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Omlazené Audi Q2 PI
Stylové malé SUV Audi Q2 prošlo modernizací,
která zatraktivnila jeho vzhled a přidala LED
světlomety jako standardní výbavu. Změnami
prošel i interiér.
Základní SUV v nabídce Audi ani po čtyřech
letech a prodeji 360 000 vozů nikterak nezestárlo.
Přesto mu oživení vzhledu hodně prospělo. Příď
a záď jsou nyní hranatější a působí dynamičtěji.
Větší otvory pro vstup vzduchu v nárazníku
působí ještě expresivněji a motiv mnohoúhelníku
byl přenesen i na zadní část karoserie, kde je
v nárazníku integrovaný difuzor.
LED světlomety jsou nyní standardem, za
příplatek je k dispozici i technologie LED Matrix se
sedmi segmenty (podle předobjednávek je o ni

velký zájem). U zadních skupinových svítilen má
zákazník na výběr dvě alternativy s LED, z nichž
jedna používá dynamické směrovky.
Q2 narostlo o 17 mm na 4208 mm (rozvor
náprav 2589 mm). Nabízí dostatek místa pro
čtyři osoby, v případě potřeby se jich vejde i pět.
Zavazadlový prostor má objem 405 l/1050 l.
Základním motorem je tříválec 1,0 l
30 TFSI/81 kW. Čtyřválec 1,5 l 35 TFSI dosahuje výkon
110 kW (150 k). Vrcholnou variantu SQ2 pohání
zážehový motor 2,0 l TFSI/221 kW. Turbodiesel 2,0 l
35 TDI/110 kW se dodává s pohonem všech kol
quattro s hydraulicky ovládanou vícelamelovou
spojkou umožňující přenos části případně
veškerého točivého momentu na zadní kola.
Motor je vybaven technologií Twindosing snižující
emise NOX se dvěma katalyzátory SCR.
Standardně se dodává progresivní řízení, které
zvyšuje obratnost při manévrování a dynamiku
při jízdě po zatáčkovitých cestách. Na přání je
připraven sportovní podvozek se světlou výškou
sníženou o 10 mm a alternativně je k dispozici
i adaptivní podvozek.
Základní verze Q2 30 TFSI stojí 674 900 Kč. Vůz
na bázi platformy MQB se vyrábí v Ingolstadtu.
Více o výbavách a cenách na str. 10
(dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

ID.4 míří na světové trhy
Volkswagen uvádí do předprodeje
speciální edici elektromobilu ve třídě
kompaktních SUV ID.4 1ST a do poloviny
února bude ve 30 evropských zemích
včetně Německa a v USA spuštěn
předprodej dalších verzí modelu ID.4.
První vozy budou zákazníkům v Evropě
předány v březnu. Sériová výroba modelu
ID.4 již byla spuštěna v německém Cvikově

a v čínském Antingu a Fo-šanu. V letošním
roce chce Volkswagen zákazníkům předat
výrazně víc než 100 000 vozů ID.4, z toho
dvě třetiny v Evropě.
ID.4 je po kompaktním hatchbacku ID.3
druhým modelem značky Volkswagen,
který je zkonstruován na bázi nové
modulární platformy pro elektromobily
MEB. Sada akumulátorů se dodává ve dvou
velikostech s kapacitou 52 kWh umožňující
dojezd až 348 km (WLTP) a 77 kWh
s dojezdem 522 km. Trakční elektromotor je
k dispozici ve výkonových stupních 125 kW
(170 k) nebo 150 kW (204 k).

Nové DS 4 boduje novou technikou
Prémiová francouzská značka DS
Automobiles představila třetí generaci
kompaktního modelu DS 4. Na první
pohled zaujme elegantním designem,
nicméně jeho hlavním argumentem
je nejmodernější technika. Navzdory
složitému ekonomickému kontextu si
značka vloni v Evropě připsala 1,5% podíl
na trhu, což odpovídá např. Lexusu nebo
Jaguaru.
DS 4 přichází jako hatchback, ve verzi
Cross s crossoverovými doplňky. Přední část
charakterizuje nový světelný podpis úzkými
LED Matrix světlomety a dvěma liniemi LED
v roli denních světel. DS 4 je dlouhý 440 cm
a má zavazadlový prostor o objemu 430 l,
u plug-in hybridní verze je to 390 l.
DS 4 vychází z platformy EMP2, ovšem
v evoluční verzi je 70 % komponent zcela
nových. Mezi pohonnými jednotkami není

nic nového – jsou to zážehové motory
PureTech s výkony 96, 132 a 165 kW (130, 180
a 225 k) a plug-in hybrid s kombinovaným
výkonem 165 kW (225 k) a dojezdem 50 km
(podle WLTP). Nechybí ale ani turbodiesel
BlueHDi s výkonem 96 kW (130 k). Všechny se
kombinují s osmistupňovou automatickou
převodovku. V tomto segmentu je novinkou
DS Extended Head Up Display, který promítá
podstatné informace s pomocí optické
iluze tak, že se zobrazují čtyři metry před
čelní sklo na vozovku do pohledu řidiče.
DS 4 se bude vyrábět v závodě Opel
v německém Rüsselsheimu a prodávat se
začne ve druhé polovině roku 2021.

Krátce
Autosalon IAA, který se má v září poprvé konat v Mnichově, má problém – kromě
německých automobilek se hlásí jen čínské firmy a Hyundai.
Uzavření hotelů přineslo rekordní prodej obytných vozidel – německá asociace
výrobců CIVD hlásí nárůst prodeje nových o 6,9 % a ojetých o 6 %.
více na
www.autoweek.cz

Daimler oddělil výrobu osobních
a nákladních vozidel
Společnost Daimler uvedla, že hodlá vyčlenit
Daimler Truck, největšího výrobce nákladních
vozidel a autobusů na světě, protože chce zvýšit
svou přitažlivost pro investory se zaměřením
na elektricky poháněné a luxusní automobily.
Kromě toho je také záměrem společnosti Daimler
přejmenovat se ve vhodnou dobu na MercedesBenz.
„Tato čistě ohraničená společnost, vyrábějící
luxusní automobily, bude ještě atraktivnější pro
investory, kteří připravují návrat do tohoto odvětví,“
vysvětlil generální ředitel Daimleru Ola Källenius.
Källenius rovněž uvedl, že očekává, že samostatné
podnikání značky Mercedes-Benz bude
považováno za konkurenceschopnější a postupem
času si získá vyšší ocenění od investorů.
Podnikání Daimler Truck bude mít plně nezávislé
vedení, samostatnou správu a řízení společnosti,
včetně nezávislého předsedy dozorčí rady.
Konečné rozhodnutí o oddělení bude přijato na
mimořádné valné hromadě akcionářů, která by se
měla konat na konci třetího čtvrtletí a rozdělené
společnosti by mohly být uvedeny na frankfurtskou
burzu do konce roku 2021. V rámci plánovaného
rozdělení bude většinový podíl ve společnosti
Daimler Truck rozdělen mezi akcionáře Daimleru.

Mercedes-Benz bude vyrábět osobní
a dodávková vozidla, zatímco Daimler Trucks
nákladní automobily a autobusy. „MercedesBenz Cars & Vans a Daimler Trucks & Buses pracují
v různých průmyslových odvětvích se specifickými
skupinami zákazníků, technologickými postupy
a kapitálovými požadavky. Věříme ve finanční
a provozní sílu našich dvou průmyslových podniků,“
řekl Ola Källenius.
Källenius a šéf Daimler Trucks Martin Daum
ve středu analytikům sdělili, že jedním z důvodů
rozdělení podniků je, že se na nákladní automobily
a luxusní vozy uplatňují různé způsoby metody
emisí CO2. Zatímco výrobci těžkých nákladních
vozidel ve snaze nahradit spalovací motory investují
především do technologie vodíkových palivových
článků, výrobci luxusních osobních automobilů se
zaměřují na akumulátory.

více na
www.autoweek.cz

Kia Sorento PHEV do prodeje
Kia
zahájila
prodej
nejvýkonnější
specifikace největšího pěti – nebo
sedmimístného SUV Sorento na českém
trhu. Nová verze s elektrifikovaným
pohonem Plug-in Hybrid je v prodeji
s cenou od 1 319 980 Kč. Oproti hybridní
verzi 1,6 T-GDi HEV a turbodieselu 2,2 CRDi
si zákazník připlatí 120 000 Kč.

Plug-in hybridní SUV je k dispozici s pohonem
4x4 a šestistupňovou automatickou
převodovkou. Kombinuje zážehový motor
1,6 l T-GDi/132 kW (180 k), elektromotor
o výkonu 66,9 kW a akumulátor s kapacitou
13,8 kWh. Sorento Plug-in Hybrid disponuje
celkovým výkonem 195 kW (265 k). Má čistě
elektrický dojezd 57 km (podle WLTP). Vůz
dlouhý 481 cm má v pětimístné podobě
zavazadlový prostor o objemu 898 l, při
obsazení sedmi osobami 175 l. Zrychlí
z 0 na 100 km/h za 8,7 s a utáhne přívěs
o hmotnosti 1500 kg.
Nové Sorento PHEV se pro evropské
trhy vyrábí v korejském závodě Kia ve
Hwasungu.

Opel Crossland vstupuje na český trh
Nejprodávanější model automobilky
Opel na českém trhu SUV Crossland
vyjíždí na tuzemský trh v modernizované
podobě s novou tváří značky Opel
Vizor. Nový Crossland má upravený
podvozek, nicméně zásadní inovací je
nově nabízený systém kontroly trakce
IntelliGrip. Zájemci mohou volit z několika
zážehových motorů 1,2 l a vznětových 1,5
l s výkony od 61 kW(83 k) do 96 kW (130 k).
Crossland je dlouhý 4217 mm při rozvoru
náprav 2604 mm. Novinkou je i možnost
posunu zadních sedadel až o 150 mm,
čímž se prostor pro zavazadla zvětší ze
410 l až na 520 l.

Cena základní verze Edition 1,2 l/61 kW
začíná na 349 990 Kč. V základní výbavě
má mj. klimatizaci, LED ECO světlomety,
7“ audiosystém Multimedia, palubní
počítač, tempomat, elektrické ovládání
předních i zadních oken a vyhřívaných
zrcátek nebo dálkově ovládané centrální
zamykání.

Krátce
Volkswagen po 40 letech končí s prodejem hatchbacku Golf ve Spojených státech.
Šéfdesignér Fordu Moray Callum na jaře odejde do důchodu, od 1. dubna jej
nahradí Anthony Lo, přicházející od Renaultu.
Koncern Daimler vykázal za loňský rok zisk 6,6 miliardy eur, tedy podstatně vyšší než
bylo 4,3 miliardy odhadovaných analytiky.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot e-Partner přijede na podzim
Peugeot představil nový elektricky
poháněný užitkový vůz e-Partner. Elektrická
verze lehkého užitkového vozu se do
prodeje dostane na podzim. Akumulátor
o kapacitě 50 kWh umožní dojezd 275 km
(podle WLTP). Trakční elektromotor má
výkon 100 kW (136 k).
Do středové konzole byl integrován nový
ovladač. Umožní volbu mezi jízdními režimy
Eco (největší výkon je omezen na 60 kW)
pro optimalizovaný dojezd, Normal (80 kW)
pro každodenní použití a Power (100 kW)
pro přepravu těžkých nákladů. K dispozici
jsou také režimy brzdění s různými úrovněmi

rekuperace. Nový e-Partner je k dispozici
jako dodávka v délkách 440 cm a 475 cm
se třemi sedadly, v dlouhé verzi též s pěti
sedadly. Objem nákladového prostoru je
3,8 m³ ve standardní verzi a 4,4 m³ v delší.
Užitečné zatížení je až 800 kg a vůz utáhne
přívěs o hmotnosti až 750 kg.

Škoda E’City pro DPP a pražskou MHD
Dopravní podnik hl. m. Prahy nakoupí
první elektrobusy standardní délky 12 m.
Vítězem veřejné zakázky na nákup 14
elektrobusů se stala společnost Škoda
Electric ze skupiny Škoda Transportation.
První elektrobus Škoda E’City by měl do
Prahy dorazit na sklonku prosince, zbylých
13 pak na začátku příštího roku. Celková
hodnota zakázky včetně možných opcí je
207 milionů Kč.

Jde o první dodávku elektrobusů, kterou
Škoda Electric realizuje na platformě
autobusů společnosti Temsa, s níž ji
spojuje společný vlastník skupina PPF.
Škoda E’City je nízkopodlažní elektrobus
s akumulátory a přepravní kapacitou 69
osob. Topení i klimatizace jsou poháněny
výlučně elektricky. Vozidlo je vybaveno
rychlonabíjením pomocí odpruženého
pantografu. Bude se nabíjet v domovské
garáži nebo na konečných zastávkách
prostřednictvím trolejbusové troleje ze
sítě 600 V DC. Výrobce poskytuje záruční
dobu na vozidlo 67 měsíců, na trakční
akumulátor 85 měsíců, přičemž po celou
tuto dobu musí být elektrobus schopen
dosáhnout deklarovaný dojezd 100 km
v běžném městském provozu včetně
použití klimatizace nebo topení.

Další témata 5. týdne na autoweek.cz
E.ON má první dobíječku čerpající energii ze slunce
Nový program Toyota prověřené vozy
Opětovný propad nabídky ojetin
Ford a Google společně nabídnou cloudové datové služby
více na
www.autoweek.cz

Vozidla Scania pro elektrifikované dálnice
První testovací elektrifikovaný úsek
dálnice v Německu s aktuální délkou
5 km poblíž Frankfurtu bude dále rozšířen
o 7 km nadzemního elektrického vedení.
Společnost Scania pro něj dodá dalších
sedm nákladních vozidel. Elektrifikovaná
nákladní vozidla Scania se již používají
v Lübecku a po dokončení třetí testovací
trati jich bude nasazeno do provozu ještě
více – celkem bude po elektrifikovaných
silnicích jezdit 22 nákladních vozidel.
V současné době probíhá v Německu
zkušební
provoz
elektrifikovaných
nákladních vozidel na třech úsecích, které
se rozšiřují a další se připravují.
Společnost Scania již dříve dodala
pět hybridních nákladních vozidel R 450

vybavených sběrači. Jsou nasazena na
dálnici A5, kde přispívají ke snížení emisí
uhlíku. Nedávno bylo rozhodnuto, že
společnost Scania dodá nejpozději ve
druhé polovině roku 2022 dalších sedm.
Elektrifikační systém, vyvinutý společností
Siemens, umožňuje nákladním vozidlům
jet rychlostí až 90 km/h. Po opuštění
elektrifikovaného úseku se jejich pohon
přepne zpět na spalovací motor.

Úroveň prací v autoservisech se vloni zhoršila
Kvalita a úroveň prací v autoservisech
se v průběhu loňského roku zhoršila.
Nečastějšími administrativní závadami
v autoservisech byly neúplně sepsané
zakázkové listy, v nichž chyběly informace
o stavu pohonných hmot a počtu najetých
kilometrů.
Nejčastějšími
technickými
závadami bylo nepředložení všech

vyměněných dílů, nekvalitně provedené
lakování, nepřiměřeně dlouhá doba
opravy či fakturování opravy dílů, které
nebyly poškozené. Údaje vyplynuly
z ročního hodnocení služby Audit servisů,
kterou poskytuje společnost Cebia už více
než tři roky.
Zatímco v roce 2019 dosahovala
celková úroveň oprav 96 % ze 100 %
možných, loni ke konci roku dosahovala
kvalita prací 93 %. V prvním čtvrtletí,
před epidemií koronaviru a opatřeními
k zamezení jeho šíření, byla kvalita prací
na úrovni 98 %. Nejedná se o dramatické
snížení a lze říci, že kvalita oprav zůstává
poměrně vysoká.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Radek Donner chystá
návrat do oboru
Auto Palace Group provedla v prosinci
překvapivou změnu v nejvyšším vedení,
v rámci které z firmy odešel její ředitel Radek
Donner. Zastával pozici Generálního
ředitele pro retail skupiny Auto Palace
v České a Slovenské republice od roku
2018, předtím působil v konkurenčním NH
Caru.
„Moje společná cesta s AutoPalace se
rozešla po vzájemné dohodě, podařilo se
nám realizovat celou řadu významných
změn a dosáhnout skvělých obchodních
úspěchů zejména v oblasti fleetového
prodeje, rozšířit aktivity společnosti o nové
projekty a posunout některé doposud
méně úspěšné značky mezi špičku v České
republice,“ přiblížil léta ve firmě Donner.
„Aktuálně mám před sebou několik
možností pokračovaní mé kariéry a pečlivě
zvažuji, jak nejlépe využít zkušenosti.
S jistotou však již nyní mohu říct, ze i nadále
zůstávám ve svém oboru,“ řekl časopisu
Automakers manažer s tím, že předběžně
Jiří Piceksvůj návrat do businessu od
očekává
začátku března.

Zdeněk
Zikmund

Hyundai přetahuje manažera
z Mercedesu

Šéf Hyundai Motor Czech Martin Saitz
hledal v minulých týdnech manažery
na několik pozic. Jednou z nich byl post
marketingového specialisty, který loni
opustila Jana Sekeráková. Na konci ledna
se začal rýsovat nadějný kandidát. Podle
dostupných informací by měl pozici obsadit
Jan Przyczko, který přichází z Mercedesu.
Odtud odchází po 10 letech. Posledních
pět let působil jako marketingový manažer
divize Vans.
V HMCZ by měl být zařazen pod ředitele
produktu a marketingu Marka Trešla a bude
zodpovědný za kompletní marketingové
aktivity značky na našem trhu.

více na
www.automakers.cz
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Díla Giorgia Pioly
na plakátech
Automobilist

Cesta
k bezemisní
nákladní dopravě

Omlazené Audi
Q2 PI

Evropská komise
podpoří výrobu
akumulátorů

Nové označování
pneumatik v EU

Omlazené Audi Q2 PI
Audi Q2 používá moderní komunikační
technologie včetně LTE přenosu dat a služeb
Audi Connect s online dopravními informacemi.
Nové jsou služby Audi Connect Nouzové volání &
Volání servisu (emergency call & service) a Audi
connect Dálkové ovládání vozidla (remote &
control).
Sériově dodávaný asistenční systém Audi
pre sense front sleduje radarem oblast před
vozem, aby zabránil hrozícím nehodám nebo
alespoň zmírnil jejich následky. Standardní
výbava zahrnuje také funkci, která upozorňuje
na hrozící vyjetí z jízdního pruhu. Na přání
dodávané systémy jsou rozděleny do paketů
Park, Safety a Drive. Park zahrnuje mimo jiné
zadní kameru a parkovací senzory plus. Ve
vyšší úrovni je k dispozici parkovací asistent.
Paket Safety nabízí asistent pro změnu jízdního
pruhu, asistent pro upozorňování na vozidla
přijíždějící ze stran při couvání a systémy Audi
pre sense. Součástí paketu asistenčních systémů
Drive je nový adaptivní systém pro vysoce
automatizovanou jízdu (adaptive cruise assist),

který v mnoha situacích dokáže zajišťovat místo
řidiče akceleraci, zpomalování a řízení vozidla
v jízdním pruhu.
Co se týče přístrojů a displejů, nabídka sahá
od analogového sdruženého přístroje až po
Audi virtual cockpit s displejem 12,3“. Centrální
displej infotainmentu a navigace má velikost
8,3“ a je kombinován s oblíbeným otočným/
tlačítkovým ovladačem MMI. Součástí systému
MMI navigation plus je modul LTE pro rychlý
přenos dat a hotspot Wi-Fi. V segmentu malých
SUV je unikátní nabídka systému prostorového
ozvučení Bang & Olufsen Premium Sound
System se 14 reproduktory a celkovým výkonem
705 W.
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Evropská komise podpoří výrobu akumulátorů
Evropská komise schválila 12 členským zemím
včetně Slovenska podporu pro společný projekt
v oblasti bateriového průmyslu.
Evropská komise schválila veřejnou podporu
ve výši 2,9 miliardy eur 12 zemím na druhý
celoevropský projekt výzkumu a inovací. Jde
o projekt společného evropského zájmu v oblasti
vývoje a výroby systémů akumulátorů. Týká se

celého jejich životního procesu – od těžby surovin,
přes vývoj a výrobu až po recyklaci. Požadavky
na inovace a vysokou přidanou hodnotu splnilo
42 evropských projektů, z toho jsou čtyři projekty
ze Slovenska. Tyto projekty se mohou ucházet
o podporu na národní úrovni. Podporu mohou
získat na výzkum, vývoj a inovace. Implementace
projektů se očekává v letech 2021 až 2025.
Komisi přesvědčily projekty z Belgie,
Finska, Francie, Itálie, Chorvatska,
Německa, Polska, Rakouska, Řecka,
Slovenska, Španělska a Švédska.
Evropská komise očekává, že veřejné
financování uvolní dalších 9 miliard
eur ze soukromých investic, tj. více
než trojnásobek podpory z veřejných
prostředků.
Místopředseda Evropské komise
Maroš Šefčovič, odpovědný za
Evropskou alianci akumulátorů, k tomu
řekl: „Díky svému zaměření na novou
generaci akumulátorů tento silný
celoevropský projekt pomůže revoluci
na trhu s akumulátory. Rovněž posílí naši
strategickou samostatnost v odvětví,
které je zásadní pro ekologický přerod
Evropy a její dlouhodobou odolnost. Před
třemi lety nebyl průmysl akumulátorů
v EU téměř na mapě. Dnes je v něm
Evropa globálním hotspotem. A do
roku 2025 naše akce v rámci Evropské
aliance akumulátorů vyústí do odvětví,
které bude každý rok pohánět nejméně
šest milionů elektromobilů. Náš úspěch
spočívá ve spolupráci a pouze v rámci
tohoto projektu se předpokládá přibližně
300 partnerství mezi průmyslovými
a vědeckými účastníky.“
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Cesta k bezemisní nákladní dopravě
Nová data ACEA ukazují, že splnění
požadavků EU na flotilu užitkových vozidel
s nulovými emisemi bude vyžadovat stonásobný
nárůst počtu kamionů s elektrickým pohonem.
Nová studie Asociace evropských výrobců
automobilů ACEA ukazuje, že v současné době
je na silnicích EU v provozu 6,2 milionu středních
a těžkých užitkových a nákladních vozidel, jejichž
průměrný věk je 13 let. Podle zprávy ACEA z roku
2021 „Vozidla v provozu“ jezdí 97,8 % z těchto
vozidel na naftu, 1,3 % na benzin a 0,4 % na zemní
plyn. Jen asi 2300 – neboli 0,04 % z celkového
vozového parku – jsou vozidla s nulovými
emisemi.
Evropští výrobci nákladních vozidel odhadují,
že do roku 2030 bude muset být v provozu
přibližně 200 000 nákladních vozidel s nulovými
emisemi, aby bylo možné splnit cíle EU týkající se
emisí CO2 pro těžké nákladní vozy. Na základě

údajů ACEA by to vyžadovalo ohromující
stonásobný nárůst během 10 let.
Ve své nedávno zveřejněné strategii mobility
však Evropská komise stanovila cíl mít do roku
2030 v provozu přibližně 80 000 nákladních
vozidel s nulovými emisemi, což ve skutečnosti
ani zdaleka neumožňuje splnit to, co vyžaduje
nařízení EU týkající se CO2, tzn. jejich snížení o 30 %.
„Evropští výrobci nákladních vozidel se
zavázali uvádět na trh nákladní automobily
s nulovými emisemi a v příštích několika letech
budou rychle rozšiřovat svoji nabídku bezemisních
vozidel. Nemohou však udělat takový radikální
a bezprecedentní posun sami,“ uvedl generální
ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.
Aby se nákladní vozidla s nulovými emisemi
stala preferovanou volbou provozovatelů
dopravy, je zapotřebí realizovat významná
opatření jak na celoevropské úrovni tak i na
úrovni členských států. To zahrnuje zavedení
silničních poplatků založených na emisích
CO2, zdanění energie na bázi uhlíku a energie
v palivech, spolehlivý systém stanovení cen emisí
CO2 a co je nejdůležitější, hustou síť infrastruktury
pro nabíjení vhodné pro nákladní automobily.
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Nové označování pneumatik v EU
V květnu 2021 EU uvede do užívání nové štítky
pneumatik, které spotřebitelům poskytnou více
informací o vybraných vlastnostech pneumatik.
Na nových štítcích se změní struktura uvádění tříd
valivého odporu a účinnosti brzdění na mokré
vozovce, zatímco hlučnost se bude uvádět
jako množství decibelů a písmeny A, B nebo C.
Koncoví uživatelé získají přístup k doplňujícím
informacím o konkrétní pneumatice v databázi
EU i po načtení QR kódu na štítku.
Další změna se týká pneumatik pro osobní
vozidla, u nichž se mohou vyskytnout dva nové
piktogramy. První z nich informuje o záběru
pneumatiky na sněhovém povrchu (3PMSF),
přičemž v některých zemích EU je již toto
označení u zimních pneumatik povinné. Druhý
piktogram je určen především pro skandinávské
země a definuje záběr pneumatik na ledovém
povrchu.

Od května 2021 musí být informace na štítku
pneumatiky v EU dostupné i na pneumatikách
určených pro těžká užitková vozidla.
U obutí pro osobní a dodávková vozidla se
sníží počet hodnot ze šesti na pět. Třídy A až C
zůstávají beze změny. Pneumatiky C1 určené
pro osobní auta, resp. C2 určené pro dodávky,
které byly dosud v třídě E podle valivého odporu
a přilnavosti za mokra, budou nyní zařazeny do
třídy D, která se dosud nepoužívala. Pneumatiky,
dosud patřící do tříd F a G, se zařadí do třídy E. Tím
se štítek stane přehlednějším a srozumitelnějším.
Současně platí, že se omezí maximální povolené
hodnoty valivého odporu a brzdné dráhy na
mokrém povrchu.
Informace ze štítků na pneumatikách v EU
budou od 1. 5. 2021 dostupné i pomocí QR kódu,
který odkazuje na databázi EPREL (European
Product Registry for Energy Labelling = Evropská
databáze výrobků s energetickým označením),
obsahující produktové listy výrobků.
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Díla Giorgia Pioly na plakátech Automobilist
Úspěšná česká značka Automobilist zahajuje
rok 2021 oslavou muže, jehož zkušenost s formulí 1
čítá 50 let a více než 800 závodů. Giorgio Piola již
od 70. let svými propracovanými kresbami, které
odkrývají ty nejmenší detaily závodních vozů F1
povznesl technickou stránku na úroveň umění.
Jeho přínos se nyní rozhodl ocenit i Automobilist
a ve spolupráci s Motorsport Network připravila
sérii šesti plakátů kombinujících Piolovu kreslířskou
zručnost s dokonalostí tří slavných vozů.
Tyrrell P34 je jediným vozem v historii F1,
který měl šest kol. Jody Scheckter s ním v roce
1976 dokázal zvítězit ve Velké ceně Švédska
před Patrickem Depaillerem se stejným vozem
a Ronnie Peterson za volantem Tyrrellu v Belgii
následujícího roku dojel třetí. Jde o jeden
z nejoblíbenějších vozů Giorgia Pioly. Automobilist
si vybral aerodynamickou modifikaci P34B
z roku 1977.
Když Niki Lauda v roce 1975 dominoval
v mistrovství světa F1, vrátil do stáje Ferrari
titul po 11 letech. Úspěch Scuderie podtrhnul
i triumf v Poháru konstruktérů. To vše umožnil
vůz Ferrari 312T, který se razantně odklonil od
svých předchůdců. Jak říká Giorgio Piola, jde
o „ikonu 70. let, která by se díky svému významu
a estetickému zpracování mohla stát exponátem
v muzeu moderního umění.“

Ferrari F1-90, známé též pod označením Ferrari
641, je považováno za jeden z nejkrásnějších vozů
v historii seriálu a navíc s ním piloti v sezóně 1990
dokázali vyhrát šest ze 16 Velkých cen.
Stejně jako dvěma předchozím i tomuto
vozu vzdává Automobilist hold dvěma verzemi
plakátů: jednou je detailní technický nákres od
Giorgia Pioly a druhým limitovaná sběratelská
edice o 500 kusech, jež je Piolovými kresbami
inspirována. Zdobí ji složitá povrchová úprava se
zlatým embosováním. Jsou k dostání v e-shopu
Automobilist.
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