale dokonce i komerčních bank.

Kabaret pokrytectví v Davosu
Ještě ani nezaschl příslovečný inkoust na
(problematickém) schválení „Zeleného údělu“ Radou Evropy a paní von der Leyenová
vyrazila na Světové ekonomické fórum do
Davosu poreferovat přítomným miliardářům
o světlých perspektivách zelené ekonomiky.
Ponechme mimo diskuzi její emotivní projev,
ve kterém poněkud drze přirovnala „Zelený
úděl“ k výzvě prezidenta Kennedyho z roku
1961 k přistání prvního člověka na Měsíci.
Možná si jen bývalá ministryně obrany popletla nejen tehdejší motivaci Američanů, ale
i souvislosti jak politické, tak i vojensko-strategické.
Zajímavý byl ovšem celý průběh letošního Světového ekonomického fóra (WEF)
v Davosu, na němž nemohla chybět ani
Gréta Thunbergová, jejíž další emotivní „tyjátr“ odměnily přítomné elity frenetickým
potleskem. V zákulisí pak přebírala taktovku
výkonná ředitelka Greenpeace International
Jennifer Morganová. Z dalších projevů vyplynulo, že jedním z největších ekologů světa
byl odjakživa překvapivě dokonce i sám otec
zakladatel WEF Klaus Schwab. Pokrytectví
většiny „náhle prozřelých zachránců planety“
dokresluje skutečnost, že více než 120 účastníků fóra přiletělo do Davosu svými soukromými tryskáči. Například Air Charter Service
ve své zprávě uvádí, že za šest dnů konání
WEF přistálo a startovalo v Davosu až 1500
soukromých letů. Ekonomická elita v Davosu
tedy konečně našla společnou řeč s neomarxisty, vyjádřila jim podporu a poté odletěla
domů svými tryskáči, aby se stačila rychle
postavit do fronty na tučné zelené dotace…
Zpět na obsah
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Marxův pomník a zelený
Bundeswehr

Některá další opatření a cíle „Zeleného údělu“

Jak tyto pojmy spolu souvisí? Je to výběr
z agendy „elit“, leaderů Evropské komise,
kterou se tyto osoby neslavně zapsaly do
dějin:
Dnes už bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v projevu, který
měl loni v květnu při odhalení pomníku Karla Marxe v německém Trevíru, přednesl jako
tehdejší předseda Evropské komise přesvědčení, že by Marx jako myslitel a revolucionář
měl být vnímán v kontextu své doby a neměla by se na něj svalovat zodpovědnost za
zločiny komunismu. Dalšího komentáře asi
netřeba. Možná jen popřát panu Junckerovi
klidný důchod a nám ostatním naději, že se
tento pán už nikdy neobjeví v evropské politice.
Jeho nástupkyně Ursula von der Leyenová proslula svým problematickým působením od roku 2013 jako ministryně obrany
Spolkové republiky Německo. Možná právě proto byla na post předsedkyně EK loni
doslova dotlačena svou šéfkou, kancléřkou
Angelou Merkelovou. „Koncem roku 2018
mohlo létat necelých 20 procent z 68 německých bojových vrtulníků Tiger a méně než
30 procent ze 136 letadel Eurofighter. Dále
tu jsou lodě a ponorky, které se pro nedostatečnou údržbu nemohou plavit, a také

Právní předpis EU - právní rámec pro klima představuje závazné zakotvení cílů
dosažení klimatické neutrality do roku 2050
Zvýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro rok 2030
z dosavadních 40% ve srovnání s rokem 1990 na nejméně 50 % a směrem k 55 %
Zajištění „účinného stanovení ceny uhlíku“ Daně a uhlíková cla „vysílají správné
cenové signály a poskytují vhodné pobídky pro udržitelné chování výrobců, dovozců,
uživatelů a spotřebitelů“.
Přesměrování energetiky převážně na obnovitelné zdroje, zatímco má dojít k rychlému
vyřazení uhlí a k dekarbonizaci plynu.
Nová průmyslová strategie představuje plnou mobilizaci veškerého průmyslu
k dosažení klimaticky neutrálního oběhového hospodářství
Snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050 je prioritou. Měl by to být přesun
významné části vnitrozemské silniční nákladní přepravy (75%) na železnici a vodní cesty.
Cena dopravy přitom musí odrážet její dopad na životní prostředí a zdraví
Od roku 2025 pak musí nastat přechod automobilového průmyslu na výrobu vozidel
s nulovými emisemi, což má být zajištěno pomocí elektromobilů a udržitelných
alternativních paliv

je třeba konstatovat těžký nedostatek všeho
od munice po spodní prádlo.“ To mimo jiné
napsal ve své zprávě, zveřejněné před rokem německý poslanec Hans-Peter Bartels,
šéf komise pro vyšetřování stavu německé
armády. Kritika na adresu von der Leyenové však tímto zdaleka nekončí. Stále nejsou
vyjasněny náklady stovek milionů EUR na
konzultační firmy, jejichž činnost nepřinesla
podle zmíněné zprávy „pro armádu žádné
užitečné výsledky“. Mimochodem, jedna
z těchto konzultačních firem
(McKinsey) je současně konzultantem
německého energetického
konceptu
Energiewende, kterým byl inspirován
i „Zelený úděl“. Co
dodat? Snad jen to,
že se paní Ursula
úspěšně zasloužila
o výrazné snížení uhlíkové stopy německé
armády, a přitom se
naučila bezúčelně rozhazovat peníze (…zatím ještě německých)
daňových poplatníků.

Cesta ke zmaru
a totalitě?

pujících opatření, která mají ekonomiku
a společnost zcela podřídit diktátu jedné
jediné ideologie. Jde o hloubkovou proměnu reality kolem nás, která nemá být dána
spontánním vývojem, ale nařízena a uměle
organizována shora. Jde o projev maniakálních až surrealistických ambic neomarxistů
řídit společnost do nejmenších detailů
a převychovávat ji k obrazu svému, aniž by
brali v úvahu stav technologií a řídili se fyzikálními zákony. Trochu to připomíná pověstné: „Poručíme větru, dešti…“
Pokud by byla ona „transformace“
uskutečněna, přinese zároveň zmar hospodářství, přiškrcení svobody, odstranění
zbytků suverenity členských států, astronomické náklady a další prohlubování zaostávání EU za dynamickými ekonomikami
jiných koutů světa. Máme se zase obávat
masivní indoktrinace, manipulace, vytváření a zneužívání atmosféry strachu, všudypřítomného sledování a kontroly našeho
chování?


AUTOR: Miroslav Stříbrský, Petrolmedia

ZDROJE: Zelená dohoda pro Evropu verze
COM (2019) 640 final, Evropský parlament,
Investicniweb.cz, oe24.at, politico.eu, E15, World
Economic Forum, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Die Welt, Tomáš Břicháček (blog idnes.cz),
Petr Robejšek (blog aktualne.cz),
Lenka Zlámalová

Zelený úděl je zamýšlen jako soubor
dlouhodobých všezahrnujících a všeprostuUkázka z propagačních ma

Zpět na obsah
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BEZUHLÍKOVÁ EVROPA
SNÍŽÍ EMISE CO2
O DESETINY PROCENTA
„Vždycky jsem chtěl studovat chemii a pracovat v tomto
oboru,“ říká v rozhovoru pro Petrol magazín ředitel Svazu
chemického průmyslu a Osobnost české petrochemie za
rok 2019 Ivan Souček.
Proč jste se rozhodl po studium chemie?
Vyrůstal jsem v rodině, kde oba rodiče byli
vystudovaní chemici-technologové. Rozhodnutí jít v jejich šlépějích jsem považoval za přirozené, ostatně se tak děje v řadě
jiných rodin, kdy alespoň jedno z dětí se
„potatí“. Nakonec jsem vystudoval i stejnou
vysokou školu jako rodiče a na doporučení otce začal pracovat „u komína“ (tehdy
v Kaučuku Kralupy).
Uvažoval jste i o jiném oboru?
Vždy jsem chtěl studovat chemii, ale po
ukončení vysokoškolského studia chemické
technologie a podnikové praxe jsem shledal nutnost se dovzdělat v ekonomických
oborech, což se mi počátkem 90. let podařilo realizovat na zahraničních školách v Itálii,
USA a Japonsku a později obhájit ekonomický doktorát na VŠCHT v Praze. Kombi14

naci technického a ekonomického vzdělání
považuji pro fungování podnikového manažera za zásadní.
Ekonomika a řízení se ke sklonku mé
pracovní kariéry vlastně staly mým současným povoláním. Od roku 2011 učím odvětvovou ekonomiku, respektive ekonomické
aspekty chemického průmyslu a řízení investic v chemickém průmyslu, takže své
zkušenosti přenáším i na mladou nastupující generaci.
Jak jste se vypracoval na pozici top
manažera? Co vše je k tomu potřeba?
Svou kariéru jsem věnoval chemickému
a rafinérskému průmyslu a nikdy jsem předem neuvažoval, jakou pozici bych chtěl
v budoucnu zastávat. Měl jsem i štěstí,
že jsem vždy dělal práci, která mě bavila,
a měl výborné nadřízené a kolegy. V sa-

mém počátku jsem v Kaučuku Kralupy
pracoval jako provozní technolog, později jako „rozvojář“ polystyrenových plastů
a „strategický plánovač“ celé společnosti,
ještě později jako „rozvojář“ celé skupiny
Unipetrol. Na Unipetrolu jsem měl i výborné kolegy, kteří byli mimořádnými experty
a od kterých jsem se spoustu věcí naučil.
Později jsem dostal příležitost jako generální ředitel nejprve v Koramu Kolín, poté
v České rafinérské ještě v době, kdy byla
Česká rafinérská společným podnikem
Unipetrolu a společností Shell, Conoco
Phillips a Eni. Po odchodu z České rafinérské jsem pracoval jako konzultant odvětví
a poté znovu jako „rozvojář“ a vedoucí projektu pro rafinérii v zahraničí, což vyústilo
v realizaci několikamiliardového projektu
hlubokého zpracování ropy. Myslím si, že
předpokladem k tomu, aby se dala dělat
Zpět na obsah
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práce respektovaného manažera společnosti, je vhodná právě kombinace odborného a ekonomického vzdělání. Důležitá je
i jazyková vybavenost. Expert v oboru by
měl dnes ovládat minimálně dva světové
jazyky.
Jak snášela vaše vysoké pracovní
nasazení rodina?
Přiznám se, že jsem rodinu trochu zanedbával, snad jsem to zčásti vynahradil
společným cestováním, pohodovou a nekonfliktní náladou v rodině a zajištěným
vzděláním a usměrněním ke správným
životním hodnotám pro naše děti. A z části si to nyní vynahrazuji na dvou malých
vnučkách. Tu starší jsem naučil jezdit na
kole, dal základy šachové hry, naučil lyžovat i plavat, mladší mi snad dá příležitost
později.
Dá se při tak náročném povolání, jako je
top manažer, najít i místo na koníčky
a jinou mimopracovní činnost?
Začal bych asi publikační činností, kterou asi nelze nazvat koníčkem, ale spíše
snahou, aby po vás něco dlouhodobého
zbylo. Měl jsem velké štěstí, když jsem se
v průběhu svého doktorandského studia
seznámil s prof. Jiřím Fotrem. Za dobu
naší spolupráce jsme publikovali šest
knížek v oboru strategického plánování
a investičního rozhodování, kdy se podařilo vhodně skloubit teoretická východiska
a náhledy z praxe. Je to příspěvek k „mentální kondici“.
Myslím, že i péče o zdraví a fyzickou
kondici je důležitá. Stále mne baví lyžování, trochu šachy a hlavně „racketlon“ (jedná se o jeden zápas sestávající z odehrání
1 setu postupně ve stolním tenise, badmintonu, squashi a tenise), díky kterému
jsme s kamarády absolvovali i zahraniční
turnaje.
Z opravdových „koníčků“ bych zmínil cestování a filatelii. S mou ženou jsme
procestovali asi 70 států a poznali mentalitu lidí v jiných zemích. Jsem přesvědčen,
že není špatný a dobrý národ, jsou jenom
špatní a dobří lidé. Z filatelie jsem hrdý na
svůj dílek sbírky, který se věnuje historii
československých legií v Rusku. Nerad
bych zapomněl na čtení, beletrii. Jsem přesvědčen, že dnešní vzdělaný člověk by měl
přečíst alespoň 1 knihu měsíčně. Mými oblastmi zájmu jsou sci-fi, hlavně Jules Verne
a bratři Strugačtí, literatura faktu a sbírám
knížky o československých legiích v Rusku.
Zpět na obsah

Z poslední doby mne nadchla Vondruškova „Kronika zániku Evropy“.
Byl dobrý nápad prodat české rafinérie
a převést rafinérie na zpracovatelský
model?
Určitě byl. Díky kapitálovému vstupu globálních firem do tohoto odvětví ve střední
Evropě jsme zcela jistě urychlili získání konkurenceschopnosti na relevantním trhu,
získali řadu know-how souvisejícího s provozem, údržbou, bezpečností práce nebo
řízením investic, z čehož ostatně rafinérie
profitují i dnes. Měl jsem možnost pracovat
s řadou zkušených odborníků a manažerů
z USA, Švédska, Kanady, Holandska, Itálie
a později i z Polska. Přechod na zpracovatelský model měl svůj půvab v tom, že si na
trhu konkurovali pouze distributoři, kterými byli afilace akcionářů, které dostaly přístup k rafinérským produktům za zcela totožných podmínek, tzn. že všichni akcionáři
měli zájem na co nejefektivnějším zpracování ropy.
Co váš pohled na současný tuzemský
rafinérsko-petrochemický průmysl? Mají
české rafinérie šanci na přežití?
Určitě mají perspektivu minimálně dvou
až tří dekád, i když obnovitelná energie
bude stále více konkurovat. Rafinérie však
nemusí lpět jen na minerální surovině.
„Zelená“ rafinérie Benátky je toho příkladem. Druhým aspektem je petrochemické
využití rafinérských kapacit, což představuje získání produktů pro navazující výroby petrochemikálií a polymerů.
Podrobně jsem se ostatně perspektivami rafinérsko-petrochemického průmyslu věnoval ve své přednášce na loňském
Petrol summitu.
Obecně lze říci, že distribuční síť motorových paliv se bude dále rozšiřovat tak,
aby se umožnilo poskytování standardních služeb i vozidlům s elektropohonem
či na plynný pohon. Bude tak s výhodou
nadále využívána vybudovaná infrastruktura sítě čerpacích stanic a posílen obrat
„suchého zboží“ v prodejnách čerpacích
stanic. Usnadněním přístupu k alternativnímu „palivu“ však bude rychleji kanibalizována vlastní tradiční spotřeba motorových paliv.
Nejen proto se budou existující rafinérské provozy dále optimalizovat tak,
aby došlo k co nejefektivnější výrobě motorových paliv, které dokážou lépe konkurovat alternativním palivům. Rafinérské

společnosti se pak také budou propojovat
s plynárenskými s možností efektivního
zajištění distribuce LNG.
Rozvojové plány rafinérií by měly být
zaměřeny na takové výroby, které budou
perspektivní z dlouhodobějšího hlediska.
Dojde proto k posílení možností substitucí
motorových paliv na ropné bázi a alternativního využití polotovarů nezbytných pro
jejich výrobu, např. pro navazující petrochemické zpracování. Dojde také k revizi
dalšího extenzivního rozvoje výroby automobilového benzínu a složek nezbytných
pro jeho výrobu. A nakonec dojde k posílení důrazu na udržitelný rozvoj výroby
motorové nafty, kde lze zároveň očekávat
významné snížení její spotřeby pro osobní
dopravu.
Očekává se zároveň, že rafinérské společnosti budou hledat aliance s výrobci alternativních paliv. Ta by se následně mohla vyrábět na existujícím zařízení rafinérií.
Mělo by smysl spojit MERO s ČEPREM?
Osobně si myslím, že smysl spojení není
v získaných synergiích, ale hlavně ve společném provozování produktovodní sítě
a skladů s jednotnou filosofií, v optimalizaci výše a druhu zásob. Optimální společný
investiční rozvoj bude nadále zajišťovat
energetickou bezpečnost státu, umožňovat další integraci, využívání obchodních
příležitostí v rámci regionu, uspořádání
vztahů s SSHR a nakonec zajistí i co největší
výnos pro státní rozpočet.
Jak budou podle vás vypadat paliva
budoucnosti? Jak dlouho ještě vydrží
klasická ropná paliva?
V prognóze společnosti Shell (scénář Sky
z roku 2018) se uvádí, že některé progresivní regiony možná budou chtít dosáhnout
nulových emisí už kolem roku 2050, aby
vyvážily země, které se do tohoto bodu
dostanou mnohem později. Čisté nulové
emise v téměř každé průmyslové ekonomice jsou však obtížné z důvodu současného nedostatku nízkouhlíkových náhražek,
např. pro dopravu leteckou, lodní, silniční
nákladní, výrobu cementu, některé chemické procesy, výrobu skla. Paliva s vysokým energetickým obsahem budou tak
stále nezbytná. Větrná a solární energie
může rychle růst, ale vyrábí elektřinu, která
dnes představuje méně než 20 % konečné
spotřeby energie. Významný příspěvek ke
dekarbonizaci a vyšší efektivnost vyžaduje
hlubokou elektrifikaci ekonomiky.
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Scénář Sky předpokládá, že elektřina
přesáhne 50 % celkové konečné spotřeby
energie při pětinásobném zvýšení v porovnání s rokem 2017. Dojde k postupnému prosazování elektromobility, pro oblast výroby
elektřiny bude dominovat solární energie.
V osobní a hromadné dopravě dojde ke
„zlomu dominance elektromobility“ mezi
lety 2030–2040, pro nákladní dopravu se
předpokládá její prosazení až v období
2050–2060. Fosilní paliva by i po roce 2050
měla tvořit 25–35 % celkové potřeby energie pro dopravu, přičemž vlivem elektrifikace se sníží absolutní poptávka po plynných a kapalných palivech. Vliv požadavku
na vyšší obsah obnovitelných zdrojů sníží
absolutní spotřebu kapalných a plynných
minerálních paliv (tj. paliv vyráběných na
bázi ropy). Struktura změny vozového parku ovlivní strukturu spotřeby jednotlivých
druhů motorových paliv: rychlejší nástup
elektrifikace osobních vozů sníží významněji poptávku po automobilových benzínech,
zatímco pozdější nástup elektrifikace a plynofikace nákladního vozového parku ze
střednědobého hlediska zachová významnou poptávku po motorové naftě. Tlak na
snižování emisí způsobí další racionalizaci
motorů a ovlivní pokles poptávky po motorových palivech.
Jakou roli budou hrát elektromobily,
biopaliva, auta na vodíkový pohon,
biometan?

Elektromobily budou neodmyslitelnou
součástí poolu motorových paliv po roce
2030, s dominancí zhruba od poloviny tohoto století. „Půvab“ elektromobility spatřuji v eliminaci emisního zatížení velkých
městských aglomerací s velkým provozem
dopravy, byť při současném tzv. „energetickém mixu“ k významnému celkovému
snížení emisí skleníkových plynů nedojde.
Není dořešena ani dostatečná kapacita
a disponibilita surovin pro výrobu baterií
a jejich opětovné zpracování po ukončení
jejich životnosti.
Osobně se domnívám, že přiměřený podíl biopaliv (cca v dnešní úrovni, tj.
5–10 % celkové energetické spotřeby) je
vyvážený příspěvek k efektivnímu fungování hospodářství: zemědělství (kde
pěstování technických plodin patří mezi
„normální“ využití zemědělských ploch,
zejména těch, které nejsou využívány pro
výrobu potravin), zpracovatelský průmysl
(který mj. přímo i nepřímo zaměstnává tisíce obyvatel) a konečně i doprava (která
částečně těží z nižší závislosti na dovozech
fosilních surovin, jako je ropa a plyn).
Co se týče vodíku, čeká nás ještě dlouhá cesta, byť dosavadní vývoj prokazuje,
že to není cesta slepá. Biometan je určitě
řešení, jehož podporou a širším uplatněním se pomůže ke snazšímu splnění cílů
EU pro rok 2030, kdy má být energetická
potřeba dopravy zajištěna ze 14 % z obnovitelných zdrojů.

Věříte, že změna klimatu je způsobena
především lidským faktorem?
Lidský faktor má na změnu klimatu nepochybně vliv, i když si myslím, že spíše tím,
že se snižuje vegetace na zemi, zjednodušeně řečeno: kácí se lesy a staví se dálnice.
Rovnováha pohlcování CO2 vegetací je podle mne ovlivňována spíše tímto než emisemi z lidské činnosti, které se podílejí na
celkových emisích CO2 na zeměkouli z cca
3,5–4 %. Ostatní emise CO2 produkují moře,
půda, mrtvá vegetace aj.
Podle mne bude mít rychlé směřování
k bezuhlíkové Evropě, tj. Evropě nezvyšující
emise CO2 – Green Deal – fatální dopad na
sociální aspekty. Ne všechny evropské země
si mohou dovolit přesměrovat své rozpočty
prioritně na bezuhlíkovou Evropu, majíce
potřebu dobudovávat dopravní infrastrukturu, zajistit vysokou úroveň školství, zdravotnictví, obrany apod., vyplácet důchody
aj. Jako v každém problému je třeba vážit
možnosti, potřeby a důsledky. Například: ví
se, že Evropa přispívá k celkovým emisím na
světě z cca 9–10 %? Ví se, že bezuhlíková Evropa tedy přispěje k celkovému snížení emisí CO2 ve světě pouze cca 0,3–0,5 %? Proč se
nepreferuje spíše potřeba udržení „zelené
planety“, tj. zvyšovat zalesňování a využívání rostlin pro fotosyntézu?
Problémem jsou nepochybně skleníkové plyny – ví se ale o zdrojích a efektech
metanu, halogenovaných uhlovodících,
ale i vodní páře? Vodní pára a oxid uhličitý
(v koncentraci necelých 0,04 %) jsou v atmosféře nejvíce zastoupené skleníkové
plyny, kvůli kterým je na Zemi teplota asi
o 33 stupňů Celsia vyšší, než by byla bez
skleníkového efektu způsobeného těmito plyny. Na skleníkovém efektu se vodní
pára podílí průměrně 50 %, CO2 asi 18 %,
metan asi 7 % a přispívají i další látky jako
ozón, freony, oxid dusný aj. O tom všem si
lze přečíst nejen v odborných statích, ale
i ve Wikipedii, a mrzí mne, že si to nepřečtou ani renomovaní a citovaní vědci a politici.
Určitě je ale nezbytné se chovat zodpovědně k přírodě a přírodním zdrojům.
Současně by to nemělo být na úkor vývoje
Evropy a naší země, její konkurenceschopnosti, životní úrovně a perspektivy, resp. již
zažitého „udržitelného rozvoje“.
Co vás v současné době nejvíce trápí?
Pochopitelně mne trápí současný vývoj:
v globálním pohledu – rozdmýchávání
konfliktů, boj o suroviny, obchodní války,
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rozdělování Evropy, hledání nepřátel doma
i v zahraničí, to vše podporované médii.
V oblasti životního prostředí je to pak převládání kampaňovitých opatření založených na politických a emotivních názorech,
které nejsou mnohdy podložené objektivním vědeckým názorem. Je mi líto vrcholových politiků, kteří podléhají subjektivním
a jednostranným výkladům a komentářům,
což je i „Zelená dohoda“.
Jaká je role chemického průmyslu v boji
proti změnám klimatu a v čem se musí
chemický průmysl změnit?
V tomto smyslu považuji za nejdůležitější
řešení problematiky plastů. Napadá mě
jednoduchá úvaha: proč papírová taška?
Vždyť tašku nechceme vyhazovat, ale recyklovat! Oproti plastové je dražší a těžší; využívá přírodní zdroje, které jsou nezbytné
pro fotosyntézu; dá se recyklovat hůře než
plastová. Správné opatření je proto vypěstovat v lidech a firmách recyklační kulturu,
a ne zakázat plasty. Vždyť nechceme, aby
se uplatňovaly méně kvalitní konstrukční
materiály, nechceme, aby se uplatňovaly
dražší materiály.
Chemický průmysl má obrovský potenciál možného příspěvku k cirkulární ekonomice, oběhovému hospodářství. Jednou z cest je i chemická recyklace – jediný
vhodný a správný nástroj, jak vrátit „molekuly“ zpět do původní formy polymeru bez
dopadu na jeho vlastnosti. Chemická recyklace polymerů je nejčastěji dekompozice
plastu nebo elastomeru na kapalinu nebo
Zpět na obsah

plyn, které lze využít k syntéze monomerů
nebo k jiným produktům, jako jsou např.
kapalná motorová paliva a různé chemické
sloučeniny, které mohou nahradit stejné
molekuly, které jsou produkovány zpracováním ropy, uhlí a zemního plynu.
Dalším aspektem je energetická náročnost chemického průmyslu, kde jdeme
cestou společnou i pro jiná energeticky
náročná odvětví. Snažíme se snižovat
energetickou náročnost výroby, například
využitím dekarbonizovaných a obnovitelných zdrojů energie, nasazením nových
technologií, např. technologie Power-to-X.
To je významnou oblastí dalšího směřování chemického průmyslu s následným využitím energeticky potenciálních produktů
(vodík, čpavek, metanol, ethanol aj.). Chemický průmysl bude nadále reagovat i na
požadavky cirkulární ekonomiky a vývoje
a zavádění výroby netoxických materiálů.
Významnou oblastí je výroba plastů a jejich uplatnění na trhu ve světle omezování
využívání jednorázových plastů a maximalizace opatření k jejich sběru, třídění a opětovnému zpracování.
Úplná dekarbonizace chemického průmyslu v pravém slova smyslu ale není možná vzhledem k tomu, že veškerá organická
chemie je založena na vlastnostech uhlovodíkových řetězců.
Chemický průmysl určitě čeká postupná restrukturalizace tak, aby se eliminovaly
nebezpečné látky, tzv. SVHC (Substances
of Very High Concern). Určitě se aktivním
výzkumem a vývojem podaří najít ade-

Vystudoval chemické inženýrství a ekonomii na MCHTI v Moskvě, vzdělání si
doplnil na Scuola Superiore Enrico Mattei
a DePaul University Chicago a JICA Tokyo,
doktorát obhájil na VŠCHT v Praze. Během
profesní kariéry působil na technických
pozicích ve společnosti Kaučuk, ve společnosti Unipetrol zastával pozici ředitele
rozvoje a člena představenstva, několik
let byl generálním ředitelem společnosti
Koramo, v letech 2002–2014 předsedou
představenstva a generálním ředitelem
České rafinérské. V současnosti je členem
dozorčí rady Čepro, tajemníkem ČNR
WPC, členem Rady Ústavu chemických
procesů AV ČR a členem Inženýrské akademie ČR. Pracuje pro Svaz chemického
průmyslu ČR jako ředitel a na VŠCHT Praha
– katedře ekonomiky a řízení chemického
a potravinářského průmyslu. Je spoluautorem řady článků v oblasti polymerních
technologií, zpracování a přepravy ropy,
rozvoje petrochemických a rafinérských
technologií, biopaliv a alternativních paliv. Je spoluautorem 8 patentů v oblasti
polymerních technologií a 8 knižních publikací v oblasti strategického plánování
a řízení investic. Hovoří plynně rusky, italsky, anglicky a srbsky.

kvátní substituty. Na druhou stranu by se
chemický průmysl neměl nechat strhnout
kampaněmi, aby se přestaly používat látky,
které nejsou nebezpečné.
Jakou roli v tom chce hrát Svaz
chemického průmyslu ČR?
Svaz chemického průmyslu ČR je připraven nadále zastupovat zájmy svých členů.
Jaký postoj a strategii zaujmeme, budeme
dále diskutovat i ve světle toho, že Evropská komise chystá řadu nových legislativních opatření a problematika „advokacie“
je jednou z našich klíčových kompetencí.
Zde je důležitý stanovení priorit a „souhra“
i s ostatními svazy chemického průmyslu
evropských zemí a Cefic (Evropské chemické sdružení) vůči těmto návrhům a nalézaní přijatelných cest k realizaci opatření na
zmírňování dopadů průmyslu na životní
prostředí při zajištění nezastupitelných
produktů pro navazující odvětví a potřebu
obyvatel.


AUTOR: Alena Adámková
FOTO: autorka
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Čerpací stanice měsíce JAPO Transport Popůvky

NEJEN PRO
VLASTNÍ KAMIONY
Společnost Japo Transport nabízí komplexní logistické
služby v oblasti mezinárodní a vnitrostátní kamionové
dopravy se specializací na Itálii. Zároveň ve svém
areálu v Popůvkách u Brna nabízí možnost skladování
zboží (i chlazeného) včetně balení i třídění. V areálu je
zároveň také autorizovaný servis DAF včetně myčky
a v neposlední řadě také čerpací stanice jak pro kamiony,
tak pro osobní automobily, která řidičům slouží od roku
2008. Před třemi roky byla důkladně modernizována,
a tak jsme se tam zajeli podívat.
Od avií ke kamionům DAF
Společnost JAPO Transport dnes patří mezi
největší svého druhu na jižní Moravě, její
zakladatel Josef Janulík ale začínal krátce
po sametové revoluci ve Střelicích se dvěma aviemi. Vozidla ve vozovém parku však
rychle přibývala, k aviím se postupně přidaly nákladní automobily a kamiony DAF,
skoro geometrickou řadou rostl i počet
zaměstnanců, takže brzy přišla na řadu
18

tradiční otázka: kam s nimi? Nakonec došlo
k nákupu pozemků v Popůvkách kousek
od dálnice D1 a k vybudování rozsáhlého
multifunkčního areálu, který sice v první
řadě zajišťuje zázemí a servis pro vlastní
kamionovou dopravu, ale poskytuje služby i třetím stranám. Areál se navíc pomalu
rozpíná do všech směrů, tak jako přibývají
nové služby.
Zázemí a potřebné služby zde najdou
také řidiči kamionů jiných firem. Kromě

kompletního autorizovaného servisu vozidel DAF, měření emisí, ověřování tachografů nebo nákladní mycí linky značky Istobal
zde najdou i místo pro odpočinek včetně
sprchy, kuchyňky, posezení u televize či
potravinového automatu i samotní řidiči.
A kdo potřebuje jen natankovat, může se
zastavit u veřejné čerpací stanice, která
stojí hned vedle vnitropodnikových stojanů. „V případě, že řidič zažádá o další služby, nabízíme parkování, za poplatek si zde
může udělat pauzu nebo to zde využívají
jako hlídané parkoviště. Pokud má závadu,
tak se může objednat na servis. Většina
služeb se samozřejmě váže na naši dopravu, ale nabízíme to i firmám, které máme
smluvně podchycené. A mnozí sem jezdí
pravidelně tankovat,“ říká Petr Zeman, který má mimo jiné na starosti právě provoz
čerpací stanice.

Kvalitní PHM podmínkou
Čerpací stanice patří mezi ty malé. Pod
zastřešenou refýží přesto najdete pět tankovacích míst, kde si řidiči mohou ze stoZpět na obsah
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janu doplnit benzin nebo naftu, kapalinu
AdBlue, a dokonce i kapalinu do ostřikovačů. Na kvalitu pohonných hmot si tu potrpí už proto, že ty samé pohonné hmoty
tankují do svých kamionů. „Dodávky jsou
zajišťovány z rakouské rafinerie OMV ve
Schwechatu nebo z bratislavského Slovnaftu, z místního terminálu dovážíme rovněž velmi kvalitní palivo,“ říká Petr Zeman.
Podzemní tanky pojmou 60 tisíc litrů nafty
a 30 tisíc litrů benzinu. Koupíte zde benzin
oktanového čísla 95 a klasickou motorovou naftu bez aditiv. „Do kamionů se nedává aditivovaná nafta, aby vyšla dobře
cena na kilometr,“ vysvětluje Petr Zeman.
Ceny jsou přibližně stejné jako u čerpacích
stanic velkých řetězců v regionu, řidiče zde
mohou kromě klasických kreditních karet
Zpět na obsah

platit i tankovacími kartami CCS a DKV. Mimochodem, stojany už mají od roku 2008
něco za sebou, a tak se v nejbližší době plánuje jejich výměna.
Co se týče alternativních paliv, zatím
zde vyčkávají. Po testech CNG v kamionech
zjistili majitelé, že stlačený zemní plyn zatím není na pořadu dne, uvažuje se však
o instalaci nabíjecí stanice.
Výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů nejsou zatím moc rozšířené. Proto nás
zaujalo, že právě na tak malé čerpací stanici
jsou k dispozici na všech tankovacích místech. „Já vím, není to standartní služba, ale
je to velice komfortní. Na konferenci, která
se týkala čerpacích stanic, to společnost
FlowControl představovala a pan majitel se
pro to nadchl. My jsme to sem pak nechali

dodatečně instalovat,“ vysvětluje Petr Zeman a dodává, že zákazníci to oceňují, protože dvoutisícové tanky musejí doplňovat
každý třetí týden.
Čerpací stanice využívá služeb firmy
Unicode System včetně nejmodernějšího
pokladního systému Euroshop 3 a speciálního terminálu pro bezobslužné tankování kamionů. Veřejná čerpací stanice má
otevřeno nonstop sedm dní v týdnu, i když
přes noc pouze prostřednictvím okénka
pro zaplacení. „Pan majitel chce nabízet určitý standard služeb. Tohle je ostatně jediná čerpací stanice, která má otevřeno i po
23. hodině, a navíc máme tržby na suchém
zboží i v noci, takže se to vyplatí,“ vysvětluje odpovědná vedoucí čerpací stanice
Elena Maxiánová.
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Čerpací stanice měsíce JAPO Transport Popůvky
Omezený prostor shopu
Původní čerpací stanice v roce 2008
měla jen malý shop, který nabízel jen základní sortiment. Po rekonstrukci se vnitřní
prostor trochu zvětšil a nyní zde najdete
veškeré zboží, které od čerpací stanice
očekáváte. Klasické jednoduché kovové
regály, které jsou plné zboží, dodala firmu
Plus Kontakt. Je zde velká chladicí skříň pro
nápoje i balené bagety od firmy Crocodille.
Zadní stěna patří automotive zboží a okolo
pokladny si lze vybrat z nepřeberné nabídky cukrovinek. Nechybí ani víno či drogistické zboží. S ohledem na omezené prostory zde koupíte jen základní noviny, pro
časopisy už se nenašlo místo. I když prostor
shopu je opravdu malý, nechybí zde naopak barový pult se dvěma místy k sezení
a jedno universální sociální zařízení, které
obsluha udržuje ve vzorné čistotě. U barového pultu pak zákazníci najdou samoobslužný automat na zrnkovou kávu, kterou
dodává firma Foodex, a mikrovlnnou troubu. Před shopem dokonce nechybí skromné venkovní posezení. „Chtěli bychom
ještě zlepšit nabídku o párky v rohlíku, jinak se zde nevyplatí větší nabídka gastro.
Obsluha už by to nedokázala zvládnout
a další zaměstnanec by byl zase zbytečný,“
vysvětluje Elena Maxiánová.
„Požadavky zákazníků jsou čím dál vyšší,
i na zázemí a prostory. Nemohli jsme si však
zatím dovolit více. Samozřejmě by se nám
líbilo nějaké gastro, kterého je teď na čerpačkách hodně. Ale chce to mít větší zázemí
a další obsluhu. Nás zatím živí doprava,“ říká
Elena Maxiánová a dodává, že to rozhodně
neznamená, že by se čerpací stanice dále
nerozvíjela. V plánu je například mycí centrum s boxy i portálem. Zatím mají motoristé
k dispozici pouze vysavač a kompresor, pro
který se našlo místo hned vedle výrazného
totemu. Okolí čerpací stanice je upravené
a udržované, i když lednové počasí nedávalo
zvláště zeleni možnost vyniknout.
Čerpací stanice JAPO Transport v Popůvkách je další netradiční provozovnou, která
je dobrým příkladem využití synergií velké
firmy. Možná vás neoslní designem nebo
nějakou netradiční službou, ale přináší motoristům přesně to, co od ní očekávají. Příjemné prostředí a kvalitní pohonné hmoty
za standardní ceny představují kombinaci,
kvůli které se sem motoristé rádi vracejí.
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vápník

h o řčík

Minerální voda Kláštorná Kalcia je bohatým
a přírodním zdrojem vápníku*, který přispívá ke zpevnění
vašich kostí a regeneraci vašich svalů.

SÍLA VÁPNÍKU
Vápník si lidské tělo nevytváří,
proto je nezbytné ho přijímat,
ideálně jako přirozenou složku
některých druhů potravin,
včetně minerálních vod
bohatých na vápník.

Láhev vyrobená ze 100% recyklovaného PET
Sycená 0,5 l

Jemně sycená 0,5 l

* Pro zajištění významného příjmu vápníku je třeba vypít alespoň 250 ml vody Kláštorná Kalcia denně.
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Čerpací stanice měsíce EuroOil Stráž nad Nisou

CHYBÍ JEN STOJAN
NA VODÍK

U rychlostní silnice I35 v katastru obce Stráž nad
Nisou ve směru na Liberec slouží řidičům tři roky nová
čerpací stanice. Pokud se podíváte na vzhled čerpaček
řetězce EuroOil, do něhož patří, lze konstatovat, že je
velmi netradiční. Pouze atika, totem a výdejní stojany
prozrazují, že je součástí sítě státního Čepra, jinak je zde
všechno trochu jinak. Největším kreditem této čerpací
stanice je neobyčejně široká nabídka pohonných hmot,
respektive energií.
18 let od myšlenky k realizaci
Čerpací stanice EuroOil zde stojí od roku
2016, vlastní ji společnost EDI Liberec, a. s.
Nicméně o záměru vybudovat zde oázu pro
řidiče zde uvažovali již v 90. letech minulého
století. Ostatně stavební povolení majitelé
dostali již v roce 1998. Přesto trvalo dlouhých
16 let, než k realizaci došlo.
Mělo zde být rozsáhlé stání pro kamiony,
ale nakonec se představy odvíjely od posledních trendů a od dohody s partnerem, kterým se stala státní společnost ČEPRO, která
u nás mimo jiné spravuje síť čerpacích stanic
Eurooil. I tak můžeme výsledek považovat za
22

poměrně velkorysý ve srovnání s ostatními
čerpacími stanicemi v okolí, na které narazíte
podél silnice I35. Na jednu stranu tedy vznikla čerpací stanice podle požadavků expertů
společnosti ČEPRO, na druhou stranu byl
majitelům ponechán prostor na vlastní představy o vzhledu čerpací stanice, což je vidět
hlavně na shopu a zejména na barevnosti
a materiálové rozmanitosti interiéru.

Komplexní nabídka
Co se týče nabídky pohonných hmot nebo
chcete-li dostupných energií, těžko dnes
budete hledat čerpací stanici s komplexnější

nabídkou. Zájemci zde najdou nejen klasické
pohonné hmoty na benzín a naftu, ale doplnit potřebné médium zde mohou také majitelé automobilů s pohonem na LPG i CNG.
A zkrátka nepřijdou ani elektromobilisté, kteří zde mohou dobít energii u dvou rychlonabíjecích stojanů.
K dispozici je zde pochopitelně nabídka
pohonných hmot státní společnosti ČEPRO.
Na třech oboustranných stojanech najdete
klasický benzín oktanového čísla 95, standardní motorovou naftu bez biosložky Optimal D a navíc aditivovanou s označením
Optimal D+. Omezená nabídka – chybí zde
vysokooktanový benzín Optimal 98 a aditiZpět na obsah
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vovaný Optimal 95 – je způsobena menším
počtem zabudovaných nádrží. Nabídku na
refýži doplňuje výdejní stojan pro kapalinu
AdBlue a také vysokokapacitní plnicí stojan
na CNG od společnosti Innogy, který tak mohou využívat také autobusy a nákladní automobily.
Pro majitele automobilů upravených na
spalování LPG ještě stojí stranou plnicí stojan
na propan-butan od společnosti Kralupol
a vzadu za shopem a venkovním posezením
pak najdete dva oboustranné rychlonabíjecí stojany se systémy Combo CCS (50 kW),
CHAdeMO (50 kW) a klasickým připojením
Type 2 (22 kW) pro elektromobily od spoZpět na obsah

lečnosti ČEZ. „Možná do budoucna budeme
řešit s ČEZem rozšíření elektrodobíjení. Jsou
tu čtyři místa, ale to možná nebude stačit.
Neměl by to být problém, máme zde úplně
novou trafostanici i nové kabely,“ říká jeden
z majitelů této čerpací stanice Petr Jakl.

Vytápění tepelným čerpadlem
Mezi výdejním místem a moderním shopem je poměrně široký odjezdový prostor
s několika parkovacími místy, který bohužel
není zastřešený. Prostorné zázemí čerpací
stanice pak nabízí nadstandardní prostor pro
obchod i občerstvení stejně jako poměrně

velkorysé zázemí pro personál, kde kromě
skladů pro potraviny i tzv. „nonfoodové“ zboží najdeme přípravnu pro jídla, sociální zařízení pro personál, šatnu se sprchou, kancelář
i technickou místnost pro vytápění celého
objektu pomocí ekologických tepelných čerpadel vzduch/voda.
Celý shop je vyveden v decentních odstínech šedé, vínové a hnědé, moderní a vkusné
vybavení (regály a nábytek) pak dodala firma
ZOK systém z Havlíčkova Brodu. Za zmínku
stojí nadstandartní prosklení celého shopu,
které přes den umožňuje výrazně omezit
umělé osvětlení. Má to však i svou stinnou
stránku, protože interiér se v létě značně
23

Čerpací stanice měsíce EuroOil Stráž nad Nisou
zahřívá. „Proto jsme sem dali na okna fólie
a samozřejmě tu musí fungovat i klimatizace,
která jde z tepelných čerpadel,“ říká Petr Jakl.
Protože čerpací stanice převzala vedle
nabídky pohonných hmot i kompletní sortiment výrobků od sítě EuroOil, vystačí si
se dvěma samostatnými regály uprostřed,
rozměrnou chladicí skříní a regály na zadní
stěně, podél předního okna a nad pokladnami. Pokladní systém je od společnosti
Your Systém. V sortimentu najdete vše, co
by na čerpací stanici nemělo chybět od nápojů přes cukrovinky, hračky, drogerii až po
automotive zboží. Významné místo na zadní
stěně pak zabírá působivá vinotéka. Nějaké
originální produkty z podhůří Ještědu nebo
krajové speciality zde ale nenajdete.

Oběd si tu dáte, ale…
V levé části prostoru shopu stojí tři stolky
a barový pult. Od zbytku prodejny je tento
prostor oddělený velkou květinovou výzdobou a třetím regálem se zbožím. Proti
stolkům je výdejní pult na občerstvení s prosklenou a osvětlenou vitrínou s nabídkou
sendvičů, pečiva a hotových jídel. Na něj
navazuje zleva automat na kávu od společnosti Dallmayr a zprava pokladna s regály na
cukrovinky a další otevřený chlazený na regál
na balené bagety a sendviče značky Hamé.
Kromě klasického automatu na instantní
kávu je zde samozřejmě k dispozici i automat
na zrnkovou kávu. Díky němu si zde můžete
dát i kvalitní kávu Dallmayr, jak s sebou do
kelímku, tak do porcelánu pro konzumaci na
místě.
Ačkoli součástí zázemí objektu je i přípravna jídel s několika profesionálními zařízeními, v podstatě zde využívají pouze
mikrovlnnou troubu na ohřev chlazených
hotových jídel od společnosti Days Menu.
„Zjistil jsem, že takhle je to pro nás i pro naše
zákazníky optimální s ohledem na šířku sortimentu, poptávku a možnou dobu skladování,“ říká Petr Jakl a dodává, že kuchaře by zde
asi neuživili.

Zatím bez mycí linky
Z druhé strany shopu najdete i venkovní posezení, které samozřejmě není v lednu příliš
využíváno. Jinak jsou součástí čerpací stanice také rozsáhlé parkovací plochy. Celkem
sedm míst zde najdou řidiči kamionů, dalších
dvacet je pro osobní automobily. Jejich majitelé pak mohou využít i kompresor a vysavač, naopak mycí linkua nebo samoobslužný
24
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mycí box zde nenajdete, což samozřejmě
vychází z konceptu dálniční čerpací stanice.
V budoucnu se uvažuje o tom, že by se na
čerpací stanici dalo dojet i přímo z Liberce
horní cestou, takže by zde i mycí centrum dávalo smysl. „Máme na to už připravený projekt, uvidíme,“ říká majitel.
Ještě dodejme, že čerpací stanice není
otevřena nonstop, ale jen od půl šesté do
22 hodin a celý areál zvládne obsloužit celkem pět zaměstnanců ve dvousměnném
provozu a jeden brigádník.

Závěr
Čerpací stanice Eurooil u rychlostní silnice
I35 se nám líbila. Určitě je výjimečná z hlediska komplexní nabídky standardních i alternativních pohonných hmot, za zastavení
stojí i moderní shop s útulným posezením,
čistým a moderně vybaveným sociálním zařízením a rozmanitou nabídkou hotových jídel. Nejde sice o žádný kulinářský zážitek, ale
v rámci doplnění potřebné energie pro tělo
zdejší nabídka nápojů i jídel splňuje více než
základní požadavky.
 AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: autor

Systém pro objemovou kalibraci nádrží

Provádíme kalibrace objemovou metodou.
Prodej měrných tyčí a pásem.
Servis
Prodej
Výstavba
Realizace
Poradenství
Zpět na obsah
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2020: ROK BOJE
ZA SNÍŽENÍ EMISÍ
Petrolejáře čeká náročný rok. Každoroční téma
vylepšování kvality paliv, investic do pumpařských sítí
nebo inovace suchého zboží přebíjí letos intenzivní snaha
o co největší úsporu CO2. Jinak hrozí vysoké pokuty.

Nebude to pro dodavatele paliv vůbec
snadný rok. Koncem letoška vyprší jeden
z termínů, které dala Evropská unie ke splnění závazku snížení emisí oxidu uhličitého. Petrolejáři, konkrétně dodavatelé paliv,
musejí na konci prosince vykázat u prodávaných paliv snížení emisí CO2 o 6 procent
oproti stavu v roce 2010. Jinak hrozí vysoké pokuty v řádu desítek i stovek milionů
korun.
A termín je to šibeniční – po letech
úspor, rozšiřování podílu nízkoemisních
biosložek v benzínu a naftě, instalací dobíjecích stanic nebo stojanů se stlačeným
zemním plynem CNG na pumpy, byla na
konci loňska úspora na pouhých 3,5 procenta. Benzin a naftu tak budou řidiči letos
tankovat s maximálním možným podílem
26

biosložek, kdo může zkusí, nabídnout vyspělé biopalivo s možností dvojího započítání úspory CO2, vyloučen také není návrat
vysokoobjemových biopaliv typu B100,
která jsou výrazně dražší než třeba nafta,
a dodavatel by je tedy musel nabízet pod
cenou za cenu vlastních finančních ztrát.
A je otázka, jestli tohle všechno bude stačit
k tomu, aby dodavatelé ke konci roku šestiprocentní úspory oxidu uhličitého vůbec
dosáhli.

Boj o benzín E10
Povedou se tedy diskuse o zavedení benzínu E10, tedy s dvojnásobným podílem lihu
oproti nynějšímu E5. To už by významně ke
splnění emisních cílů EU přispělo. Aby však

takové opatření mělo smysl a lidé benzín
kupovali, musel by z trhu úplně zmizet
levnější Natural 95 ve verzi E5. A to se řadě
dodavatelů nelíbí, takže mezi velkými petrolejářskými společnostmi panuje ohledně plošného zavedení E10 všechno, jen ne
shoda.
Byla tu sice možnost, aby stát po vzoru například sousedního Slovenska nařídil
plošné zavedení E10 zákonem, tedy z moci
úřední, ale z toho sešlo. Ministerstvo průmyslu a dopravy do právě schvalovaného
zákona o pohonných hmotách tuto povinnost nakonec nedalo.
Co nás tedy v oboru pohonných hmot
letos čeká? „Určitě zvládnutí ekologie, tedy
konkrétně splnit úsporu emisí CO2 o 6 procent. Za tím následuje zvýšení podílu obZpět na obsah
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novitelných zdrojů v dopravě. Tato snížení
emisí splnit nebude vůbec jednoduché
technologicky i ekonomicky,“ komentuje
rok 2020 Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Alternativních paliv bude víc
Vlivem zelené propagandy i povinnosti výrazně snížit emise automobilů se dostávají
pod velký tlak i automobilky. Zřejmě tedy
ještě víc než loni nás bude bombardovat
nabídka nových elektromobilů, včetně
těch se značkou Škoda, vyráběných v Bratislavě. Z továrny v Nošovicích však sjede
už v březnu první elektromobil, vyrobený
na území Česka – Hyundai Kona.
A sice stále malý podíl elektřiny na celkové spotřebě paliv u nás viditelně poroste
(na úkor klasického benzínu a nafty). Zcela
jistě dál poroste i zájem o propan butan
LPG a stlačený zemní plyn CNG, jehož odbyt už nestoupá tak strmě jako před lety,
ale aut i plnicích stanic, případně stojanů
u klasických pump nadále přibývá.
A jak hodnotí minulý a letošní rok sami
největší dodavatelé pohonných hmot?
(odpovědi jsou v některých případech redakčně zkráceny, na některé otázky oslovené společnosti neodpověděly).
Jaký byl pro vás loňský rok?
Co nejdůležitějšího se vám podařilo?
Jan Duspěva, generální ředitel Čepro:
V rámci provozu Čepra jsme zavedli zcela
nový systém údržby, který přispěje k lepšímu využití pracovních kapacit a jejich jednoduššímu řízení. V rámci maloobchodu

na čerpacích stanicích EuroOil jsme spustili
zcela novou službu – možnost vyzvednutí nebo podání balíku, a to ve spolupráci
s Českou poštou a PPL. Ve velkoobchodu
již rok běží program Základní ceny Čepro,
který dynamicky reaguje na vývoj trhu
a zohledňuje specifika tuzemského prostředí.
Michal Janda, marketing manažer OMV
Česká republika: Zásadním způsobem
jsme pokročili v revitalizaci kompletní sítě
čerpacích stanic a současně jsme hledali
lokality pro další rozvoj. Výsledkem této
snahy bylo například otevření nové čerpací stanice OMV v Ostravě. Na základě naší
dlouhodobé vize „We care more“ jsme
rozšířili osvědčenou spolupráci s naším

dvorním šéfkuchařem Emanuellem Ridim.
Ke konci roku jsme ve spolupráci s výrobcem nejvýkonnějších rychlodobíjecích stanic IONITY otevřeli u čerpací stanice OMV
v Berouně vůbec první stanici této značky
v ČR, a vyšli tak vstříc uživatelům elektromobilů.
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Unipetrolu:
Benzina v loňském roce znovu zvýraznila
pozici lídra českého trhu, její tržní podíl
v oblasti prodeje paliv převyšuje 24 procent. V loňském roce jsme v České republice otevřeli 10 nových čerpacích stanic
včetně dvou expresních, takže do naší sítě
aktuálně patří již 416 čerpacích stanic. Loni
jsme v rámci postupné modernizace otevřeli 59 nových poboček rychlého občerstvení Stop Cafe, které je aktuálně dostupné už na více než 300 čerpacích stanicích.
Klíčovou událostí ale byl především vstup
Benziny na slovenský trh, v dubnu tam
otevřela první čerpací stanici v Malackách.
V současnosti do její sítě na Slovensku spadá už 10 čerpacích stanic.
Richard Austen, generální ředitel MOL
Česká republika: Podařilo se nám rozšířit koncept Fresh Corner na další stanice
MOL, rozšířili jsme nabídku teplých jídel
a kávy a upevnili svoji pozici nejznámější
coffee a gastro značky v segmentu čerpacích stanic v ČR. Co nás nejvíce těší, je
trvalý růst zájmu zákazníků o nabídku
konceptu Fresh Corner. Podařilo se nám
rozšířit nabídku prémiových paliv EVO na
další stanice MOL a navýšit jejich podíl na
celkovém prodeji.

Zpět na obsah
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Petr Šindler, tiskový mluvčí Shell
ČR: V uplynulém roce jsme pokračovali
v redesingu našich prodejen na dálničních
i městských stanicích. Naše další prodejny
byly na přelomu roku překlopeny do prodejního formátu Billa stop & shop. Tento
prodejní formát se tak nyní nachází již na
téměř polovině našich čerpacích stanic
v České republice.
Jaké úkoly a cíle máte před sebou pro
rok 2020? Případně i ty následující?
Čepro: Chceme se mnohem více angažovat v prodeji alternativních paliv, kde
vidíme určitý obchodní potenciál. V rámci maloobchodu přijdeme během roku se
dvěma výraznými novinkami. Tou první
je obchodní řešení v oblasti ecommerce.
A máme v plánu spustit prodej nemrznoucích směsí bez plastových obalů. Zákazníci
by si stáčeli „nemrzku“ přímo do automobilu, podobně jako je tomu u PHM. Chceme tím nabídnout jednodušší obsluhu,
lepší cenu a snížit objem plastů používaný
v našem prodeji.
OMV: Všechny zmíněné aktivity, kterým
jsme se v roce 2019 věnovali, se ukázaly
jako krok správným směrem. Proto v nich
budeme i letos pokračovat a současně
hledat nové možnosti rozvoje. V roce 2020
chystáme také dvě zásadní novinky, o kterých však ještě nemůžeme mluvit.
Benzina: Kromě rozšiřování sítě v Česku
i na Slovensku se zaměříme především
na pokračování rekonstrukce čerpacích

stanic, rozvoj gastronomického konceptu
Stop Cafe a zavedení věrnostního programu pro naše zákazníky, který začleníme
do našich mobilních aplikací.
MOL: V roce 2020 se zaměříme na optimalizaci naší sítě, pokračující rebranding
značky Pap Oil do barev MOL a s tím spojené rozšíření konceptu Fresh Corner do
dalších lokalit. Představíme nové produkty v rámci konceptu Fresh Corner a budeme pokračovat v rozšiřování prémiových
paliv v síti stanic MOL.
Shell: V letošním roce se budeme soustředit na další rekonstrukci našich prodejen

a plánujeme vstup do oblasti elektromobility.
Je podle vás reálné splnit emisní cíle
CO2 do konce roku 2020 (úspora
6 procent) bez zavedení benzínu E10?
Čepro: V roce 2020 ještě ano, v roce 2021
už považujeme zavedení E10, stejně jako
v okolních zemích (Slovensko, Maďarsko),
za efektivní krok.
Benzina: Stanovené emisní cíle pro rok
2020 jsou velmi ambiciózní. Pracujeme na
tom, abychom tyto limity splnili, ve hře je
několik variant. Případné zavedení automobilového benzínu E10 přispěje ke splnění cílů pouze okrajově. Soustředíme se
proto na rozšiřování nabídky stávajícího
benzínu E5 s vyšším obsahem biosložky
ETBE, který současně vyhovuje stávajícímu vozovému parku v České republice.
MOL: Úspora emisí skleníkových plynů
o 6 procent do konce roku 2020 je velmi
náročný úkol, a to jak finančně, tak komoditně, obchodně i logisticky. Na našich
silnicích je málo takzvaných nízkoemisních nebo tzv. bezemisních vozidel a mají
i malý nájezd kilometrů, tudíž jejich reálný
příspěvek ke snížení emisí je zanedbatelný. Evropská i česká norma navýšení podílu biosložky u benzínu připouští, a zavedení benzínu E10 na český trh tak mohlo
ke plnění 6 procentního cíle snížení emisí
napomoci. Plošné zavedení E10 však vyžadovalo určitý zásah státu, k němuž nedošlo.
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Hrozí u nás v oboru jako celku pokles
tržeb vlivem snahy o co největší rozšíření
elektromobility?
Čepro: Předpokládáme, že prodej fosilních
paliv bude ještě řadu let hrát dominantní
roli. Z tohoto pohledu obavy nemáme. Se
změnami významu čerpacích stanic je ale
třeba říct, že i řidiči elektromobilů potřebují jíst, dát si dobrou kávu, využít některé
služby – zaplatit složenky, vyzvednout balík
atd.
Benzina: Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG
a postupně svou nabídku rozšiřujeme také
o elektrickou energii. Dobíjecími stojany
jsme již vybavili 16 čerpacích stanic napříč
Českou republikou. Majitelé bateriových
elektromobilů mohou volný čas během nabíjení strávit příjemným posezením u výběrové belgické kávy či oblíbeného hot dogu
v našem bistru Stop Cafe. Právě prodej občerstvení je pro nás nejrychleji rostoucím
segmentem. Budoucnost ale vidíme zejména ve vodíkové elektromobilitě. V letošním
roce plánujeme instalovat první vodíkové
plnicí stojany na stávajících čerpacích stanicích v Praze na Barrandově a v Litvínově.

MOL: Společnost MOL Česká republika je
součástí projektu rozvoje sítě elektronabíječek v ČR, aktuálně provozujeme 14 stanic
a do března 2020 otevřeme 22 stanic na
našich dálničních tazích. Z krátkodobého
hlediska nevidíme ohrožení našich tržeb
v rámci elektromobility, je to pro nás příležitost oslovit nové zákazníky a nabídnout
jim kvalitní servis v našich Fresh Cornerech
během nabíjení vozidla.
Shell: Jsme přesvědčeni, že elektromobilita bude hrát významnější roli, ale je to běh
na dlouhou trať vzhledem k postupnému
budování infastruktury. Bude jednou z alternativ pro stávající prodejce pohonných
hmot. Nemyslíme si ovšem, že hrozí rychlý
pokles tržeb za palivo kvůli rozšíření elektromobility. V případě vybudovaného místa
pro nabíjení elektromobilu na čerpací stanici se nabízí prostor pro zvýšení prodeje
nepalivového zboží (zejména občerstvení)
při čekání posádky na dobití elektromobilu.

Čepro: Velmi stručně řečeno je to nejednoznačná regulace a nestabilita regulatorní
legislativy.
MOL: V tuto chvíli český petrolejářský obor
nejvíce ovlivňují cíle Evropské unie spojené s ochranou klimatu. Česká republika
je povinná transponovat tyto cíle a často
i stanovené způsoby jejich plnění do své
legislativy. Deklarovaná technologická neutralita však fakticky není umožněna a evropskou administrativní silou protlačovaná
privilegovaná řešení se v reálném světě
ukazují jako stěží proveditelná nebo hůř
– neúčinná. Neustále se měnící unijní i národní strategie, politika a legislativní předpisy vytvářejí nejistotu, která podvazuje
investice z obavy z jejich zmaření s každou
další změnou.
AUTOR: Miroslav Petr,
redaktor Lidových novin
FOTO: Jiří Kaloč a archiv



V čem všem podle vás komplikuje česká
a EU legislativa podnikání
petrolejářského oboru?

VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA / KVALITA
KOMPLEXNÍ SERVISNÍ PODPORA
ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ

Podrobné informace o produktech DOVER FUELING SYSTEMS získáte na adrese:
GIA Czech Republic s.r.o., Na Křečku 365/5, 109 00 Praha 10, dispecink@gia.cz
Zpět na obsah
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Renewable Energy Directive 2030 (RED II) v ČR

BENZÍN E10 MÁ
PETROLEJÁŘŮM POMOCI
SPLNIT EVROPSKÉ CÍLE
Evropská i česká legislativa ukládají v tomto roce docílit
prostředí pro její naplnění za cenu společenúsporu 6 % emisí CO2 na jednotku energie v palivu oproti ských nákladů pouze nezbytně nutných. V situaci, kdy autoři cílů v Bruselu konají poněkud
stavu v roce 2010. Nová zadání do dopravy přináší
nekoordinovaně, to vůbec nebude snadné.
Směrnice EU 2018/2001 (REDII), která ukládá do roku
2030 postupně zajistit v dopravě 14 % podíl obnovitelné Slovenská tankovací revoluce od
1. ledna
energie. Petrolejáři mají nyní zamotanou hlavu, jak tyto
Na Slovensku se proto rozhodli přijmout zácíle splnit.

„Přes velkou finanční i mediální podporu alternativních paliv zatím vozidla na alternativní
pohon přízeň nezískala, snad s malou výjimkou hybridního pohonu a autobusů na CNG,
takže zhruba 96 % energie do dopravy v roce
2019 přinesou klasické pohonné hmoty,“ říká
Václav Loula, odborný mluvčí ČAPPO.
V tomto kontextu nezbude podle něj než
začít v roce 2020 postupně uvádět na trh benzín E10, tedy s obsahem biosložky do 10 %,
ostatně v Německu se prodává již radu let
a Slovensko a Maďarsko jej zavedli od počátku tohoto roku. ČAPPO soudí, že postupem
doby by benzín E10 měl být na českém trhu
zaveden plošně a benzín s oktanovým číslem
98 by měl zůstat v kvalitě E5. Pro plnění cílů
ve zvýšení podílu obnovitelné energie je to
jeden z klíčových nástrojů. „Splnit směrnici
REDII, kde se podíl biosložek z potravinářské
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biomasy omezuje na 7 % a stanovuje podíl vyspělých biopaliv (tedy biopaliv mj. z nepotravinářské biomasy) na 3,5 %, bude ještě obtížnější, když různé propočty ukazují, že kolem
90 % energie v dopravě v r. 2030 bude stále na
bázi nafty a benzínu,“ podotýká Loula. Struktura vozového parku se sice může i výrazněji
měnit díky tlaku EU na výrobce automobilů,
ale současných 5,8 mil. osobních automobilů
v průměrném stáří téměř 15 roků rychlou revoluci nesignalizuje. Navíc za situace, kdy v ČR
podíl fosilní elektrické energie stále překračuje 85 %, změna k elektrické energii nepřinese
revoluci ani ekologickou. Dle ČAPPO je proto
nezbytná spolupráce všech dodavatelů energie do dopravy mezi sebou i s ministerstvy
průmyslu a obchodu a životního prostředí,
neboť jen tak se transpozicí Směrnice RED II
do prostředí České republiky podaří vytvořit

kon, podle kterého musí benzín distribuovaný na čerpacích stanicích od 1. ledna 2020
obsahovat v jednom litru 9 procent bioetanolu. Z čerpacích stanic tak zmizel Natural 95
s označením E5 a nahradil ho benzín s označením E10. Některá slovenská média to označují
za „tankovací revoluci“. Vzhledem k větší náročnosti výroby očekávají zvýšení cen, navíc si
E10 údajně příliš nerozumí se staršími motory
plnícími normu Euro 4. Jím poháněná auta
mají mít i vyšší spotřebu.
Evropské sdružení výrobců automobilů
ACEA nedávno vydalo seznam konkrétních
vozů, pro které není palivo E10 vhodné. Jsou
mezi nimi starší modely typu Volkswagen
Golf nebo Škoda Felicia. Majitelé aut vyrobených před rokem 2005 by si proto měli raději
v autorizovaném servisu ověřit, zda konkrétně
jejich vozu může E10 nějak ublížit. Nebo mají
možnost tankovat vysokooktanový benzín se
stávajícím podílem biosložky, který je označován třeba jako Verva 100 nebo podobně (podle provozovatele). Za něj se ale platí víc. Podobně se zachovali majitelé vozů v Německu,
kde se E10 nabízí už několik let. Přestože byl
daňově zvýhodněn, nezískali k němu důvěru
a raději kupovali benzín se 100 oktany.

Vyšší opotřebení i spotřeba
U starších motorů s karburátorem by navíc
mohlo docházet k rychlejšímu opotřebování
některých částí. Řidiči by pak byli odkázaní na
tankování dražších prémiových benzínů bez
lihu. Drtivá většina nových aut vyrobených po
roce 2005 ale palivo E10 zvládne. Na jejich životnost by to nemělo mít vliv. E10 nezkracuje
servisní intervaly ani nevyžaduje víc oleje. Ale
Zpět na obsah
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deset procent biosložky je maximální hranice,
nad ni většina výrobců aut nedoporučuje jít.
Uznávaný odborník z pražské ČVUT Michal Vojtíšek, odborník na emise spalovacích
motorů, připomíná, že podíl lihu v objemu
deseti až 15 procent zvládne bez problémů
většina aut vyrobených v poslední dekádě.
„Starší vozy zejména z 20. století plus motory
zahradní techniky, které mají karburátory, by
ale bylo nutné seřídit. Jinak může dojít k opotřebování výfukových ventilů,“ soudí Vojtíšek.
Očekávat se dá mírné zvýšení spotřeby.
Opticky ekologičtější benzín má totiž nižší
výhřevnost, takže je ho ke stejnému výkonu
potřeba víc. Jeden zádrhel při provozu se ale
může objevit. Nedoporučuje se totiž nechávat
vozidlo s E10 v nádrži stát delší dobu bez pohybu. Už když stojí auto 2 až 3 měsíce, může
kvůli usazeninám dojít k poškození motoru.
To je problém třeba bazarových vozidel, která
se nedaří prodat rychle.

V Česku zatím povolujeme, ale
nenařizujeme
A jak to je v České republice? Stát sice částečně podporuje zavedení paliv s vyšším podílem
biosložky (například se na tom shodli zástupci
ministerstev zemědělství Česka, Bulharska,
Polska a Slovenska v rámci společné deklara-

ce na letošním společném setkání), ale fakticky se zatím nic nemění. Palivo E10 je v Česku
momentálně pouze povolené, nikoli nařízené.
„Legislativně a normativně je benzín E10
pro český trh zcela přípustný. Je pouze na rozhodnutí jednotlivých podnikatelů, zdali pro
plnění povinností daných zákonem o ochraně

ovzduší v oblasti požadovaných úspor emisí
a náhrady fosilních paliv složkou z obnovitelných zdrojů v roce 2020 použijí benzín E10,
nebo zajistí jejich naplnění jinak. Ministerstvo
průmyslu a obchodu nepředložilo do legislativního procesu žádný předpis, který by od
1. ledna 2020 tuto situaci měnil,“ říká Miluše
Trefancová z tiskového oddělení ministerstva
průmyslu a obchodu. Ani provozovatelé se do
zavádění E10 nehrnou, blokoval by jim totiž
místo na čerpacích stojanech.
„Vzhledem k platné legislativě budeme
i v tomto roce na čerpacích stanicích Benzina
v České republice nabízet aditivovaný benzín
Efecta 95 s pětiprocentním podílem biosložky
a prémiový benzín Verva 100 bez přidané biosložky. Legislativní proces v této oblasti bedlivě sledujeme a na případné legislativní změny budeme reagovat,“ říká Michal Procházka
z Unipetrolu, který provozuje síť čerpacích
stanice Benzina. E10 se letos nechystá zavádět v Česku na stojany ani síť MOL. „V souvislosti se zpřísněním emisního cíle po roce 2020
bude určitě nutné benzín E10 zavést. Termín
odhadujeme nejpozději od ledna 2021,“ uvedl
Václav Loula.
Nafty se zvýšení podílu biosložky netýká.
Míchání s dieselem je složitější a norma u nás
povoluje maximálně sedm procent. To je hranice, kterou nafta naplňuje už dnes.


Zpět na obsah
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Sklad pohonných hmot Čepro v Loukově

NEJMODERNĚJŠÍ
V EVROPĚ
V září 2018 shořely výdejní lávky pohonných hmot ve
skladu společnosti Čepro v Loukově. Vzhledem k tomu,
že jde o významný distribuční uzel v rámci celé jižní
a střední Moravy, bylo nutné nejen rychle obnovit alespoň
částečný výdej, ale připravit a spustit výstavbu zcela
nového zařízení. To se podařilo již v únoru následujícího
roku a o 10 měsíců později již stály v Loukově kompletně
dokončené čtyři výdejní stopy.
Plně automatizovaný terminál
Technologie za 300 mil. Kč je nejmodernější svého druhu v Evropě. Jde o první plně
automatizovaný terminál pro autocisterny,
který Čepro má. Generální ředitel Jan Duspěva k tomu doplňuje: „Čepro několikrát v posledních letech, při různých mimořádných
výpadcích výroby v České republice, prokázalo svoji roli při udržení stability místního
trhu s pohonnými hmotami. Jsem rád, že pro
oblast Moravy máme ve velmi krátké době
nové a moderní zařízení, které dokáže spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku našich
zákazníků.“ Do autocisteren lze stáčet BA95N,
BA95NsETBE, NM, NMsFAME, B100, E85 i TOLEX a navíc s aditivací na všech stopách.
Nový systém má o 40 % větší výdejní
kapacitu než původní lávky. Za den dokáže
naplnit 188 autocisteren, maximální kapacita
výdeje je 5640 m3. Funguje podle nejmodernějších bezpečnostních a technologických
32

trendů. Při maximálním provozním zatížení
se kapacita skladu 250 000 m3 obmění za
45 dní. Má vlastní stabilní hasicí okruh s využitím čtyř automatických monitorů požáru
a s celkovým průtokem hasiva 7000 l/min. Na
něj jsou napojeny dvě diesel čerpadla a ná-

drže s vodou o objemu 500 m3 a s třemi kubickými metry pěniva. Veškeré přívodní potrubí pohonných hmot z nádrží skladu vede
přes nově vybudovaný armaturní uzel, kde
jsou na všech potrubích instalovány dálkově
ovládané bezpečnostní uzavírací armatury.
Aditivační nádrže a technologické vybavení
jaou kompletně vyrobeny z nerezavějící oceli.
Veškerý prostor výdejních lávek je zabezpečen proti úniku ropných látek s případným
přepadem pohonných hmot do havarijní
nádrže. Samozřejmostí je bezpečnostní kamerový systém. Úpravy prostoru kolem výdejních lávek vycházejí z požadavku zabránit
případnému šíření požáru. Po skrývce zeminy sem byla položena geotextilie a následně
se veškerý přilehlý prostor vysypal kamennou drtí.

Pohodlí pro řidiče
Jak bude na Loukově nový systém fungovat? Nájezd vozidel do skladu řídí software
tak, aby se v areálu nevyskytoval větší počet
autocisteren, než je přípustné z hlediska bezpečného provozu. Řidič automobilové cisterny se prostřednictvím identifikační karty přihlásí na výdejovém terminálu, na kterém se
přesvědčí, zda má, či nemá uvolněné zboží,
a zda je tedy oprávněn k odběru pohonných
hmot. Po navolení požadovaného množství
systém automaticky zařadí řidiče do „fronty“
a určí mu výdejní stopu, na kterou má řidič
Zpět na obsah
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Základní fakta výstavby
Doba výstavby 21. 2. až 19. 12. 2019
(10 měsíců/15 měsíců od požáru)
Délky instalované kabeláže: 47 km
(slaboproud), 20 km (elektro), 4 km (optika)
Délky instalovaného potrubí:
DN15 až DN250 – 7,5 km
Množství odkopané zeminy: 7 300 m3
Množství navezeného kameniva: 16 100 t
Množství vylitého betonu: 1 200 m3
Množství namontované oceli: 170 t
Na výstavbě pracovalo téměř 450 lidí
od 18 externích dodavatelů.
v rámci nového terminálu najet – kde požadované množství naplní do cisterny. „Reálně
to funguje tak, že se na velkoplošné obrazovce před areálem skladu rozsvítí SPZ autocisterny a číslo stopy, na kterou má řidič najet,“
říká František Todt, provozní ředitel Čepra.
Po vstupní kontrole bezpečnostní služby řidič najíždí na výdejní lávky. Zde si pl-

nění provádí zcela sám. Výdejní lávky jsou
osazeny pouze spodním plněním pro autocisterny s odvodem uhlovodíkových par do
rekuperačního systému. Pouze ve zvláštních
případech kontaktuje řidič operátora skladu, který mu zajistí vzdálenou podporu při
plnění. Po ukončení plnění řidič odjíždí z výdejních lávek k velínu, kde obdrží dodací ná-

kladní listy k odebranému zboží. Následně je
při odjezdu z areálu opět zkontrolován bezpečnostní službou a po provedené kontrole
řidič odjíždí k zákazníkovi.


AUTOR: PR Čepro
FOTO: Čepro

„PRO MĚ

NEJLEPŠÍ

PALIVO V ČESKU“

Zpět na obsah
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Požár výdejního zařízení ve skladu ČEPRO Loukov

TRAGICKÁ UDÁLOST
S DOBRÝM KONCEM
Před více než půldruhým rokem došlo k požáru výdejního
zařízení ve skladu státního podniku ČEPRO v Loukově.
Příčinou byl pravděpodobně výboj statické elektřiny
uvnitř komory autocisterny způsobený nedodržením
pracovního postupu. Díky zásahu hasičů nedošlo
k rozšíření požáru na okolní technologie, čímž bylo
zabráněno významnému poškození celého skladu i úniku
ropných látek mimo areál skladu.
Důležitý distribuční uzel
Sklad pohonných hmot v Loukově patří mezi největší zařízení svého druhu
v České republice a díky své poloze je
významným distribučním uzlem v rámci
celé střední a jižní Moravy. Na rozloze 112
hektarů se nacházejí nádrže pro celkem
245 tisíc tun paliv. Areál spravuje 48 za34

městnanců (8 během směny), kteří se
starají hlavně o stáčecí a plnicí stanoviště
pro železniční a automobilové cisterny.
Nechybí zde samozřejmě aditivační jednotka ani sklad biopaliv, bezpodmínečně
nutným zařízením je také rekuperační
jednotka s plynojemem. Vše je pochopitelně propojeno stovkami metrů potrubních rozvodů se stovkami armatur. Sklad

je napojen na produktovodní systém ČEPRO.
K výbuchu a následnému požáru došlo 10. října 2018 na výdejní lávce, kde se
do automobilových cisteren plní motorová nafta a automobilové benzíny. V tu
chvíli stálo pod lávkami a v jejich těsné
blízkosti celkem 8 autocisteren. V bezprostředním ohrožení bylo i úložiště bioZpět na obsah
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ethanolu (pět nádrží o objemu 100 m3),
nadzemní nádrže na MEŘO a NM tř. II (dvě
s kapacitou 1000 m3), výše zmíněná rekuperační jednotka, a dokonce i stáčiště
železničních cisteren s objemem nádrží
okolo 500 m3, které stojí nedaleko, ale
s ohledem na silný vítr panovaly obavy,
že by se požár mohl rozšířit i tam.

Zásah komplikovaly
tropické teploty
Díky rychlému zásahu požární jednotky skladu a osobní statečnosti jednoho
z operátorů byl zachráněn řidič cisterny
a zároveň mu byla okamžitě poskytnuta
první pomoc. Současně s tím došlo k evakuaci dalších osob, které byly přítomné
v objektu. Prvotní zásah hasičů na hořící
objekt byl kvůli riziku dalšího výbuchu
neúspěšný, a tak došlo k uzavření přívodních armatur k objektu. Hasiči však bojovali nejen se silným větrem, ale i s vysokou teplotou (30 °C), což bylo na říjen
trochu netradiční počasí. Požár a hlavně
vysoký, černý oblak kouře sledovali obyvatelé ze širokého okolí, dokonce i z nedaleké Bystřice pod Hostýnem.

Zpět na obsah

Postupně však přijížděly další hasičské jednotky a během čtyř hodin se požár
podařilo lokalizovat a zdolat. Nakonec se
zde vystřídalo celkem 24 hasičských jednotek s více než padesáti automobily. Hasiči navíc museli kvůli větru a suchu hasit
i travní porost v okolí objektu, aby nedošlo k dalšímu šíření požáru. Na jeho eliminaci bylo nakonec spotřebováno 406 100
litrů vody a 1380 litrů pěnidla. Podstatná
část paliv se však musela nechat vyhořet.
Požár se podařilo zdolat během čtyř hodin, ale celý zásah trval celkem 20 hodin.
Teprve poté mohli začít počítat škody likvidátoři za asistence policie.

Výboj statické elektřiny?
Výsledky šetření ukázaly, že škody byly
převážně materiální a nedošlo k žádnému zranění s následkem smrti. Řidič inkriminované autocisterny se jen lehce zranil
při únikovém skoku z cisterny před výbuchem. Bohužel, požárem byl zničen celý
objekt výdejních lávek a aditivace včetně
související infrastruktury. K tomu shořely čtyři autocisterny a čtyři byly výrazně
poškozeny. Díky adekvátnímu zásahu

hasičů však naštěstí nedošlo k poškození
okolních technologií. Hasiči museli spotřebovat značné množství vody pouze
na ochlazování a ochranu okolní technologie. Ale i to byl problém, protože kvůli
zasypání troskami po výbuchu se ucpal
odtok havarijní jímky.
Vyšetřování, kterého se účastní interní komise společnosti ČEPRO, Policie ČR
i Hasičský záchranný sbor ČR, stále probíhá. Za nejpravděpodobnější příčinu
požáru se zatím považuje výboj statické
elektřiny uvnitř komory autocisterny.
Neví se však, zda nebyl způsoben nesprávným postupem obsluhy. Naopak
zcela vyloučeny byly již technické závady
na autocisterně i technologii lávek stejně
jako atmosférická elektřina, kouření nebo
manipulace s otevřeným ohněm, popřípadě použití jiného elektrického zařízení.

Nejmodernější v Evropě
Požár samozřejmě vyřadil areál v Loukově ze systému skladů ČEPRO vydávajících
PHL do AC. Zákazníci tak museli nějakou dobu akceptovat výdej v nejbližších
okolních skladech (Klobouky, Střelice,
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Požár výdejního zařízení ve skladu ČEPRO Loukov
Sedlnice a Šlapanov). Naštěstí to netrvalo dlouho. Pouhé dva měsíce po požáru byl totiž v loukovském areálu znovu
spuštěn výdej benzinu a motorové nafty
včetně aditivace alespoň v omezeném režimu dvou výdejních látek. To už se však
pomalu rozbíhala výstavba zbrusu nové
výdejní lávky. „Projekt počítá se čtyřmi
výdejními stopami, kde na každé stopě
bude možno vydávat všechny druhy produktů, propustnost lávek skladu Loukov
se zvýší o více než 40 procent. Zahájení
provozu na nových výdejních lávkách
předpokládáme ke konci roku 2019,“
nechal se koncem roku 2018 slyšet člen
představenstva ČEPRO František Todt.
Jak píšeme v jiném článku tohoto čísla
PETROL magazínu, jeho slova se vyplnila
do puntíku. Nová, plně automatizovaná
lávka s nejmodernějšími technologiemi
v Evropě byla uvedena do zkušebního
provozu 19. 12. 2019 a slavnostně otevřena 5. 2. 2020 za účasti významných hostů,
tedy celkem 15 měsíců od tragického požáru. Nový systém má o 40 procent větší
výdejní kapacitu než původní lávky. Za
jeden pracovní den dokáže naplnit až 188
autocisteren a maximální kapacita výdeje
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je 5640 m3. Objekt má nově vlastní hasicí
okruh s využitím čtyř samočinných monitorů požáru s celkovým průtokem hasiva
7000 l/min. Na něj jsou napojeny dvě diesel čerpadla a nádrže s vodou o objemu
500 m3 a 3 m3 pěnidla. Veškerá přívodní
potrubí pohonných hmot z nádrží skladu
vedou přes nově vybudovaný armaturní

uzel, kde jsou na všech potrubích instalovány dálkově ovládané bezpečnostní
uzavírací armatury.


AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: ČEPRO
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Vinofrukt a.s., Pasohlávky

MAMBA AIR otevřený kontejner

Allurment a.s., Polička

Zveme Vás na prezentaci společnosti TRASO s.r.o.
na veletru TECHAGRO, volná plocha C 011.
Brno, Výstaviště, 31. 3. - 4. 4. 2020
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TRASO s.r.o.
Markova 1767, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: +420 556 880 930
e-mail: obchod@traso.cz, www.traso.cz
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Parkování v garážích a alternativní pohony

CNG V GARÁŽÍCH
MÁ PROBLÉM.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
chystá novou metodiku pro alternativní paliva v garážích
a parkovacích domech. Řidičům automobilů na CNG
nebo LPG a vlastně ani provozovatelům krytých nebo
podzemních garáží to však v nejbližší době nijak
nepomůže.
Roky řeší majitelé vozů na stlačený zemní
plyn CNG a propan butan LPG problém
s parkováním ve veřejných garážích a parkovacích domech. „Kam s ním,“ zní otázka,
jelikož provozovatelé drtivé většiny parkovacích objektů vjezd s plynem neumožňují.
A to i přesto, že česká legislativa to umožňuje. Možná se ale blýská na lepší časy. Ministerstvo vnitra, nebo přesněji podřízené
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, už začalo s přípravou nové
metodiky, která by obecně měla řešit nové
podmínky požární bezpečnosti pro parkování vozů na alternativní paliva v garážích.
Sami hasiči potvrzují, že už dnes s parko38

váním vozů na plyn nemusí být při splnění
zákonných podmínek, zejména instalací
detektorů úniku plynu a účinného větrání,
zásadní problém. Riziko úniku plynu, respektive následného výbuchu lze eliminovat na
minimum.

Do garáže plyn může, ale...
Do veřejných garáží se s plynem v současné době zkrátka může. Při splnění podmínek, které dle provedených analýz a porovnání rozhodných parametrů nejsou
nijak odlišné od okolních států Evropské
unie. A jsou stejné jak pro LPG, tak pro

CNG. Garáž musí být vybavena detektory
úniku plynu a musí mít zajištěno účinné
odvětrání. Což jsou nemalé náklady navíc,
a mnoho investorů to tedy o poznání levněji řeší cedulí se zákazem vjezdu.
„Podmínky pro vjezd vozů na CNG
i LPG, obecně pro vozidla s pohonem na
plynná paliva, jsou stejné, nelze rozlišovat.
V souvislosti se stále narůstající elektromobilitou připravujeme ale novou metodiku, která stanoví možnosti a podmínky pro
garážování vozidel na elektrický pohon.
S tím lze obecně spojit i jednotná pravidla
požární bezpečnosti pro všechna alternativní paliva, takže i plyny, včetně vodíku,“
Zpět na obsah
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uvedl Rudolf Kramář, vedoucí pracoviště
komunikace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Nová metodika je však zatím ve stadiu vzniku. Měla by ale zahrnovat například řešení rizika dobíjení elektromobilů
v garážích, například rizika indukčního
dobíjení bez kabelů, ale také pravidla pro
umístění dobíjecí stanice v parkovacím objektu, možnost vzdáleného odpojení vozu
v případě vzniku požáru nebo také instalaci detektoru, který by detekoval průběh
dobíjení a případnou hrozbu na základě
vzrůstající teploty baterie.

Pravidla pro všechna
alternativní paliva
V případě parkování vozů na CNG, LPG
a vodík by nová metodika kromě současných podmínek mohla řešit také omezení jejich parkování vedle sebe. Na druhé
straně, nová pravidla ve stavebním zákoně
nebo příslušné vyhlášce řešící podmínky
požární bezpečnosti by případně mohla
usnadnit parkování aut na plynná paliva
v otevřených parkovacích domech bez obvodových konstrukcí, kde se o odvětrávání
přirozeně „stará okolní ovzduší“.
„Jedná se zatím o pracovní návrhy.
Uvědomujeme si, že jde o složitější proces,
protože k této problematice mají co říci
kromě vnitra i další resorty, jako jsou ministerstva životního prostředí, dopravy, pro
místní rozvoj, průmyslu nebo zdravotnictví,“ připomíná Kramář.
„Alternativních paliv bude do budoucna více a nelze dnes říci, které se stane tím

hlavním. Legislativa by se tedy z hlediska
požární ochrany měla připravit obecně na
všechny,“ dodává Kramář.

Změna přijde, ale potrvá to
Z toho je tedy zřejmé, že konkrétní navržené parametry ještě nejsou závazné , mohou se během příprav měnit a celý proces
přípravy a následného schvalování může
trvat ještě roky.
Do té doby musejí řidiči aut na plyn
nebo elektřinu snášet současný stav, který
stavitele garáží a parkovacích domů nenutí budovat i místa pro vozy na alternativní

paliva, protože zde prozatím neexistuje zákonná povinnost. A než by je dobrovolně
instalovali a splnili výše zmíněné podmínky (detektory úniku plynu a účinné větrání), raději vjezd jednoduše zakážou.
„Bohužel jsme se s tím setkali hlavně
u bytových domů, které mají podzemní garáže, nebo případně u obchodních center,
která se stavějí nově. Ty zákazy jsou spíš na
truc, aby si nedělaly komplikace. Dají tam
značku za dva tisíce a mají vystaráno,“ uvedl už před lety na ožehavé plyno-garážové
téma tehdejší mluvčí Ústředního automotoklubu ÚAMK Petr Vomáčka, který dnes
působí na ministerstvu dopravy.
Není divu, že řidiči často zákaz porušují. Nahrává tomu i fakt, že zákon ani příslušná ministerská vyhláška nestanovuje
žádnou sankci za to, když řidič s vozidla
s pohonem na plynné palivo vjede do garáže zakazující paliva LPG a CNG.
Provozovatel v takových případech
může pokutovat řidiče za porušení provozního řádu parkoviště. Jenže takových
sankcí je jako šafránu. Jeden z nejmenovaných odborníků na plynná paliva uvedl, že
na zkoušku zaparkoval už zhruba 200krát
v parkovacích domech zakazujících CNG
nebo LPG, ale pouze v jednom případě si
ho někdo všiml a pokutoval.
AUTOR: Miroslav Petr,
redaktor Lidových novin
FOTO: archiv
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Bezpečnost na čerpacích stanicích

PERSONÁL JAKO
KLÍČOVÝ FAKTOR
Každá čerpací stanice je ze své podstaty velmi
rušné místo, což s sebou přináší velké množství
potenciálních rizik, jelikož se na poměrně malé ploše
pohybují chodci i motorová vozidla a zároveň se zde
vyskytují hořlavé látky. Pro zajištění bezproblémového
průběhu rutinních aktivit včetně krizových situací jsou
hlavním předpokladem dodržování základních pravidel
bezpečnosti a kvalifikovaný personál čerpací stanice.
HSSE – komplexní
systém prevence
Nebezpečí na čerpací stanici potenciálně
vytváří celá řada vnitřních i vnějších faktorů, může se například jednat o přepadení,
požár, odjezd zákazníka bez placení, úraz či
standardní operace jako například pravidel40

né doplňování pohonných hmot z cisterny.
Zaměstnanci čerpací stanice proto musejí
být připraveni adekvátně reagovat na opakující se rutinní i nahodilé situace, aby byla
zajištěna bezpečnost zákazníků i obsluhy.
Proto se řada dnešních provozovatelů čerpacích stanic snaží své zaměstnance řádně proškolit, aby si osvojili nejen pracovní postupy,

ale také legislativu a v neposlední řadě i řešení krizových situaci, které mohou nastat.
Podmínkou úspěšného zvládnutí běžných
i krizových stavů je širší rámec pravidel
a postupů, který se skrývá pod anglickou
zkratkou HSSE (Health, Safety, Security, Environment). Jde o komplexní politiku firem
provozujících čerpací stanice zaměřenou na
bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Zásadní je samozřejmě její nastavení
a praktická realizace v souvislosti nejen s řešením již nastalých problémů, ale hlavně s jejich prevencí. Zahrnuje mimo jiné prvky jako
pravidelný reporting a jeho vyhodnocování,
systém tréninků a školení či speciální informativní materiály (např. bezpečnostní karty
personálu). Aktivní zapojení zaměstnanců
přináší snadnější identifikování hlavních rizik
na základě každodenních zkušeností při provozu čerpací stanice.

Standardizace procesů
pro omezení rizik
Čerpací stanice je místem interakce velkého
množství lidí, které je nutné efektivně kontrolovat a koordinovat. V jejích prostorách
Zpět na obsah

se pohybují zákazníci, personál a také dodavatelé. A právě posledně jmenovaní se často starají o realizaci různých prací souvisejících
s údržbou. Právě oni představují významný rizikový faktor, se kterým je třeba počítat. Vždy by tedy měla být vytvořena standardní
procedura, ideálně formou formulářů, jež usnadní komunikaci všech
zúčastněných stran. V jejím rámci dodavatel prostřednictvím zodpovědného zaměstnance čerpací stanice informuje provozovatele
o druhu a rozsahu připravovaných prací. To zahrnuje úvodní informační avízo, analýzu rizik a konečné získání povolení k pracím. Zároveň musí být i vykonavatel prací seznámen se všemi riziky a pravidly
při realizaci činnosti na čerpací stanici (např. zabezpečovací prvky,
nošení břemen, ochranné pomůcky aj.).
Neméně důležitou oblastí je dodržování hygienických standardů, zejména v oblasti potravin. Základní rozsah požadavků určuje
legislativa České republiky, nicméně přenesení do praxe a případná
opatření nad rámec povinnosti jsou v režii provozovatele a zaměstnanců čerpacích stanic. Nastavení jasných postupů a kontrolních
mechanismů napomáhá zaměstnancům zajistit dodržování standardů v celém procesu od doručení zboží, jeho kontrolu, skladování,
kontroly teplot a expiračních lhůt až k momentu prodeje zákazníkovi. Zatímco ze zákona je požadována kontrola zboží 2x za den, například v sítí čerpacích stanic Shell probíhá 3x denně pro eliminaci
jakéhokoli selhání.

Lidský faktor jako základ úspěchu
Předpokladem efektivní koordinace všech procesů je kvalifikovaný
lidský faktor. Zaměstnanci čerpacích stanic potřebují celou řadu
vědomostí i dovedností, aby mohli účinně přispívat k zajištění bezpečnosti. Každý nový zaměstnanec absolvuje vstupní kurz a tento
základ má dále aktualizovat a rozšiřovat. Jeho pilířem jsou samozřejmě školení plynoucí z české legislativy. Nadstavbu si pak provozovatel čerpacích stanic určuje sám. Mohou sem patřit speciální školení, praktické kurzy nebo informační materiály. V rámci prevence je
proto důležité mít propracovaný systém pravidelného školení, který
přispěje k maximálnímu bezpečí všech, kteří se na čerpací stanici pohybují.
 AUTOR: PR ČAPPO
FOTO: Shell

23. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ
VÝSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nejen teorie, ale i praxe
Velmi užitečnou součásti HSSE je obohacení vzdělávacího systému
zaměstnanců o praktické, interaktivní prvky. Společnost Shell
například na vybraných čerpacích stanicích pravidelně organizuje
vzdělávací akce ve spolupráci se záchranáři, zdravotníky, hasičským
sborem či policií. Jejich součástí jsou i kurzy první pomoci, díky nimž
může personál čerpacích stanic Shell duchapřítomně zareagovat,
když jde o ohrožení života, a poskytnout tak základní rychlou pomoc.
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Profil Houdek s. r. o.: kalibrace nádrží

OD LITROVÁNÍ
K LASEROVÉMU
SKENOVÁNÍ
Víte, jak se měří objem nádrží na pohonné hmoty, které
jsou ukryty v podzemí? Asi vás napadne, že nejpřesnější
by asi bylo naplnit tank tekutinou a pak přesně změřit
její objem. Jenže co když má nádrž objem třeba 10 tisíc
litrů? Naštěstí existují i jiné stejně přesné a navíc rychlejší
metody. Jedním z odborníků v tomto oboru měření v naší
republice je Milan Houdek, spolumajitel stejnojmenné firmy,
která se kalibrací nádrží zabývá již déle než čtvrtstoletí.
42
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Vlastní metoda
Firma Houdek byla založena v roce 1994
dvěma geodety, kteří zjistili, že by mohli
zkusit dělat něco vlastního. „Můj otec měl
stavební firmu a nabídl nám, že bychom
mohli její činnost rozšířit. Lákala nás speciální geodézie, chtěli jsme dělat něco, co
zde na trhu chybělo. Shodou okolností se
na trhu tehdy objevil přístroj od firmy Leica, který umožňoval pasivním odrazem
měřit šikmou délku na jakýkoliv povrch.
My jsme ten přístroj koupili a definovali
speciální software,“ vzpomíná Milan Houdek na začátky svého podnikání. Znamenalo to samozřejmě vzít si úvěr a doufat,
že o jejich produkt – kalibrování nádrží –
bude zájem. „Tohle bylo na začátku mého
podnikání asi nejhorší, ta nejistota, zda
bude dost práce a my budeme schopní
splácet úvěr,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Milan Houdek.
Naštěstí zde tehdy rostly čerpací stanice jako houby po dešti a o práci nebyla
nouze. „Vzniklo tehdy hodně technologických firem, které se výstavbě čerpacích
stanic věnovali. A zároveň zde neexistovala praktická „suchá“ metoda, kterou by
se objem tanků měřil. My jsme naopak
mohli takový technologický postup nabídnout a také projít procesem autorizace
pro tuto metodu kalibrace,“ dodává. Práce bylo nakonec tolik, že bylo třeba přijmout další zaměstnance a koupit druhý
přístroj, aby dokázali všechny objednávky
v rozumném termínu zvládnout.
Dnes má společnost celkem 12 zaměstnanců, a protože od roku 2006 rozšířila svou činnost také o středisko geodézie, nabízí v současné době komplexní
geodetickou činnost pro všechny fáze výstavby objektů, zaměřování inženýrských
sítí a pozemků. Její původní činnost – kalibrace nádrží – samozřejmě stále zůstává
jednou z hlavních činností společnosti.
I když konkurence v Česku již existuje,
přesto má firma mnoho zákazníků mezi
těmi, kteří si musejí kvůli předpisům nebo
pro své vlastní potřeby nechat zkalibrovat
nádrž. Kromě petrolejářských společností
včetně těch největších, jakými jsou třeba
Unipetrol nebo Čepro, se jedná hlavně
o lihovary či velká vinařství. Největší podíl na kalibračních činnostech firmy mají
nicméně stále především čerpací stanice,
které potřebují například po rekonstrukci nebo při změně majitele zjistit objem
tanků.
Zpět na obsah

Minulost: Přístroj
od firmy Leica, který
umožňoval pasivním
odrazem měřit šikmou
délku na jakýkoliv
povrch

Skenování laserem
Během čtvrtstoletí se samozřejmě vyvíjela i technika a metody měření. V současné době využívají ve firmě Houdek
unikátní přístroj firmy Leica Geosystems,
který skenováním a pomocí speciálního
softwaru umožňuje vytvářet prostorové
modely měřených objektů, což následně umožňuje přesné a poměrně rychlé
vypočtení jejího objemu. Tato metoda
předčí dosud všechny používané metody, a to nejen v univerzálnosti se zaměřením na nádrže jakéhokoliv objemu, ale
především v rychlosti a přesnosti stanovení objemu. Přístroj totiž dokáže zaměřit až 100 tisíc bodů za vteřinu. „Pomocí
původního přístroje jsme byli schopni
naměřit okolo tisíce bodů, tento přístroj
jich dokáže stokrát více, což umožňuje

velmi přesně vytvořit v počítači vnitřní
plášť nádrže. Zákazníkům tak můžeme
nabídnout podstatně přesnější výsledek,“ vysvětluje metodu Milan Houdek.
Samotný přístroj se sice vejde do středně
velkého kufříku, ale pro jeho činnost je
samozřejmě důležitý pevný profesionální stativ.
Metodou prostorového skenování se
kalibrují hlavně větší nádrže. „Co se týče
minimálního objemu pro tuto měřicí metodu, optimální je tak okolo 50–100 metrů krychlových. Jenže u čerpacích stanic
mají většinou menší nádrže, a tak děláme
často také nádrže o objemu 5 až 10 metrů krychlových. Pro nás je směrodatné,
abychom se do nádrže s přístrojem vešli,“
dodává Milan Houdek.
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Profil Houdek s. r. o.: kalibrace nádrží
Nejen Česká republika
Kalibrací nádrží čerpacích stanic ubývá, protože nové se nestavějí a provozovatelé stávajících nemají ze zákona povinnost je kalibrovat. To platí pouze pro
stojany, protože produkty se zde prodávají na základě průtoku. „Pro provozovatele čerpací stanice je naše kalibrace
vhodná pro jejich vnitřní kontrolu nakoupeného, respektive prodaného zboží. Ale
pokud kalibrační tabulka stále odpovídá
jednotlivým stavům produktu v nádrži, není důvod k rekalibraci. Ale i tak je
zakázek docela dost,“ nestěžuje si Milan
Houdek. Zakázky jim zprostředkovávají kontakty s firmami PH Gia, PIK, BMS1,
Benzinservis, Speed Service (Tatsuno)
nebo Ardigas, úzce spolupracují i s jabloneckou firmou ETK, která se věnuje
rekonstrukci a vložkování nádrží. Mezi
zakázky liberecké firmy patří i kalibrace
obrovských nádrží firmy Mero v Nelahozevsi o objemu přes 120 tisíc kubických
metrů a zajišťuje kalibrace nádrží na čerpacích stanicích EuroOil a skladech pohonných hmot firmy Čepro.
Působení firmy Houdek se navíc neomezuje jen na území České republiky.
Mnoho zakázek firma dělala třeba na Slovensku, v Polsku, Bulharsku nebo Sýrii,
díky spolupráci se švédskou firmou Saab
Tank Radar (dnes společnost Rosemount)
pak realizovala několik zakázek ve Švédsku i Pobřeží slonoviny a díky partnerství
s francouzskou firmou Bureau Veritas
kalibrovali nádrže v Iráku. „Nejdříve jsme
tam kalibrační měření prováděli osobně, ale postupně jsme si tam zaškolili
pracovníky místní firmy, kteří prováděli
potřebná měření a posílali data k nám do
firmy pro následné výpočty a zpracování
kalibračních protokolů,“ popisuje Milan
Houdek.
Více než čtvrtstoletí existence firmy
Houdek je jasným důkazem, že poctivému podnikání u nás většinou nikdo
klacky pod nohy nehází. Pokud máte
znalosti, nápady a kuráž, lze dosáhnout
úspěchu i v oborech, o kterých často ani
nevíte, že existují.
 AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: autor a archiv
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Zakladatel a dnes stále jeden
z majitelů firmy Milan Houdek

Současnost: Laserový skener značky
Leica Geosystems dokáže zaměřit až
100 tisíc bodů za vteřinu a pomoc
speciálního software vytvořit prostorový model měřeného objektu
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Rozhovor Jan Huspeka, ředitel společnosti Your System

BUDOUCNOST
PATŘÍ DIGITALIZACI

Čtenáři Petrol magazínu znají společnost Your System
především díky její divizi OctoTechnology, která nabízí
komplexní řešení pro čerpací stanice nebo nejrůznější
karetní systémy. S jejím ředitelem Janem Huspekou jsme
si však povídali nejen o schopnostech technologií z této
divize, ale především o současném stavu digitalizace naší
společnosti i o možnostech, které tyto systémy přinesou
v následujících letech.
Společnost Your system letos načala už
čtvrtou dekádu své existence. Jako tehdy
mnozí další jste začínali jako firma, která
se na počátku 90. let minulého století
orientovala na prodej počítačové
techniky.
Prodávali jsme notebooky pod původním
názvem společnosti OASA Computers všem
významným organizacím, komunikovali
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jsme s bankami, školami a dalšími organizacemi. Díky notebookům jsme si získali důvěru mnoha ředitelů společností, kteří od
nás postupně začali nakupovat i velké a složité informační systémy. Zásadní zlom v našem podnikání nastal v roce 1998, kdy nás
oslovil zástupce firmy Debis SystemHaus
patřící pod Daimler Chrysler a odkoupili od
nás část společnosti zaměřenou na ICT služ-

by pro velké zákazníky. Dnes je tato aktivita
začleněná do společnosti T-Mobile (dříve
T-Systems). Zbytek naší firmy jsme následně
přejmenovali na Your System. To vycházelo
z dohody se společností Daimler Chrysler.
Spolupráce se pak zúžila na značky IBM, HP,
Dell nebo Oracle a moc nám také pomohlo,
že jsme vymysleli fungující prodejní model
pro nastupující asijskou značku Acer. To už
Zpět na obsah
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nás notebooky neživily a spíše jsme prodávali kompletní služby ICT, což byla například implementace datových sítí, kamerové
systémy, tvorba webů a podobně.
Čím vším se zabýváte dnes?
Specializujeme se na digitální transformaci čehokoliv v jakémkoliv oboru. Například
máme několik projektů pro české nemocnice, pro turismus, parkování, dopravu zboží
a samozřejmě i čerpací stanice. Naši stávající zákazníci jsou velké státní podniky, popřípadě velké korporace jako například Škoda
Auto nebo DHL. Naším cílem není mít největší portfolio zákazníků, namísto toho se
soustředíme na velké a zajímavé firmy, které něco ve svém oboru znamenají. Děláme
například komplexní podporu středisek
pro policejní prezidium, ICT systémy pro integrovaný záchranný systém nebo karetní
a pokladní systémy pro sítě čerpacích stanic
včetně státního Čepra apod.
Jak funguje váš obchodní model? Spíše
své služby nabízíte, nebo býváte sami
oslovení? Vaši firmu není obecně moc
vidět.
Máte pravdu, máme téměř nulový marketing a P. R. Všechno stavíme na přímých
kontaktech a vybudovaných profesionálních obchodních vztazích. Na základě toho
jsme schopni oslovit jakoukoliv organizaci
a připravit nabídku na jakékoliv výběrové
řízení. Naši zákazníci znají styl naší práce,
vědí, jak kvalitně jsou naše projekty zabezpečeny, a mají o nás komplexní reference.
To byste byli schopni udělat i státní
zakázku na elektronické dálniční známky,
která je dnes propírána v médiích...
Ano, tu bychom byli schopni také realizovat. Trochu nás i překvapilo, že jsme v souvislosti s touto zakázkou nebyli osloveni.
To jste ale asi schopen ohodnotit, zda
tato zakázka byla, nebo nebyla
předražená?
Ta prezentace v médiích hlavně ohledně
Hackathonu byla trochu nešťastná. Samotný e-shop je samozřejmě jednoduchá záležitost. Ale to rozhodně není všechno. Ten
systém musí být zároveň perfektně zabezpečen a také by měl být nonstop dostupný.
K tomu je třeba mít dvě špičková datová
centra – primární a zálohovací. A aby to navíc celé mohlo fungovat, je třeba mít kvalitní technickou podporu, což je tým lidí,
které je třeba dobře zaplatit.
Zpět na obsah

Jak se dnes získává kvalitní zaměstnanec
v IT službách?
Otázka nových zaměstnanců samozřejmě
přichází vždy s každou další zakázkou. Buď
ty lidi máte, nebo je musíte rychle sehnat.
Jednou z našich hlavních výhod je kvalitní
sourcing neboli získávání lidí. V IT jsou dnes
nejvyšší platy ze všech oborů lidské činnosti,
ale získat kvalitního zaměstnance je velmi
těžké. Ale my si na rozdíl od ostatních můžeme dovolit brát ty nejlepší. Máme co nabídnout.
Dnes se trh s IT mění, což souvisí i se
změnami společnosti hlavně díky cloudům.
To totiž může všechno radikálně zlevnit.
Data jsou dnes nejen u vás v počítači, ale
zároveň jsou i hybridně propojena. Pozornost se pak přesouvá od výrobců hardwaru,
jakými jsou firmy HP, Dell, IBM nebo Oracle,
ke společnostem, které pracují právě na ICT
systémech, jako je například SAP. Také my se
dnes soustředíme na specializované služby,
které jsou umístěny v cloudu a jsou vzájemně propojeny.
Tím se samozřejmě nabízí otázka, zda je
pak možné taková data dobře zabezpečit.
Pro subjekt, který vám chce data ukrást, je
dnes mnohem jednodušší zaplatit některému ze zaměstnanců, který vám ta konkrétní
data poskytne, než napadnout celý systém.
Každý hackerský útok většinou musí být celoplošný a o to dotyčný často nestojí.
Zaměstnáváte i vy hackery, kteří testují
právě zabezpečení nových systémů?
Samozřejmě. Říká se jim pozitivní hacker.
Bez nich se dnes neobejde žádná IT firma.
Co vaše společnost dokáže nabídnout
čerpacím stanicím?
Velkým tématem současnosti je digitalizace
osobní dopravy. V dnešních automobilech
je integrovaný počítač, který sleduje, srovnává a vyhodnocuje data z nejrůznějších čidel. Zatím hlavně v souvislosti se samotnou
jízdou. Ale dnešní nové automobily jsou
zároveň zapojeny do sítě a dokážou komunikovat s dalšími subjekty, aniž by o tom
řidič věděl. A právě tady se nabízejí velké
možnosti.
Pokud chce dnes síť čerpacích stanic jít
s dobou, nabízí například platby prostřednictvím mobilního telefonu u stojanu. Díky
novým technologiím, jako je například NFC,
lze právě již dnes mobily nahrazovat plastové karty. Naše společnost úzcespolupracuje
například s firmou Master Card a díky našim

znalostem máme dnes technologie, které
to umožňují. Přijedete tedy na čerpací stanici, přes mobil a QR kód si vyberete stojan,
natankujete, zaplatíte mobilem a odjedete.
V budoucnosti by to ale mohlo fungovat
i tak, že se čerpací stanice připojí přímo na
automobil, který si se stojanem sám vykomunikuje, jaké palivo a kolik se natankuje.
To ulehčí život řidiči a zároveň eliminuje
chybu, že by natankoval nesprávné palivo.
Aby váš automobil, respektive jeho počítač
komunikoval s čerpací stanicí, je potřeba
samozřejmě nejprve dosáhnout dohody
s automobilkami. A věřte, že k těmto dohodám dříve nebo později určitě dojde.
A co další služby na čerpací stanici?
Už dnes se na některých čerpacích stanicích objevují tzv. multimediální stojany,
které však zatím jen přehrávají reklamu. Ale
do budoucna by jejich obrazovka mohla
být interaktivní a nabízet zákazníkovi další
produkty, které by ho mohly zajímat. Dnes
všichni spoléhají na to, že zákazník vejde do
shopu a koupí první věc, na které ulpí jeho
zrak. Ale tohle je stále pasivní čekání na to,
co udělá zákazník. Dnes lze spoustu věcí
provádět interaktivně, a to značně ulehčuje
komunikaci mezi čerpací stanicí a zákazníkem. Není tedy lepší, když se výdejní stojan příjemným hlasem zákazníka zeptá, zda
nechce třeba sušenku nebo dolít kapalinu
do ostřikovačů? Výhoda inteligentních systémů je navíc v tom, že nechybují.
Čerpací stanice dělají postupně všechno proto, aby maximálně efektivně nabízely své služby. Filosofie je, aby zde zákazník
utratil co nejvíce peněz v nejkratší možné
době, ať už jde o palivo, nebo občerstvení.
A také zákazník určitě stojí o to, aby na cestách strávil co nejméně času. Je pak na nás
vymyslet takové systémy, aby naši zákazníci
z řad provozovatelů čerpacích stanic potřebovali minimum personálu, protože personální náklady dnes trápí většinu našich
partnerů. Bezobslužnost v podobných službách se ostatně postupně bude aplikovat ve
všech oblastech života kolem nás.
Zajímavou oblastí jsou také tankovací
karty. My je dnes dokážeme nahradit digitálními kartami v mobilu neboli aplikacemi,
které značně rozšiřují jejich možnosti. Lze
na to pak nabalit bodové systémy, věrnostní
programy nebo třeba reklamní sdělení podle místa a dané čerpací stanice. Je jen otázkou času, kdy se všechny záležitosti, které
dnes souvisejí s kouskem plastu v peněžence, převedou do mobilního systému.
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Rozhovor Jan Huspeka, ředitel společnosti Your System
V Česku je dnes relativně velký počet
dodavatelů technologií pro čerpací
stanice. Je to tak správně?
Světový trend je eliminovat všechny malé
hráče. I zákazníci si budou stále častěji vybírat většinou ty velké, protože jim nabídnou
vždy funkční a kompatibilní řešení. To souvisí s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, a to je
i důvod, proč je v oblasti podnikových systémů dominantní například SAP a v kancelářských aplikacích Microsoft. Většina zákazníků dnes nakupuje tam, kde jsou jim schopni
nabídnout globální řešení a o to se snažíme
i my. Zároveň nabízíme nezávislost, jsme
neutrální vůči spolupráci s kýmkoliv a navíc
vlastníme know-how a dokážeme všechny
systémy vzájemně propojovat. Proto si nás
firmy najímají.
Vraťme se ještě do obecnější roviny. Vy
vymýšlíte interaktivní komunikaci se
zákazníky, chcete všechno digitalizovat,
nahrazovat lidi umělou inteligencí, ale já
mám pocit, že státní byrokracie spíše
bobtná místo toho, aby díky digitalizaci
hubla…
Česká republika má dvě obrovská specifika.
Na jednu stranu tu máme technologický
předstih, ale v oblasti informačních systémů
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jsme mimořádně pozadu. Česká republika
má totiž obecně na úrovni menších firem
a hlavně státních organizací obrovský IT
dluh. Pokud dlouho neinvestujete peníze do
těchto věcí, je neskutečně složité to potom
dohnat. Věříte, že v následujících 50 letech
doženeme ekonomiku Německa? Spíše ne
a něco podobného je i v IT systémech.
Je to problém státní správy obecně?
Je to spíše problém politického marketingu a je to problém zákonů České republiky.
Některé jsou sice v předstihu díky několika
málo osvíceným politikům, ale hodně věcí je
neuvěřitelně pozadu. Určitě existují zakázky,
které jsou předražené, ale výrazná většina
jich je spíše značně podfinancovaná. Zakázky pak dostávají firmy, které nemají znalosti
ani lidi a výsledek podle toho vypadá. Víme
to z vlastní zkušenosti. Neřeší se hlavně zabezpečení. Třeba případ benešovské nemocnice je drobným náznakem toho, v jakém stavu to tady je.
Co nás v oblasti digitalizace čeká
v následujících letech?
Technologie se rozvíjejí neuvěřitelnou rychlostí. Všechno je to dnes o tom, dostat se co
nejrychleji k jakékoliv informaci. Motorem

všeho toho je internet a digitalizace. Genialita těch úspěšných spočívá v tom, že správně
uchopili možnosti, které internet nabízí a co
od něj lidi očekávají. Za 20 let budou automobily jezdit bez řidiče a přitom je to dnes
díky rozvoji e-shopů jedna z nejžádanějších
profesí. Ale umělá inteligence umožní na
mnoha místech nahradit prostřednictvím
robotů lidský faktor.
Nákup v supermarketu? Moderní systémy umějí to, že když dáte zboží do košíku,
samo se načte a u pokladny jen přiložíte mobilní telefon a máte nakoupeno. Oblečení?
Na internetu si zadáte míry, najdete příslušný oděv a na obrazovce se ukáže vizualizace,
jak v tom vypadáte. A do druhého dne vám
to robot ušije na míru a přiveze až domů kurýrní služba. Podívejte se na Škodu. Oni automaticky přecházejí na robotickou výrobu
a zůstávají jen profese jako designéři a konstruktéři, které lidé nedělají jen kvůli obživě.
Stále existuje obrovské množství profesí,
které bude možné během následujících let
digitalizovat.
 AUTOŘI: Jiří Kaloč
FOTO: autor
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TRENDY V ČERPÁNÍ PHM
Brno / Výstaviště / 31. 3.– 4. 4. 2020

Zveme Vás na prezentaci značky OCTO technology,
společnosti YOUR SYSTEM spol. s r.o., na veletrh TECHAGRO
do haly V / stánek č. 010.
Představíme nové trendy v technologiích čerpání PHM pro zemědělce
a další novinky ...
Přijďte se podívat!

www.myocto.cz

Mycí centrum STK Plzeň

RŮSTOVÝ SYNDROM

V plzeňské čtvrti Slovany na Koterovské ulici stojí od
roku 1992 Stanice technické kontroly neboli STK. Mnozí
říkají, že je to dnes největší zařízení svého druhu v České
republice a s ohledem na celkovou nabídku a rozsáhlý
areál tomu nelze nevěřit. Kvůli rostoucím požadavkům
zákazníků se zde od roku 2015 postupně rozrůstá i mycí
centrum. Jestli jeho výstavba bude i nadále pokračovat
stejným tempem, brzy zde budou moci říkat, že i tohle
je největší zařízení svého druhu v České republice. Zajeli
jsme se tam podívat.
Největší STK v Česku
Stanice technické kontroly v areálu na Koterovské ulici začínala v roce 1992 jednou
linkou pro osobní automobily a jednou pro
nákladní automobily. Obrovský zájem však
donutil majitele počet odbavovacích míst
neustále rozšiřovat. Dnes zde na STK denně odbaví okolo 450 automobilů. „V současné době máme dvě linky pro nákladní
vozidla STK, šest linek pro osobní vozidla,
k tomu 14 stání na měření emisí a také zde
máme pracoviště pro ověřování tachografů,“ říká ředitel STK Plzeň Ondřej Suchý.
Osmnáctiletá praxe ukázala, že není možné
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omezit služby jen na technickou kontrolu
automobilů a měření jejich emisí. A tak zde
postupně vyrostl odpočinkový prostor pro
zákazníky, kteří zde nechtěně musí strávit určitý čas. K dispozici mají prostornou
krytou čekárnu s obrovským akváriem,
automat na kávu, v létě pak zahradní altán
s relaxačním jezírkem a nechybí ani dětské
hřiště.
Jelikož STK je zaměřeno i na nákladní
automobily, padlo rozhodnutí nabídnout
zde také velkým dopravcům komplexnější
službu. „Začali jsme tím, že dopravci musí
kamion na určitou dobu odstavit a udělat
na něm nějaký servis, než absolvují emise,

STK a tachograf. No, a když už je ten kamion odstavený z provozu, tak by se mohl
i důkladně umýt. Původní myšlenkou tedy
bylo postavit pouze nákladní myčku, postupně jsme ale došli k názoru, že by nebylo od věci vybudovat tyto služby i pro
řidiče osobních automobilů,“ vysvětlil nám
záměry firmy Ondřej Suchý.

Šest kamionů za hodinu
Rozhodnutí o výstavbě mycího centra
padlo v roce 2015, o rok později už zde
stála nová budova, ve které se skrýval
mycí tunel se zbrusu novou portálovou
Zpět na obsah
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myčkou Christ Magnum. Nezúčastněného
pozorovatele jistě napadne, že volba mycích technologií od firmy Christ nebyla náhodná, protože česká filiálka této německé
značky stojí jen pár set metrů od STK Plzeň, rovněž na Koterovské ulici. „Tak to ale
nebylo. Vybral jsem si firmu Christ, protože
jsem jezdil do různých myček a tam, kde
byla myčka Christ, jsem byl nadmíru spokojený. Nám šlo především o kvalitu mytí
a u Christu nám nabídli zařízení, které naše
požadavky přesně splňovalo,“ říká Ondřej
Suchý.
Původně byla mycí linka o kousek delší než jeden kamion s návěsem. „Jenže se
ukázalo, že to moc dobře nefunguje. Kamion se totiž musí nějakou dobu předmývat a mycí portál přitom stojí. Když se pak
spustí, nemají zase co dělat pracovníci na
lince. A tak jsme halu přestavěli. Dnes ten
tunel měří okolo 40 metrů, a zatímco je jeden kamion ručně předmýván, na druhém
pracuje portálová myčka,“ říká Ondřej Suchý.
I když se touto úpravou v podstatě
zdvojnásobila kapacita mycího centra,
ukázalo se, že to stále nestačí, a tak byl
předloni přistaven další tunel s druhým
portálem. „V dnešní době nechtějí zákazníci čekat. Jak jsme velcí, tak se u nás
nestane, že bychom neměli pro STK kapacitu,“ vysvětluje záměr Ondřej Suchý
a dodává: „Když se udělá lepší počasí,
chtějí všichni umývat. Proto jsme se rozhodli, že postavíme ještě druhou nákladní
myčku. Samozřejmě po zkušenosti s tou
první byla rovnou dlouhá a navíc nám zde
firma Christ instalovala novější portál Magnum. V první myčce jsou tři kartáče, v této
jich najdete pět. Dva svislé a jeden horní.
Navíc je zde mytí pod vysokým tlakem
i na střechu. To je mnohem výhodnější
pro autobusy, zatímco na kamiony s návě-

sem stačí tříkartáčový portál.“ V současné
době tak mycí centrum dokáže kompletně
obsloužit až šest dlouhých kamionů za hodinu. Otevřeno má od pondělí do pátku
od šesti do 20 hodin. Firma STK Plzeň má
samozřejmě smlouvy s mnoha velkými
dopravci z celých Čech. „Je to kousek od
dálnice D5, navíc jsou kousek od Plzně velké sklady a řidiči kamionů se snaží v práci
využít každou volnou chvíli, tak si čas krátí
tím, že přijedou k nám na myčku,“ vysvětluje Ondřej Suchý. Mimochodem, ceny za
umytí kamionu s návěsem zde začínají na
900 korunách i s DPH.

Rychlý a ekonomický
dvouportál
Hned vedle dvou mycích tunelů pro kamiony zde před dvěma lety vyrostla i dvouportálová mycí linka pro osobní automobily. Technologii opět dodal Christ, jedná se
o moderní dvouportálovou mycí linku

ˇ
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Mycí centrum STK Plzeň
Varius Takt. Mytí a sušení se zde provádí
nezávisle na sobě ve dvou za sebou uspořádaných portálech. Když je automobil
umytý, popojede řidič dopředu do sušiče,
zatímco za ním se již v portálu čistí další
vozidlo. Kapacita této myčky tak dosahuje
až 20 umytých automobilů za hodinu, což
je dvojnásobek oproti běžné portálové
myčce. Oproti ještě rychlejší tunelové myčce má dvouportál naopak výhodu v jednodušší a levnější instalaci. Není totiž potřeba
(kromě odtoku vody) nijak upravovat podlahu mycí linky.
I na mycí lince pro osobní automobily
je k dispozici jeden pracovník, který poctivě předmývá všechny automobily a zároveň na ně aplikuje chemii, která uvolní
hlavně hmyz a usazenou špínu od brzd.
Dlouhá fronta zákazníků u osobní mycí linky a plná obsazenost obou nákladních myček v době naší návštěvy svědčí o tom, že
zákazníci jsou zde se službami spokojeni.
I když je o mytí v STK Plzeň enormní zájem,
právě dvouportálová myčka umožňuje, že
čekání ve frontě není tak dlouhé.

Nejmodernější mycí boxy
Tím ovšem služby pro majitele osobních
automobilů nekončí. Kromě vysavače
a pračky koberců zde naproti výjezdu
z myček otevřeli nově tři samoobslužné
mycí boxy. Dva jsou zastřešené a jeden
je otevřený pro dodávky nebo obytné
automobily. Christ zde dodal to nejlepší,
co dnes v nabídce samoobslužných boxů
nabízí. „Plno věcí, které jsou tady, instalujeme vůbec poprvé. Troufám si tvrdit, že
to jsou dnes nejlépe vybavené mycí boxy
v celé republice,“ říká zástupce firmy Christ
Jaromír Zmek.
Jedná se o čisté bezkontaktní mytí. Zákazník má k dispozici dvě pistole, z jedné
stříká speciální pěna našlehaná kompresorem, která slouží k rozpuštění nečistot
a může obsahovat i vosk v druhé aplikaci
po umytí. Druhá pistole pracuje s vysokým
tlakem a nabízí standardní mycí programy
včetně závěrečného oplachu demineralizovanou vodou. Kromě efektního LED
osvětlení konstrukce patří mezi kredity
boxů schopnost zařízení komunikovat se
zákazníky prostřednictvím hlasového asistenta, který oznámí zvolený program. Lidé,
kteří nejsou ochotni číst návody, tak dovede ke správnému použití jednotlivých mycích programů a pistolí, aby byl výsledný
efekt co nejlepší.
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Na rozdíl od myčky pro nákladní automobily bude mít myčka na osobní vozidla
a mycí boxy otevřeno také o víkendu. Platit
je zde možné hotově i kartou, prostřednictvím karty vám zde vydají žetony do mycích boxů a vysavače.

Městská i dešťová voda
S ohledem na počet umytých automobilů
je zřejmé, že mycí centrum spotřebuje obrovské množství vody. „Když myčka běží,
má obrovský odběr vody. Abychom měli
dostatek vody, máme udělanou vlastní
posilovací stanici s nádrží na 30 kubíků.
Kdyby město vodu vypnulo, máme velkou
zásobu vlastní,“ říká Ondřej Suchý, Standardně se zde využívá plzeňská vodovodní síť, ale je zde i systém s rezervoárem na
300 m3 pro využití dešťové vody. Nechybí
zde samozřejmě ani ČOV, kterou rovněž
dodala firma Christ, jež mycí centrum zásobuje i chemií. S výjimkou mycích boxů se
tak využívá k mytí i recyklovaná voda.
Novými boxy ovšem výstavba mycího
centra zdaleka nekončí. „Osobní vozidla se
sem vrací, neboť lidé jsou s kvalitou mytí

spokojení, ale abychom předešli jakékoli
čekací době, rozhodli jsme se, že postavíme ještě tunelovou myčku. Ta bude stát
vedle dvouportálu pro osobní vozidla.
Bude přibližně 54 metrů dlouhá – největší ve střední Evropě. Zvládne umýt až 100
automobilů za hodinu, čímž výslednou
kvalitou a prakticky nulovou čekací do-

bou uspokojíme veškeré naše zákazníky,“
říká Ondřej Suchý a Jaromír Zmek dodává:
„Měla by to být ve všech ohledech nejmodernější myčka v ČR. Například kola automobilu by měly táhnout dva pásy na každé
straně. To jen tak někde neuvidíte.“
 AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: autor

Vyvinuto pro
budoucnost...
a váš úspěch!

+420 377 432 234
obchod@christ-ag.com
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Teplé nápoje

NĚCO NA ZAHŘÁTÍ
V zimě si každý rád dá skleničku či šálek „něčeho na
zahřátí“. Nemusí to být obligátní alkoholické nápoje jako
svařák nebo grog. Kromě kávy jsou tu další varianty
teplých nápojů bez alkoholu a náročná není ani jejich
příprava v kuchyňkách čerpacích stanic.
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Vůně léta v prášku
Na přípravu nejjednodušší jsou instantní
nápoje, rozpouštěné v horké vodě. Vhodné jsou i ovocné koncentráty „Gastro tea“,
„Linie“ aj. Nejčastější příchutí je jablko,
malina, jahoda, hruška, broskev, višeň, brusinka, švestka, citrusové a exotické ovoce.
U instantních nápojů převládají zahraniční
výrobci s často originálními recepturami.
Složení směsí bývá cukr, dextróza, maltodextrin, přírodní ochucující ovocné složky jako například kořeněné jablko (směs
koření a jablečné aroma), sušená jablečná
šťáva, kyselina: kyselina citronová, kyselina
jablečná, antioxidant: kyselina L-askorbová,
protispékavá látka: oxid křemičitý, barviva:
karamel, stabilizátor: fosforečnan vápenatý, jedlá sůl. Samozřejmě, že složení směsí
(a následně název nápoje) se liší podle převládající ochucující ovocné složky. Příprava
je triviální, kdy se 3–4 čajové lžičky (20 g)
prášku vsypou do šálku, zalijí horkou vodou
(200 ml) a zamíchají. Předností koncentrátů
je jejich okamžitá rozpustnost v horké i studené vodě a to, že se neusazují při dně. Pro
uchování nápoje za stálé teploty a snadný
výdej jsou vhodné varné termosky s nastavitelným termostatem. Efekt barevného
nápoje v průzračné sklenici s ouškem nebo
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ve džbánku, s kolečkem citronu je ovšem
velkolepý a dobře prodejný i s vyšší marží.

Čaj má své milovníky
Čaj stejně jako káva také obsahuje povzbuzující kofein, který se rychle vyluhuje
do vody, a tanin (tříslovina), který naopak

uklidňuje a do vody se dostává pomaleji.
Účinek čaje tedy závisí na délce vyluhování: krátce vyluhovaný čaj (cca 3 min.) má
povzbuzující účinky, déle vyluhovaný čaj
(cca 4–5 min.) má uklidňující účinky. Dbáme o to, aby zákazník měl výběr z kvalitních
sáčkovaných čajů nejméně podle druhů:
černý, žlutozelený, zelený. Ovocný/bylin-
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ný čaj je bez kofeinu ze sušených plodů,
květů či jejich směsí.
Nevyplácí se šetřit na kvalitě! Vybíráme raději ve světě známé značky, kdy si
zákazník na baru může vybrat z vystavených kazet. Vynechte krabičky s pytlíky čaje
z běžných kamenných obchodů, nebývají
kvalitní. Servírování věnujeme minimálně
stejnou péči jako při podávání kávy v porcelánu, čaj podáváme samozřejmě s horkou
vodou v silnostěnné jedno či dvouporcové
konvičce s víčkem, podšálkem i pro citron,
cukr, med, zázvor… nezapomeňme, že
i tady zákazník platí za zážitek!
Zejména u žen je oblíbený zelený čaj
(kde neproběhla fermentace čajových
lístků). Podporuje štíhlou linii, ale i detoxikační procesy. Obsahuje antioxidační látky
zlepšující trávení a zrychlení metabolismu,
potlačuje chuť k jídlu a snižuje hladinu
cukru v krvi. Nejčastější chybou při jeho
přípravě je přelití vařící vodou. Stačí horká 75–80 stupňů, jinak se zničí všechny
účinné látky, pro které je převážně konzumován.

Práce pro baristu
Příprava horké čokolády, kakaa,
mléčného koktejlu či jiných horkých specialit je doménou obsluhy
baru. Jakou nám doporučila přípravu horké čokolády paní prodavačka na „MOLce“ u Střítěže na D1?
„Jednoduchá příprava „horké
čokolády“ pro čtyři šálky spočívá v půl litru horkého mléka, 100
gramů hořké čokolády, pěti lžicích
vody, šlehačce a mleté skořici. Do
vody naházíme rozlámané kousky
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čokolády, zvolna rozehřejeme za stálého šlehání, přiléváme mléko, a to až
k bodu varu (nevaříme!). Napěněnou
čokoládu rozlijeme do jednotlivých šálků. Na vrch ozdobíme šlehačkou a posypeme skořicí.“
V zimě to ale může být i italské
„bombardino“ připomínající vzpomínky na alpské sjezdovky. Recept
jsme získali před časem přímo od
šéfkuchaře Emanuella Ridi, spolupracujícího dlouhodobě právě se
společností OMV:
„Pro dvě porce potřebujeme 1 dcl
vaječného koňaku, 4 dcl mléka,
0,4 whisky a porci šlehačky na ozdobení. Vaječný koňak zahřejeme
parní tryskou s mlékem a whisky
maximálně do teploty 80°, tekutina se nesmí vařit. Na závěr ozdobíme šlehačkou a můžeme podávat.“

Do třetice máme pro vás recept na „Horkou hrušku“ od společnosti Makro.
Na deset porcí je potřeba půl litru hruškové pálenky, litr hruškového džusu, litr vody,
10 ks půlených kompotovaných hrušek,
10 lžic medu, mletá skořice a jedna čerstvá
hruška. Příprava ve třech krocích trvá podle
zdatnosti baristy 10–15 minut. 1. Hruškový
džus a vodu ohřejeme a v teplé směsi rozpustíme med. 2. Přidáme hruškovou pálenku, nakrájené kompotované hrušky a vše
necháme prohřát. 3. Podáváme v šálku ozdobeném plátkem čerstvé hrušky, kdy na
závěr nápoj lehce posypeme mletou skořicí. Chceme-li horkou hrušku bez alkoholu,
pálenku jednoduše vynecháme. Dobrou
chuť přejeme všem vaším zákazníkům –
i těm zimomřivým!


AUTOR: Mikuláš Buleca
FOTO: archiv
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Zimní automotive

ZIMA JE NEKONEČNĚ
DLOUHÁ…

Nemusí být zrovna tuhé mrazy se spoustou sněhu.
Stačí střídání teplot, břečky soli a sněhu, námrazy
spojené s náhlým deštěm. Ladovské zimní obrázky
zasněžené krajiny patří minulosti, ale na pumpách dobře
vědí, že řidiči právě teď mívají nejvíc starostí s ochranou
a provozem svých aut. Jak je ale přimět k větším
útratám, když je v zimě jako na jaře?
Po dobré radě
spontánní nákup
Zdaleka ne každý řidič dbá na včasnou
prevenci a problémy řeší ve chvíli, kdy
není jiné cesty. Obě krajní povahy se nakonec setkají u kasy na pumpě. Je ale na
její obsluze, zda dokáže zimní automotive
zboží patřičně nabídnout nebo jen pasivně projet EAN kód a strčit peníze do kasy.
S nabídkou zimního zboží nebo ošetření auta může pomoci i „placař“ nějakou
poznámkou směrem k řidiči. Každý se
chce vyhnout nepříjemnostem s autem
a podvědomě si klade plno otázek: Co
s nasoleným podvozkem, co s přimrzlými
stěrači, má se po startu zahřívat motor, je
58

tam dost kapaliny do stěračů? Otázky se
v podstatě opakují a všechny se točí kolem zimního provozu aut. Obsluha na ně
musí být připravena. Co to ale znamená
„připravená“? Ke každé odpovědi a dobré radě by prodavač měl mít před očima
i příslušné zboží, které musí umět nabídnout tak, že zákazník neodolá! Žádné
šmejdovské vnucování, ale rada, seriózní
doporučení, mít za sebou vlastní zkušenost, uplatnit zkušenost profesionálů, závodníků, známých osobností, které tady
nakupují, umožnit výběr od nejdražšího
k levnějšímu zboží, včetně zlaté střední
cesty! Tomu všemu se říká aktivní prodej,
a kdo jej ovládá, má zisky i tam, kde jiný
tupým okem zírá na tzv. zboží s malou ob-

rátkou na regálu kdesi v koutě prodejny.
Cílem je probudit zájem kupujících, když
jeden, dva nakoupí, třetí se „opičí“ a koupí také! Někdy se osvědčí „poloprázdný“
regál, který v představách zákazníka vytváří dojem, jak obrovský je o dané zboží
zájem. Jindy stačí zmínka v pokladní zóně
před několika dalšími zákazníky a osvědčuje se i „akční“ cena, zimní sleva, výprodej, jistota, kvalita, bezpečnost a podobně.
S úsměvem jde všechno líp a zákazník je vždycky potěšen naší starostlivostí.
Zvlášť před cestou na hory nebo po „déjedničce“. Otázka, zda mu nechybí škrabka na led, nějaká skládací lopatka a smeták na sníh, sněhové řetězy, startovací
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kabely, deka na zahřátí, termoska s horkým nápojem a třeba energetické tyčinky
v případě delší dopravní zácpy. Že by nic
nechybělo? Tak pro jistotu raději i plnou nádrž! Vhodná nabídka musí
respektovat okolnosti, například
počasí a aktuální teploty, které uprostřed ledna byly i nad
deset stupňů, za pár dnů už
bylo ale zase všechno jinak.

Výběr zboží
rozhoduje
Filson je dnes lídrem českého i slovenského trhu
v segmentu autokosmetiky,
provozních kapalin, motorových olejů i autodoplňků. Vedení firmy považuje čerpací stanice a většinu obchodních řetězců
za své nejdůležitější prodejní kanály.
Nákupy zejména prostřednictvím e-shopu jsou pro majitele a provozovatele
čerpaček co nejvíce zjednodušené, samozřejmostí jsou bezplatné závozy, zákaznický servis, akční a věrnostní slevy

a kromě dokonalých katalogů stojí za návštěvu moderní vzorkovna na okraji Prahy, kde si lze veškeré zboží i detailně pro-

hlédnout a samozřejmě rovnou objednat
či koupit. Teď v zimě stojí za zmínku jejich
značky autopříslušenství a prémiových
autodoplňků: oleje a provozní kapaliny Carlson. Technická úroveň doplňků, nářadí, sprejů, nabíječek,
startovacích kabelů a stovek
dalších užitečných položek
pro koncové zákazníky i dílny
a servisy při čerpacích stanicích – to je značka Aroso
a obdobně je tomu s autokosmetikou ROX.
Společnost Filson nestojí
jen na autokosmetice, olejích
a autodoplňcích. Je multisortimentní. Tzn., že například
k zimě patří i robustnější zboží:
střešní nosiče a boxy pro uložení lyží a sportovní výbavy nebo
spolehlivé autobaterie, více se
dbá na bezpečnostní prvky atd.
Proti sezónním výkyvům a náhlým
změnám v nákupu zboží jim tak pomáhá výrazně diverzifikované portfolio, kdy
jeho určité části jsou někdy více prodejně
rizikové či méně ziskové než jiné. Rych-

X-LINE
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠI MYCÍ LINKU
Bez:
• louhu a hydroxidů
• EDTA, fosforu a fosfátů
• minerálních olejů
• škodlivých uhlovodíků

Šetrné k:
• vozidlům a všem
jejich komponentům
• mycím technologiím
• životnímu prostředí

Unikátní řada mycích výrobků spojující silné mycí schopnosti,
dlouhodobý účinek, vynikající kvalitu a ekologické požadavky.
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Zimní automotive
lou aktualizací nabídky (prodávat to,
co právě frčí) lze vyšší rizikovost či menší
ziskovost neutralizovat. Je to i návod pro
pumpy, jak obdobně reagovat na výkyvy
prodejů vlivem klimatu.
Rodinná firma DF Partner má své začátky v roce 1990. Kulaté výročí slaví v novém moderním areálu v Neubuzi u Slušovic. Společnost se nadále orientuje hlavně
na vývoj, výrobu a distribuci autochemie, autokosmetiky a autopříslušenství.
Vlastní obchodní značkou společnosti
je registrovaná značka SHERON, která je
jedničkou na maloobchodním trhu v sortimentu autochemie a autokosmetiky
v České a Slovenské republice.
Obchodní portfolio společnosti zahrnuje další významné české
a světové značky (např. motorové
oleje Castrol a Mogul, autožárovky
Osram a Neolux, osvěžovače vzduchu Ambi Pur Car, autokosmetiku
Sonax, autobaterie Varta a Foxmer,
autodoplňky All Ride…) tak, aby nabídka společnosti plně uspokojila po-
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třeby motoristů. V roce 2016 si nadnárodní
společnost CASTROL vybrala DF Partner
jako nového obchodního partnera, který
na trhu České a Slovenské republiky plní
roli Exclusive Castrol Ambassadora. Prodejcům z řad čerpacích stanic konvenuje
výborný poměr kvality produktů s jejich
cenou zejména v oblasti provozních kapalin a také v rychlosti a spolehlivosti dodávek i v sezónních špičkách.
Automax Group je mezi profesionály
na čerpacích stanicích znám nejen jako

oficiální distributor olejů a maziv Shell,
ale i kvalitní autochemie, autokosmetiky,
čisticí techniky a mycích linek. Za dvacet
let působení na českém trhu má zásluhu
na šíření špičkových světových značek,
jako jsou WD-40, Wunder-Baum, Armor
All, STP, Turtle Wax, Coyote, MA-FRA aj.
Zvlášť v zimě, kdy jsou auta vystavena nebezpečí a nepřízni provozních podmínek
násobně víc, sáhnou řidiči rádi hlouběji
do kapsy a mají jistotu žádaného, stabilního účinku. Pumpaři zboží z Automaxu
rádi nabízejí, protože i oni mají jistotu,
že je nečekají stížnosti a reklamace. A tak
pro prodejní týmy na pumpách máme
na zimní dlouhé večery i doporučenou
literaturu právě od profíků Automaxu.
Na jejich webových stránkách si najděte
Rady a tipy, jak ošetřovat auta v zimě. Je
to zdroj užitečných rad, se kterými si před
zákazníky rozhodně ostudu neuděláte!


AUTOR: Mikuláš Buleca
FOTO: archiv
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LETNÍ
KAPALINA

BEZ BARVIV
ČISTĚ PRŮZRAČNÁ

LETNÍ KAPALINA
DO OSTŘIKOVAČŮ
DOKONALE ČISTÁ SKLA
VAŠEHO VOZU
Dostupné ve vůních jablko či kiwi-meloun.
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AutoMax Group s.r.o.
K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
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KONEC JEDNORÁZOVÝCH
PLASTŮ
Evropská unie formálně potvrdila novou směrnici
zakazující jednorázové výrobky z plastů, platnou od
příštího roku. Jde o plastové produkty, k nimž existují
ekologičtější alternativy, a čerpací stanice působící
v České republice patří k těm firmám, kde již snižování
plastového odpadu probíhá.

Jde to i bez odpadu?
V mnoha případech určitě ano – a bez plastových odpadů především! Aktuálních příkladů
i dlouhodobých systémových změn je celá
řada, a to právě z naší branže, kde už bylo
„přeplastováno“.
Benzina byla s odezvou mezi prvními,
když se zavázala postupně nahradit jednorázové plasty a obaly plně recyklovatelnými
materiály. Během posledních dvou let do závazného startu pro všechny v roce 2021 ušetří přibližně 10 tun plastových materiálů. – „Cítíme zodpovědnost za životní prostředí a ke
stejnému chování chceme inspirovat naše
zákazníky, partnery a ostatní společnosti!“,
hlásí z ředitelství.
Změny je po roce vidět i na čerpačkách
a my si vybrali dvě protilehlé Benziny na začátku a konci D3 v Mezně a Mitrovicích. Prodavačky za pulty hlásí: „U sendvičů a u baget
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jsme vyměnili fóliové obaly za papírové. Zákazníci si nestěžují, rychle si zvykli. Z počátku
se dožadovaly plastových lžiček na kávu, ale
dřevěná míchátka se osvědčují. Zmizely také
plastové příbory, brčka, napichovátka. Je
i větší zájem o kávu v klasickém porcelánu,
chlebíček na normálním talířku a na kávu do
auta už nabízíme jedině papírové kelímky. Na
druhou stranu vzrostla spotřeba papírových
ubrousků i kelímků. Lidé si zvykají i na možnost natočení kávy do přinesených hrníčků.
Očekáváme, že z jara začneme s prodejem
hrníčků s naším logem nebo termokelímky.“
Jejich slova nám potvrdil i specialista na komunikaci Michal Procházka. „Dnes mohou
naši zákazníci využívat i vlastní hrnky či termosky na kávu a do naší nabídky zařadíme
brzy také možnost zakoupit si termokelímky
na opakované používání. Hledáme možnost
náhrady současných kelímků na kávu za plně
ekologickou variantu, jelikož výrobky z eko-

logického plastu se vůči životnímu prostředí
ukázaly ještě problematičtější než ty klasické. V souvislosti s hypotetickým zálohováním
plastových lahví bedlivě sledujeme legislativu a na případné změny budeme jistě včas
reagovat.“
Unipetrol, petrochemický holding dal
v posledních pěti letech na ochranu životního prostředí dohromady 6,7 miliardy korun.
Přesto v žebříčku největších znečišťovatelů
ovzduší v ČR dlouhodobě vede neratovická
chemička Spolana, která holdingu Unipetrol také patří. Tento stav ale odráží fakt, že
společnost je v Česku jediným výrobcem
kaprolaktamu. Kaprolaktam je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále
používá v textilním průmyslu nebo ve výrobě
plastů. Nicméně i kaprolaktam je biologicky
snadno odbouratelný.
OMV a jeho řetězec oblíbených čerpaček
jde samozřejmě obdobnou cestou zákazu
běžných plastů a jejich náhradou za recyklovatelné nebo opakovatelně použitelné
materiály. Zakoupením opětovně použitelného porcelánového hrnku o obsahu 0,4 l,
(v designu OMV VIVA) získají návštěvníci bister jednak první kávu zdarma a jejich dalším
používáním samozřejmě snižují zátěž životního prostředí zbytečnými odpady. Hrnek je
uzavíratelný a v autě určitě ostudu nedělá.
Také čerstvé bagety jsou podávány na porcelánových talířcích a nápoje ve skle.
Nás ale navíc zaujala zásadnější systémová metoda „ReOil“, na kterou nás upozornili zástupci marketingu OMV Iva Lávičková a Filip Vítek. Jedná se o tzv. cirkulární
ekonomické řešení, které si olejářský gigant
patentoval v mnoha zemích světa. V rafinérii
ve Schwechatu nedaleko Vídně při něm přetvářejí pomocí unikátní technologie plastový
odpad v syntetickou ropu. Celý proces recyklace běžných odpadových plastů probíhá při
teplotách nad 300 stupňů Celsia, při kterých
se štěpí uhlovodíkové řetězce plastů a které
metoda ReOil přeměňuje na zemní plyn a vysoce kvalitní syntetickou ropu.
ČEPRO nám zaslalo odpověď od Marka
Rolla, specialisty na komunikaci a marketink: V letošním roce plánují na vybraných
čerpacích stanicích EuroOil spuštění pilotníZpět na obsah
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ho projektu bezobalového prodeje nemrznoucích směsí. V plánu je instalace zařízení,
ze kterého by si zákazník načerpal kapalinu
přímo do svého automobilu. Tím sníží náročnost prodeje na jednorázové plastové obaly
nemrznoucích směsí a předpokládají, že dojde i k úspoře nákladů na straně zákazníka. Je
potěšitelné, že touto cestou úspor a ekologie
se vydává také stále více soukromých čerpacích stanic a samozřejmě všechny další velké
řetězce čerpacích stanic.
Shell a jeho koncernová skupina chemicko-technologických závodů vyvinula novou
metodu přeměny odpadních plastů známých pod zkratkou PET (polyethylenový tereftalat) na užitečný stavební materiál. Uším
ekologů určitě dobře zní taková systémová
řešení likvidace například PET obalů (typických pro nápojové láhve). Systém recyklace
se zkoušel v Mexiku i asijských státech, kde
problémy s likvidací odpadů ohrožují rozvoj
využití plastových obalových materiálů k distribuci nápojů. Při procesu označovaném
PET-fix se odpadní plasty uplatní jako pojivo
pro kámen a písek při výrobě trvanlivé podlahové dlažby, střešní krytiny a obkladů stěn.
Také v České republice firma Shell podle
časopisu Technik management nabízí zákazníkům řízenou ekologickou likvidaci obalů,
ve kterých nakoupili produkty, jež mohou
mít negativní vliv na životní prostředí, zejména oleje a jiné provozní kapaliny. V současné
době po světě zkoušejí a zavádějí způsob
prodeje chemických potřeb pod názvem
OnTap. Po spotřebování každého prostředku
pro domácnost či autochemie se zákazníci
nemusejí zbavovat prázdných obalů. Místo
balení, které se po jediném použití odhazuje do popelnic, si v obchodech mohou vzít
pružné a pevně uzavíratelné plastové sáčky,
a ty ve speciálních prodejních automatech
opakovaně, a to až desetkrát, naplnit. Obdobný způsob prodeje OnTap se postupně
ujímá i u nás (například náhradní obaly na
tekuté mýdlo, saponáty, provozní kapaliny

Zpět na obsah

Rafinerie OMV ve Swechatu se snaží z použitých plastů vyrábět syntetická paliva

apod.). Dochází tak k podstatnému snížení
množství prázdných obalů, které by pravděpodobně skončily na skládkách, ale ukazuje
to i na nové obchodní příležitosti.
Shell a Billa úspěšně propojují své řetězce v shopech u pump. Zcela mizí igelitové
sáčky, které jsou nahrazeny buď papírovými
obaly, nebo nákupními taškami s vtipným
enviromentálním logem pro opakované nákupy. Jsou z recyklovaného plastu LDPE. Ten
je z ekologického hlediska nejméně závadný,
znovu recyklovatelný, lze jej skládkovat nebo
likvidovat spalováním, při kterém nevznikají
životnímu prostředí škodlivé látky. Společnost
Billa uvádí, že tímto způsobem lze šetřit i papírové jednorázové tašky a obaly. Nové plastové
tašky se nyní vyrábějí z regranulátu vytříděného z komunálního odpadu.

Pomůže změna myšlení?
Plné barevné kontejnery svědčí o ochotě
občanů odpad třídit. Množství vytříděného
odpadu se však nerovná množství odpadu re-

cyklovaného. Velká část vytříděného odpadu
totiž uplatnění nenalézá, a tak nejlepším řešením je odpad vůbec nevytvářet. Cílem nařízení
EU o zákazu jednorázových plastových tašek,
igelitových pytlíčků, kelímků, plastových brček, příborů či tyčinek na čištění uší je v podstatě zvýšení tlaku na náš způsob konzumního života a myšlení. Začíná to i u současné
reality na čerpacích stanicích, kde už je řada
enviromentálních změn patrná, a cílem jsou
systémové, globální změny násobně omezující či nahrazující současnou „dobu plastovou“.
Zákaz některých jednorázových plastů sám
o sobě jejich výrobu, užívání a množství odpadu nesnižuje a jejich alternativy vedou jen
k vytváření dalšího odpadu. Řešení nespočívá v nové obalové technologii, ale v prostém
faktu, že nejlepší voda bude do normálního
hrnku přímo z kohoutku, čerstvá obložená
bageta na omyvatelném talířku a provozní
kapaliny načerpané rovnou do auta. Tedy zapomenout na obaly všude, kde je to možné.
 AUTOR: Mikuláš Buleca
FOTO: archiv

Ve společnosti Glasdon vyrábíme řadu atraktivních a odolných produktů, které jsou
ideální pro údržbu čerpacích stanic, servisních středisek a obchodů se smíšeným zbožím.
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www.glasdon.com

Daňová poradna

JAK SE NA SLOVENSKU
PODNIKÁ V OBORU
ČERPACÍCH STANIC
Koncem roku společnost eurodata zamířila s jedním
ze svých obchodních partnerů na Slovensko. Pojďme
se podívat na to, zda je situace na Slovensku pro
provozovatele čerpacích stanic z hlediska odvodů
a zdanění více či méně přívětivější než v České republice.

zických osob 15 % ze základu daně, zatímco
slovenští živnostníci zaplatí 15 %, 19 % nebo
25 % v závislosti na výši jejich příjmů. Musíme
však ještě myslet na solidární daň, která v České
republice činí 7 % z příjmů nad 1 569 552 Kč (respektive 130 796 Kč měsíčně), na Slovensku se
tato daň neuplatňuje. Sazby odvodů na sociální
a zdravotní pojištění činí na Slovensku celkem
47,15 %, v České republice zaplatí živnostníci
na povinných odvodech na sociální a zdravotní
pojištění 42,7 % z vyměřovacího základu a dobrovolně si mohou zaplatit zdravotní pojištění
ve výši 2,3 % z vyměřovacího základu. Způsob
výpočtu vyměřovacího základu je však v obou
zemích odlišný.

Daň z přidané hodnoty
V České republice máme tři sazby daně (základní 21 % a dvě snížené 15 % a 10 %), na Slovensku jsou pro DPH pouze sazby dvě (základní
20 % a snížená 10 %). V České republice je 15%
daň uplatňována hlavně na potraviny, ale i na
eurodata působí i na Slovensku

Právní forma podnikání
a ručení za závazky
Slovenští i čeští provozovatelé čerpacích stanic
nejčastěji volí právní formu podnikání společnost s ručením omezeným nebo živnost.
Jedním z rozdílů mezi podnikáním na základě
živnosti a prostřednictvím s. r. o. jak na Slovensku, tak v České republice je způsob ručení za
závazky. Společníci s. r. o. ručí svým soukromým
majetkem jen do výše svých nesplacených
vkladů. To znamená, že pokud jsou všechny
vklady společníků splaceny, ručí za dluhy jen
společnost do výše svého základního kapitálu.
Zatímco zákonná výše základního kapitálu na
Slovensku činí minimálně 5 tisíc eur, v Čechách
je to pouze 1 Kč, a tak podstata omezeného ručení v České republice může být jen symbolická. Na druhou stranu podnikající fyzické osoby
ručí za své závazky neomezeně celým svým
majetkem. V případě zadlužení tak živnostník
není chráněn omezeným ručením a jeho odpo64

vědnost vůči věřitelům není omezená. Věřitelé
se mohou domáhat uspokojení na veškerém
jeho majetku.

Jak velký je rozdíl daňového
zatížení mezi ČR a SR?
Pokud se provozovatel rozhodne pro právní
formu podnikání s. r. o., jeví se situace v České
republice jednodušší, máme totiž pouze jednu
sazbu daně, a to 19 %. Na Slovensku je situace odlišná. Od roku 2020 novela zákona o dani
z příjmu přinesla mimo jiné i novou sazbu 15 %
pro daňové poplatníky s výnosy do 100 tisíc
eur. Na ostatní subjekty se vztahuje sazba daně
ve výši 21 %.
Pokud si slovenský provozovatel vyplatí
podíly na zisku, zaplatí srážkovou daň pouze
7 %, zatímco v Čechách srážková daň činí 15 %.
Čeští provozovatelé čerpacích stanic, kteří se
rozhodnou podnikat coby osoby samostatně
výdělečně činné, zaplatí na dani z příjmu fy-

Rakouská společnost rozšiřuje svoji působnost do další evropské země. Spolu s jedním
ze svých významných obchodních partnerů
společností Unipetrol expandovala na Slovensko. Od konce roku 2019 se v kontrolním a reportním systému edtas účtují první
slovenské čerpací stanice a celý systém je
kompletně k dispozici ve slovenském jazyce. Lokalizace systému zahrnovala zajištění
jednotné účetní metodiky pro český i slovenský trh včetně dokumentace zákonných
odlišností, aby byla zajištěna možnost srovnání mezi oběma zeměmi. Slovenské čerpací stanice se tak přidaly asi k 10 tisícům
evropských čerpacích stanic, které k řízení
svého podnikání využívají analýzy, reporty
a další online nástroje společnosti eurodata.
Partnerem společnosti eurodata pro vedení
účetnictví čerpacím stanicím na Slovensku
se stala daňová a účetní skupina RVD.
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stravovací služby (od května 2020 však nastane
změna a stravovací služby budou přeřazeny
do 10% sazby). S druhou sníženou sazbou se
můžeme nyní setkat například u obilovin, knih,
pozemní hromadné pravidelné přepravy osob
a nově také u dodávek tepla a chladu.
V České republice se provozovatelé čerpacích stanic mohou setkat s přenesenou daňovou povinností například na dodání nemovitostí, stavebních služeb a montážních prací.
Na Slovensku je 10% sazba daně uplatňována na některé druhy potravin, zeleniny a ovoce, některé tiskoviny a na ubytování. S přenesenou daňovou povinností je to obdobné jako
v České republice a výše jmenované položky
platí i pro Slovenskou republiku, u ostatních
položek můžeme narazit na drobné rozdíly.

ZÁVĚR
Rok 2020 na Slovensku přinesl v oblasti zdanění velké změny. Novinkou od roku 2020 je 15%

Skupina RVD
Poskytuje profesionální účetní, mzdové a daňové služby jak pro mezinárodní i slovenské společnosti, tak pro živnostníky. Základem filozofie společnosti je poskytnout klientovi nejvyšší
kvalitu a stát se spolehlivým partnerem. Portfolio služeb doplňují relokační a poradenské služby, díky kterým společnost poskytuje svým klientům komplexní servis „pod jednou střechou”.

daň z příjmů pro právnické osoby a osoby s příjmem z podnikání, pokud jejich tržby nepřekročí 100 tisíc eur. Malé firmy získávají různé daňové výhody, například při uplatnění daňových
odpisů, při uplatnění daňových opravných
položek k pohledávkám nebo při uplatňování
daňových ztrát.
 AUTOŘI: Martina Salacká,
Martina Sasínková a Vladimír Zeman

Autoři
Martina Salacká, daňová poradkyně,
metodička a interní auditorka v daňově
poradenské a účetní skupině KODAP se
zaměřením na obor čerpacích stanic
Martina Sasínková je obchodní manažerkou společnosti eurodata pro Českou
i Slovenskou republiku.
Vladimír Zeman je jednatelem společnosti RVD services.

Čerpací stanice vidíte v číslech
Účetní data dokážeme zpracovat do užitečných
analýz a rozborů pro váš efektivnější provoz.

www.edtas.cz
Zpět na obsah
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Požáry na čerpacích stanicích

PREVENCE, ZÁSAH
I ODPOVĚDNOST
Požár na čerpací stanici může mít mnoho příčin.
Nejčastějšími příčinami vzniku požáru jsou technické
závady nebo selhání lidského faktoru. Za běžného provozu
by se požár na čerpací stanici neměl šířit technologickou
částí (nádrže, stojany, potrubí), protože se jedná
o uzavřený okruh, který je na mnoha místech chráněn
protiexplozivními pojistkami, které zabraňují šíření plamene.
Nejvyšší škoda způsobená požárem (a výbuchem) tak
může vzniknout při servisu čerpací stanice v době, kdy
jinak uzavřený okruh technologie je přístupný a tím je
možné dostat iniciační zdroj požáru i do podzemní nádrže.
Požární prevence
Některým požárům je možné předejít dodržením požární prevence a také plánu revizí,
kontrol a zkoušek, ale častější variantou je
nepředvídatelná událost (havárie, dopravní
nehoda, nedbalostní jednání, úmyslný čin
apod.). A právě pro případy, kdy není možné
požáru předejít, je zcela zásadní, aby pracovníci čerpací stanice byli řádně proškoleni a seznámeni s postupy v krizových situacích. Díky
správnému postupu pracovníků čerpací stani66

ce mohou být minimalizovány újmy na zdraví
a škody na majetku. Školení zaměstnanců se
provádí nejméně 1x za dva roky, školení vedoucích pracovníků nejméně 1x za 3 roky. Za
požární prevenci odpovídá Preventista požární ochrany, který musí být školen nejméně 1x
za rok a nejméně 2x za rok musí provést tzv.
preventivní požární prohlídku všech prostor
čerpací stanice ve smyslu zákona o požární
ochraně. Mezi základní body požární prevence
pro provozovatele čerpací stanice patří: zpracovat dokumentaci požární ochrany (zejména

začlenění, požární řád a požární poplachové
směrnice), provést školení zaměstnanců, označit nebezpečné prostory výstražným a zákazovým označením, provést revize, kontroly a preventivní požární prohlídky.

Co dělat při požáru
V případě vzniku požáru v prostorách čerpací
stanice jsou její pracovníci povinni zejména:
odstavit technologii z provozu, uzavřít hlavní
uzávěry elektrického proudu a plynu a pokuZpět na obsah
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sit se uhasit požár. Není-li možné uhasit požár
vlastními silami, musí pracovníci čerpací stanice přivolat hasiče. Do příjezdu hasičů musí pracovníci na odstavené čerpací stanici provést
evakuaci osob (případně i majetku) z požárem
a kouřem zasažených prostor a zajistit volný
příjezd a přístup k požáru pro hasiče.

Ohlášení požáru
Zákon o požární ochraně nerozlišuje, zda na
čerpací stanici hoří odpadkový koš, nebo celá
cisterna. Každý vzniklý požár (i uhašený) musí
být nahlášen hasičům. Při nesplnění ohlašovací
povinnosti se provozovatel čerpací stanice vystavuje riziku sankce od hasičů a zejména riziku
krácení plnění od pojišťovny. Výše škody tedy
není rozhodujícím faktorem pro oznámení
události hasičům. Hasiči sami vyhodnotí, zda je
potřeba na čerpací stanici naplánovat výjezd,
případně v jakém počtu a s jakou technikou.

Časté dotazy
Co hoří na čerpací stanici nejčastěji? Nejčastěji
na čerpacích stanicích dochází k požárům nádob na odpad, automobilů a ve strojovnách
myčky.
Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou porušením zákazu kouření? Zákazník,
nebo provozovatel? Odpověď je velice jednoduchá: Pokud je nebezpečný prostor označen
zákazem kouření a zákazník tento zákaz porušuje, nese zákazník plnou odpovědnost za své
jednání.

Zpět na obsah

Pracovníci čerpací stanice sice upozorňují
zákazníky na případné porušení bezpečnostních pravidel, ale nikoli z důvodu převzetí
odpovědnosti, ale z důvodu ochrany vlastního zdraví, zdraví ostatních osob a ochrany
majetku. Způsobení požáru na čerpací stanici
(pracoviště se zónou s nebezpečím výbuchu)
může být kvalifikováno jako trestný čin obecného ohrožení se sazbou odnětí svobody až na
dva roky.
Kolik musí být hasicích přístrojů na čerpací
stanici? Každá čerpací stanice musí být vybavena příslušným počtem a druhem hasicích
přístrojů, Počet a druh hasicích přístrojů určuje dokument Požárně-bezpečnostní řešení

(Technická zpráva požární ochrany, Požární
zpráva), který stanovuje případně další prvky
pro detekci, omezení šíření a potlačení požáru (hydranty, požární dveře, požární ucpávky,
požární klapky, kouřová čidla, nouzové osvětlení, požární stěny, plamenojistky atd.). Provozovatel čerpací stanice odpovídá za provozuschopnost a dostupnost veškerého požárního
vybavení. V případě jakéhokoli požáru (i mimo
čerpací stanici) je provozovatel povinen poskytnout věcné prostředky požární ochrany na
jeho likvidaci. Neposkytnutí hasicích přístrojů
na uhašení požáru je podobným prohřeškem
jako neposkytnutí první pomoci zraněné osobě. Škoda za použitý hasicí přístroj se nárokuje stejným způsobem jako jakákoli jiná škoda
vzniklá na čerpací stanici (např. z pojištění
nebo povinného ručení).
Je zakázáno používat mobilní telefon na
čerpací stanici? V ochranném pásmu klece PB,
LPG, CNG, výdejního stojanu PHM, vstupů do
nádrží a odvětrání nádrží (od 3 do 10 metrů)
je zakázáno používat mobilní telefony, stejně
tak jako je zakázáno rozdělávat ohně a kouřit.
Mobilní telefon, cigareta a otevřený plamen
mohou být uvnitř ochranného pásma iniciačním zdrojem požáru nebo výbuchu. Ochranná
pásma nejsou v rámci Evropy stejná. Každý ze
států volí vlastní zákazy, omezení a limity.
Zaplatí pojišťovna škodu za požár v prodejně, když provozovatel nemá platné revize?
Záleží na konkrétních pojistných podmínkách,
ale s největší pravděpodobností pojišťovna
plnit nebude právě z důvodu, že provozovatel
zanedbal jednu ze svých povinností požární
prevence.
 AUTOR: Tomáš Novák, EKOBENA
FOTO: archiv
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CNG Bonett

ČTYŘICÍTKA STANIC
A REKORDNÍ PRODEJE

Vloni Bonett prodal více než 13 milionu m3 stlačeného
zemního plynu pro dopravu, čímž znovu překonal svůj
rekord. Na celkovém objemu prodaného CNG v Česku
se podílí více než 15 %! Letos se chce Bonett vedle
budování sítě na CNG zaměřit i na biometan a LNG.
Pro českou skupinu Bonett byl loňský rok
opět rekordně úspěšný. Na 40 stanicích totiž prodal 13,6 milionu m3 CNG, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 18 procent. Bonett se tak významnou
měrou podílel na rekordním objemu prodaného CNG v dopravě v České republice.
Z celkových 90,4 milionu m3 si totiž „ukrojil“
více než 15 %. Mimochodem, oproti loňsku
si celý český trh polepšil o 14,6 milionu m3
stlačeného zemního plynu, což představuje druhý největší meziroční skok od roku
2004.
„Rok 2019 byl pro nás opět rekordní.
Těší nás zejména růst i udržení 15% podílu na domácím trhu, k tomu Bonett roste
i v zahraničí, v Polsku jsme například otevřeli stanici pro 110 autobusů a připravujeme i další zahraniční projekty,“ říká Václav
Holovčák, člen představenstva společnosti
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Bonett Gas Investment. I v roce 2019 Bonett soustavně pracoval na rozšiřování své
sítě plnicích stanic, která v současnosti čítá
40 míst. I letos bude pokračovat ve stejném
tempu otvírání nových stanic, do rozvoje své sítě plánuje investovat jen v ČR půl
miliardy korun, k tomu se pro skupinu otvírají i významné zahraniční investice. Celkem plánuje svou síť v ČR postupně rozšířit
o dalších 10 až 15 stanic.
„Část z našich investic půjde i do projektů LNG stanic a biometanu,“ nastiňuje
plány Václav Holovčák, člen představenstva
společnosti Bonett Gas Investment. „Rádi
bychom otevřeli co nejdříve naši první stanici na LNG, připravujeme několik takových
projektů, naším cílem je stabilní růst skupiny,“ dodává. Toto palivo se vůbec poprvé
objevilo ve statistikách, vloni se ho prodalo
871 000 m3.

Spotřeba CNG v České republice roste
nepřetržitě od roku 2004, a to díky čím dál
většímu počtu veřejných plnicích stanic,
kterých bylo ke dni 31. ledna 2020 celkem
207. Nových osobních vozidel na našich
silnicích opět přibylo, v loňském roce jich
bylo 25 310. Na celkové spotřebě se podílejí i ekologické CNG autobusy, jejichž
počet meziročně opět stoupl na 1453.
„Polovina všech autobusů na CNG je přitom plněna pomocí technologií dodaných
naší skupinou,“ říká Václav Holovčák, člen
představenstva společnosti Bonett Gas Investment.
Více informací o skupině Bonett naleznete na adrese: www.bonett.cz


AUTOR: PR Bonett
FOTO: archiv
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V ČESKU NEMAJÍ
ELEKTROMOBILY
NA RŮŽÍCH USTLÁNO
Česká republika patří mezi evropské státy, které
jsou nejméně připravené na nástup elektromobility.
Nejdále jsou v tomto ohledu v Nizozemsku, Norsku
a Velké Británii. To je závěr letošního vydání průzkumu
EV Readiness Index, který pravidelně zveřejňuje
společnost LeasePlan u příležitosti zasedání Světového
ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.
 elkové pořadí průzkumu LeasePlan
C
EV Readiness Index 2020
1.-2.
3.
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5.
6.
7.
8.-9.
10.-11.
12.-14.
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Index připravenosti je komplexní analýzou, která sleduje podíl elektromobilů
(včetně plug-in hybridů) na trhu, vyspělost
infrastruktury nabíjecích stanic, úroveň
podpory elektromobility ze strany státu
a zastoupení elektromobilů ve flotilách klientů společnosti Lease Plan. Všech 22 sledovaných zemí dosáhlo v letošním žebříčku lepšího skóre než před rokem. Česká
republika si polepšila, i tak ale skončila
pátá od konce na 18. místě.
Nejvíce ČR zaostává v počtu nabíjecích stanic (v době vytváření průzkumu
jich bylo jen 621 veřejných, méně už jich
bylo jen v Rumunsku, Slovensku a Řecku)
a ve velmi nízké či téměř nulové podpoře
od státu. Pro srovnání, třeba v Nizozemsku
mají již přes 43 tisíc veřejných nabíječek,
v Norsku přes 12 tisíc, ale třeba i v sousedZpět na obsah

ním Rakousku, které je rozlohou velké asi
tak jako Česko, jich provozují přes 4 tisícovky, tedy téměř 7x tolik co u nás. Výsledkem
jsou pak velmi nízké prodeje elektrických
vozů, což je asi 0,44 % všech nově prodaných aut. Slovensko dopadlo ještě hůře
a společně s Polskem obsadilo poslední
místo.

Co také vyplynulo
z průzkumu?
V roce 2019 mělo v celé Evropě 5,7 % všech
nově registrovaných vozidel elektrický
pohon. Počet registrací elektromobilů
(včetně plug-in hybridů) se loni meziročně
zvýšil v průměru o 60 %. Zeměmi s největším nárůstem jsou Lucembursko (+ 154 %),
Irsko (+ 127 %) a Nizozemsko (+ 120 %).

Nizozemsko, Norsko
Velká Británie
Irsko
Švédsko
Rakousko
Lucembursko
Finsko, Německo
Belgie, Portugalsko
Dánsko, Francie, Maďarsko
Švýcarsko
Španělsko
Itálie
Česká republika

Během posledního roku narostl v Evropě počet veřejných nabíjecích stanic
o 73 %. Ve všech sledovaných zemích už
v součtu existuje přes 4 tisíce míst s rychlým nabíjením.V průměru jsou řidiči elektrických vozidel zdaněni na úrovni 60 %
v porovnání s uživateli konvenčních vozidel, u nás je to podle průzkumu 80 %.
V Rakousku, Řecku, Irsku a ve Velké Británii
jsou řidiči elektrických vozů dokonce od
daní úplně osvobozeni. Naopak v Rumunsku a na Slovensku platí řidiči elektrických
vozidel vyšší daně než ti, kdo jezdí auty na
fosilní paliva.


AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: archiv
Zdroj: Lease Plan
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Osobnosti na čerpací stanici Michal Nesvadba

Michale, za dětmi na představení jezdíte už
desítky let. Máte svoji oblíbenou čerpací
stanici, nebo tankujete, až dojde benzín?
Ročně najedu něco přes 50 tisíc km a mým
zvykem je mít stále plnou nádrž. Nerad tankuji těsně před odjezdem. Tohle vždycky řeším
den před plánovanou cestou a nejčastěji tankuji u zcela bezejmenné čerpací stanice v blízkosti svého bydliště. Nepotrpím si na určitou
značku a ani vyloženě nesleduji, zda je tohle
či tamto palivo horší, nebo lepší. A nikdy jsem
neměl kvůli palivu problém s motorem.
Využil jste někdy na čerpací stanici obsluhu
na natankování nebo umytí auta?
Obsluhu na natankování občas využiji. Mytí
auta mám osobně docela rád, baví mě ho čistit
tlakovou pistolí. To je asi jediné, jak se o auto
starám mimo pravidelné kontroly dle ujetých
kilometrů. Jinak motor na radu odborníků neotvírám.

MÝM ZVYKEM
JE MÍT STÁLE
PLNOU
Michal Nesvadba právě uvádí v život novou show pro
děti Fantazie na kolečkách, se kterou bude křižovat na
čtyřech kolech svého auta celou republikou.
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Využíváte často myčku?
Usmívám se, když mám na to odpovědět. Jako
herec vím, že bílá barva na jevišti, na kterou
svítí reflektory, je stále krásně bílá z pohledu
diváka, i když z blízka je už příšerně špinavá.
Mám stříbrné auto a z dálky na něm moc nepoznáte, že je špinavé. Až zblízka. Do myčky
jezdím podle počasí a příležitosti. Ovšem na
premiéry představení svých kolegů jezdím
s naleštěným autem.
Zastavíte se na čerpací stanici, abyste se
občerstvil?
Ano, a dokonce mám tuhle pauzu rád. Na
představení jezdím s velkým předstihem, na
kávu mám třicet minut časovou rezervu. Kuriozitou ovšem je, že ji nikdy nevypiji. Ano, říkám
pravdu. Je strašně vařící, tak u ní netrpělivě
stojím a dvanáct minut si z ní ani neskrnu. Pak
s ní jdu do auta, vložím ji do připravené přihrádky a zapomenu ji tam. Takže kávu piji, ale
studenou, při zpáteční cestě. Z čehož vyplývá,
že díky této zkušenosti si ji dávám v kelímku.
Zpět na obsah
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A nějaké rychlé občerstvení nebo jídlo si na
čerpací stanici dáte?
Nejím nic, ve výběru jídla jsem na sebe hodně přísný. V autě mám vždy zásobu potravin,
protože jsem zvyklý v něm trávit hodně času.
Když už bych si měl něco dát na čerpací stanici, tak dobrou teplou polévku.
Když jedete s rodinou a tankujete, odoláte
dětskému pokušení? Také jim nic
nekoupíte?
Když už zastavím u benzínky, děti zůstávají
v autě a já je opouštím se slovy: „Chce někdo
něco?“ A než si vzpomenou, rovnou za ně odpovím: „Nikdo nic? Dík!“ A jdu zaplatit benzín.
Pokud tedy nestavíme kvůli tomu, že děti potřebují na wc.
Jaké máte zkušenosti s čistotou
a dostupností toalet na čerpacích stanicích?
Zpravidla už vím, co mě čeká a u jaké pumpy
se o to starají víc či méně. Jinak se nad tím nepozastavuji. Hlavně, aby tekla voda na umytí
rukou. Někdy mám ale pocit, že se obsluha na
klienty, kteří si potřebují odskočit, dívá nelibě.
Asi mají od majitelů pokyn, že kdo vstoupí do
prodejny, musí s něčím zakoupeným odejít.
Ale tihle návštěvníci jen procházejí...

A kdybyste měl srovnat naši a zahraniční
úroveň čerpacích stanic?
Měl jsem teď velkou příležitost to srovnávat
s americkými pumpami. A popravdě, kam se
na nás s úrovní interiéru pump hrabou. I rozmístění benzínek je u nás na hlavních tazích
podle mě lepší. Jen ten benzín mají nesrovnatelně levnější, ale netuším, jaká je jeho kvalita.
Příjemné a zcela nevšední. Přijel jsem
v Brně k pumpě a laskavý pán, který se staral
o zákazníky, mi doplnil pohonné hmoty až po
okraj nádrže. Byl jsem tehdy čerstvě zraněný
na levé noze a pomalu jsem kulhal k pokladně. Když jsem se vracel, tak se mě pán zeptal,
jestli může určit diagnózu mého zranění. Sice
jsem to moc nechápal, ale svolil jsem. Rukou
mi přejel po lýtku, asi pět centimetrů nad ním,
a pak mi sdělil, co se mi stalo, jaký mám problém a kde. Jeho „nález“ byl totožný se zprávou od doktora. A takhle skvělí lidé pracují na
benzínce!
Jaký máte názor na přechod ze spalovacích
motorů na elektromobily? Koupil byste si
ho?
K přírodě být šetrní musíme. Tomu rozumím,
a když mohu, tak pro to dělám maximum. Je to
ale byznys, který určuje, „na co budeme jezdit“.

Michal Nesvadba
Český herec (mim), syn českého herce,
kreslíře a karikaturisty Miloše Nesvadby.
V roce 1979 vystudoval Státní konzervatoř v Praze a téhož roku založil společně
s Václavem „Upírem“ Krejčím a Světlanou
Nálepkovou soubor Mimtrio. Byl libretistou a režisérem baletu Billiard a lední
show Princezna Zmrzlina. V roce 1997 poprvé předvedl jevištní práci se samolepicí
páskou, čímž se představil i na festivalu
v Japonsku. Od roku 1999 je protagonistou pořadu pro děti Kouzelná školka
(ČT1), úspěšně tak navazuje na rodinnou
tradici, kterou kdysi svými pořady pro
děti založil již jeho otec, herec Miloš Nesvadba.

A my se jen musíme přizpůsobit. Se zájmem
vývoj elektromobilů sleduji, je to budoucnost.
Jak šetrná, uvidíme.
AUTOR: Šárka Jansová
FOTO: Archiv Michala Nesvadby
ZDROJ: Wikipedie
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Autosalon Volkswagen Golf VIII

PODLE OSVĚDČENÉHO
RECEPTU
Německý hatchback je dlouhodobě nejprodávanějším
automobilem Evropy, v mnoha ohledech i etalonem nižší
střední třídy a také nejdůležitějším modelem portfolia
Volkswagenu. I když by jeho poslední roli měl v nových
„zelených“ pořádcích převzít elektromobil I.D.3, ještě
dlouho bude Golf oporou výrobního programu „lidové“
značky. S novým rokem 2020 vstupuje na český trh
i osmá generace tohoto modelu.

Kontroverzní příď
Jsme dnes zřejmě svědky a jako motoristé i součástí největší revoluce v automobilovém průmyslu za posledních 100 let. Proto možná překvapí,
že také v osmém vydání zůstal na první pohled
Golf Golfem. Opět tu máme hatchback klasických tvarů se širokým zadním sloupkem a jednoduchou svislou zádí. Jeho koncová světla ne
náhodou připomínají předchozí generaci, a tak
nejkontroverznějším prvkem designu je přední
část. Výška vodorovné lišty procházející výrazným logem (to je rovněž v novém designu) až
hluboko do boků karoserie se sice nezměnila,
přední světlomety však nejsou umístěny nad ní,
ale pod ní. Celá lišta navíc představuje diodové
denní osvětlení vozidla. Na první pohled kontroverzní prvek designu přispívá k tomu, že je nový
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Golf mnohem přívětivější vůči chodcům a může
se pochlubit i lepším koeficientem odporu
vzduchu (0,27 oproti 0,30). Všechny světlomety
využívají výhradně technologii LED a stejně jako
nová Octavia si můžete připlatit za high-tech
osvětlení IQ.light neboli LED Matrix. Jejich 22
samostatně ovládaných diod se samočinně přizpůsobí podmínkám na silnici. To znamená, že
svítí výrazně lépe a zároveň neoslní protijedoucí
řidiče.
I když je osmý Golf postaven na modifikované platformě MQB, zachoval si skoro stejné
rozměry jako jeho předchůdce. Nezměnil se
rozvor (2636 mm) a jinak je pětidveřový hatchback dlouhý 4284 mm, široký 1789 mm a vysoký 1456 mm. Také kabina je stejně prostorná
jako v předchozí generaci. Vpředu i vzadu je
s ohledem na standard nižší střední třídy mírně

nadprůměrný prostor, naopak 380litrový zavazadelník patří mezi průměr.

Revoluce ovládání
Golf je etalonem také v ergonomii ovládání, ale
právě v tomto případě došlo u osmé generace
k největší revoluci. Poprvé nebude mít Golf analogové kontrolní přístroje, které byly nahrazeny
10palcovým displejem před volantem, který
navíc může doplnit příplatkový head-up displej
promítaný na přední sklo. A zásadně se změnila i filosofie ovládání. V interiéru už nenajdete
tlačítka, ale dotykové plošky. Platí to pro panel
ovládání světel i klimatizace. Například změna
hlasitosti audiosystému a nastavování teploty
se provádí hlazením lišty pod centrálním displejem zleva doprava, a některé funkce lze dokonce ovládat gesty. Nedivte se proto, když uvidíte
řidiče nového Golfu podivně máchat rukama
nad středovým panelem.
Všechno ale spěje k tomu, že mnoho funkcí
automobilu bude možné ovládat prostřednictvím hlasových pokynů, respektive během rozhovoru s hlasovou asistentkou Alexou. Stačí říci
„je mi zima“ a systém automaticky zvýší teplotu
klimatizace. Co všechno lze takto „vykomunikovat“, přesně nevím, neměl jsem tolik času se
se všemi funkcemi novinky seznámit… Je ale
jasné, že tento systém se bude i nadále rozvíjet.
Důležité také je, že nový Golf poskytne díky jednotce OCU se sériovou kartou eSIM trvalý přístup k internetu, což umožňuje využívat služby
We Connect. Golf pak dokáže komunikovat se
svým okolím a předávat ostatním vozům důležité informace třeba o hustotě provozu.

Široká nabídka motorů
Nabídka motorů a převodovek bude mimořádně široká. Zlatý střed nejprodávanějších modelů
budou tvořit přeplňovaný zážehový čtyřválec
1.5 TSI (96 a 110 kW) nebo dvoulitrový turbodiesel 2.0 TDI EVO (81 a 110 kW). Směrem dolů rozšíří nabídku litrové tříválce 1.0 TSI (66 a 81 kW)
a směrem nahoru dvoulitrové čtyřválce 2.0 TSI
(modely GTI, GTI TSR a R). Chybět by neměla
sportovní naftová verze GTD nebo plynová
1.5 TGI a samozřejmě plug-in hybrid kombinující motor 1.4 TSI a elektromotor ve standardní
Zpět na obsah
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verzi (150 kW) a ve sportovním provedení GTE
(180 kW). Z nabídky naopak vypadne e-Golf,
kterého nahrazuje I.D.3. Všechny zážehové motory s výkonem od 81 kW budou nabízeny jako
tzv. mild hybrid se 48voltovou elektrickou soustavou a malým elektromotorem místo startéru.
Základní motorizace budou disponovat klasickou šestistupňovou ručně řazenou převodovkou, alternativou bude sedmistupňový dvouspojkový automat DSG, který bude standardem
i pro všechny mild hybridy. Poháněna jsou přední kola, pohon 4x4 by měl být k dispozici u verze Alltrack (objeví se s modelem kombi) a také
u nejvýkonnějšího sportovního modelu R.

Dokonalý podvozek
Zatímco projev pohonných jednotek není oproti sedmičce nijak (snad jen nová generace turbodieselu 2.0 TDI EVO by měla být o 17 procent
úspornější), podvozek se mimořádně povedl.
Technicky rovněž vychází z předchozí generace, což znamená vzadu torzní příčku u verzí do
110 kW a víceprvkové zavěšení motorizací od
110 kW. V nabídce příplatkové výbavy pak nechybí nastavitelné adaptivní tlumiče DCC. Jenže
u„osmičky“ je všechno mnohem lépe odladěno.
Nový Golf nezná nedotáčivost a nadchne přirozenou lehkostí a přesností manipulace. Na jednu stranu je zde úspěšná snaha všech čtyř kol
neztratit kontakt s povrchem vozovky a na druhou stranu nelze nevnímat, jak rychle a hladce
se podvozek vyrovnává s nerovnostmi. S tím
vším dokonale souzní také řízení s elektrickým
posilovačem. Ve standardním režimu jde přesně, lehce a s komfortním lineárním převodem,
ve sportovním modu je až nečekaně agilní s velmi rychlou odezvou. Nový Golf baví, ale zároveň
nijak nevnucuje potřebu dostat z něj za každou
cenu maximum.
Osmičkový Golf má mnoho průlomových
řešení, jejichž praktičnost se osvědčí až po delší
praxi. Platí to hlavně o inovativním ovládání palubních systémů. Z pohledu řidiče však tomuto
automobilu mnohé odpustíte kvůli skvělému
podvozku. Myslím si, že největší problém s novým Golfem bude mít jeho konkurence. Jediné,
co ji může potěšit, jsou ceny. Základní model
s motorem 1.0 TSI (81 kW) by měl stát 479 900
korun (o 27 000 Kč více než u předchůdce), ale
na ten si zákazníci ještě nějakou dobu počkají stejně jako na modely v nejvyšší specifikaci
R-Line. V nabídce zatím budou jen motory
1.5 TSI a 2.0 TDI v nově označených výbavách
Life a Style, nejlevnější za 548 900 Kč (1.5 TSI Life)
a nejdražší za 761 900 Kč (2.0 TDI DSG Style).
 AUTOR: Jiří Kaloč
FOTO: autor
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Flotilový automobil roku 2020

ŠKODA SCALA VÍTĚZEM
FLEET DERBY
Šestý ročník ankety Fleet Derby – Flotila roku zná své
vítěze. Hotel Artemis opět hostil slavnostní galavečer
uspořádaný redakcemi odborných magazínů Business
Car a Flotila spojený s vyhlášením a oceněním nejlepších
flotilových automobilů, produktů a služeb.

Letos se do ankety nominovalo 45 automobilů, což slibovalo zajímavé souboje. Po dvanáctiměsíční pauze se do ankety vrátily také
flotilové produkty a služby, které se vyhlašují každý sudý rok. Přestože hlavní struktura
ankety zůstala zachována, přibyla kategorie
„Flotilové elektroauto“, kam byly nominovány nejen elektromobily, ale i hybridy včetně
plug-inů a mildhybridů. Tato elektroauta
soutěžila nejen o prvenství v rámci své kategorie, ale také o hlavní titul „Flotilové elektroauto roku 2020“.
O vítězích dvou hlavních cen rozhodovala odborná porota složená z jednatřiceti
zkušených flotilových manažerů, ředitelů
a majitelů firem. Se všemi nominovanými
automobily se měla možnost detailně seznámit během testovacího dne konaného
vloni začátkem října v Prague City Golf Club
na Zbraslavi u Prahy. Jízdní vlastnosti však
byly jen jedním z mnoha kritérií, které porota hodnotila. Pro lepší přehled vypracovala
společnost TecAlliance ke každému vozu
přehled nákladů na servis a opotřebitelné
díly po ujetí 90 000 a 150 000 km, což pomohlo odkrýt skutečné náklady na provoz.
Porotci dále zohlednili zůstatkové hodnoty,
celkové praktické využití pro vozové parky,
technickou vyspělost automobilu, bezpečnost a jízdní vlastnosti. Na závěr dne vyplnil
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každý porotce anketní lístek, kde rozdělil
deset hlasů mezi tři automobily, přičemž
žádný nesměl mít stejný počet bodů. Své
stanovisko navíc museli doplnit písemným
odůvodněním.
Nejvíce sympatií si získala Škoda Scala,
která se sedmibodovým náskokem celou
anketu vyhrála, stala se tak flotilovým autem roku 2020 a zároveň se v kategorii referentských automobilů umístila na druhém
místě. Z vyplněných hlasovacích lístků bylo
patrné, že Škoda Scala bodovala především
jízdními vlastnostmi, zajímavým designem,
příznivými náklady na provoz, povedenými
spalovacími motory a velmi dobrým poměrem ceny a výbavy. Silným argumentem
byla také hustá servisní síť, která pomohla
i celkově druhé Škodě Superb. Třetí příčku
se ztrátou 22 bodů získal loňský vítěz Ford
Focus.
Jak už jsme v úvodu zmínili, odborná
porota také hledala nejlepší Flotilové elektroauto roku 2020, kde byly nominovány automobily s plně nebo částečně elektrickým
pohonem. Hojná účast slibovala těsný souboj, který nakonec vyhrála Toyota Corolla.
Byla o dva body úspěšnější než druhý Volkswagen e-Golf. Toyota má s hybridními pohony více než dvacetiletou praxi a ve svém
segmentu patří mezi lídry. Právě technicky
dobře zvládnutá pohonná soustava a nabídka třech karosářských variant patří mezi
hlavní trumfy zcela nového modelu Corolla.
Smeknout ale musíme také před druhým
Volkswagenem e-Golf, který se na samém
sklonku života stále těší mimořádné oblibě.
Loňské evropské prodeje jsou toho jasným
důkazem. Letos ho střídá zbrusu nový elektromobil ID.3. S odstupem pěti bodů získal
třetí místo Volkswagen e-Crafter.
Vyhlášení výsledků uzavírají produkty
a služby, které rovněž volila odborná porota

 lavní výherci ankety Fleet Derby
H
Flotila roku 2020
Flotilové auto roku 2020:
1. místo Škoda Scala
2. místo Škoda Superb
3. místo Ford Focus
Flotilové elektroauto roku 2020:
1. místo Toyota Corolla
2. místo Volkswagen e-Golf
3. místo Volkswagen e-Crafter
Nejúspěšnější produkty a služby
ankety Fleet Derby – Flotila roku 2020:
Finance a pojištění: BusinessRent
společnosti Buiness Lease
Technologie a inovace: Thermo
Connect společnosti Webasto
Systémy pro monitorování a správu
flotil: MyFleet společnosti LeasePlan
Nejúspěšnější automobily ankety Fleet
Derby – Flotila roku 2020 podle tříd

v jednotlivých kategoriích. Flotilovou službu
roku 2020 v oblasti Finance a pojištění vyhrála společnost Business Lease se službou
BusinessRent. Z technologií a inovací zaujal
porotu nejvíce ovladač nezávislého topení
Thermo Connect od společnosti Webasto.
Poslední kategorii věnovanou systémům
pro monitorování a správu flotil vyhrál produkt MyFleet od společnosti LeasePlan.
Anketa Fleet Derby je otevřená také širšímu okruhu flotilových manažerů, kteří vybírají nominované automobily ze čtyř tříd,
a to referentské, manažerské, flotilové elektroauto a užitkové. Své favority si mohli vyzkoušet začátkem října v rámci testovacího
dne. Hlasovat bylo možné prostřednictvím
webových stránek www.fleetderby.cz. Mezi
manažerskými vozy zvítězil Volkswagen Passat, mezi SUV nejvíce bodů dostalo Subaru
XV, mezi referentskými automobily se mohli radovat u Hyundaie z modelu i30 a mezi
užitkovými vozy to letos vyhrál Peugeot
Partner. Flotilovým elektromobilem se pak
stal Mertcedes-Benz EQC.
 AUTOR: Michal Busta
FOTO: Jiří Kaloč
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AKCE 2020
Techagro

Brno, BVV, 31. 3. - 1. 4.

Autoshow Praha

Praha, Letňany – PVA Expo Praha, 3. - 5. 4.

PETROL STATION

Polsko, Varšava, 13. - 15. 5.

UNITI expo 2020

Německo, Stuttgart, 26. - 28. 5.

Automechanika

Německo, Frankfurt, 8. - 12. 9.

PETROLsummit 20

Praha - hotel Olympik, 5. 11.

e-SALON

Praha, Letňany – PVA Expo Praha, 12. - 15. 11.

Czechbus

Praha, Letňany – PVA Expo Praha, 24. – 26.11.
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