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Nová Kia Sportage přichází na český trh
Nová, v pořadí již pátá generace modelové
řady Sportage, přináší atraktivní moderní design,
pestrou paletu pohonných jednotek a bohatou
standardní a příplatkovou výbavu.
Nová Kia Sportage vás již na pr vní
pohled zaujme svým kompaktním a velice
propracovaným designem s typickou „tygří
maskou“ jihokorejské automobilky a dynamickým
bočním profilem se zajímavě tvarovaným C
sloupkem plynule přecházejícím ve výrazný
střešní spoiler.
Pátá generace Sportage byla navržena,
vyvinuta a zároveň speciálně odladěna
pro evropskou klientelu, což se odráží nejen
v působivých jízdních parametrech jednotlivých
verzí, ale rovněž v prostorovém řešení a výbavě
interiéru, jemuž vévodí u vyšších stupňů
výbavy velkoplošný digitální přístrojový štít
a na něj navazující 12,3“ dotyková obrazovka
a multifunkční dotykový displej pro systém
infotainmentu s navigací a klimatizací. Systém
online navigace využívá cloudové služby
k získávání dopravních informací v reálné čase.
Pátá generace Sportage si své zákazníky jistě
najde i pro své další přednosti, z nichž jmenujme
především širokou paletu pohonných jednotek

kombinovaných s pohonem předních nebo
všech kol. Vybírat se dá z 12 variant pohonu.
Kromě klasických verzí se zážehovým motorem
1,6 T-GDi/110 kW (150 k) či vznětovým 1,6 CRDi/
115 kW (150 k) jsou k dispozici i stejné verze s mildhybridním ústrojím MHEV, hybridním pohonem
HEV a plug-in hybridní varianta PHEV (u nás bude
v prodeji od dubna). Plug-in hybridní Sportage
s motorem 1,6 T-GDi/132 kW (180 k) a trakčním
elektromotorem o výkonu 66,9 kW má systémový
výkon 195 kW (265 k). Jedná se o nejvýkonnější
verzi celé modelové řady.
Základní model v pohonem předních kol
a zážehovým motorem si můžete koupit za akční
cenu 599 980 korun.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
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Francouzská exkluzivita: 508 Peugeot Sport Engineered
Nový Peugeot 508 Peugeot Sport
Engineered Hybrid 360 se řadí mezi dražší
sportovní sedany. Jde o nejvýkonnější

sériový vůz, jaký kdy Peugeot vyrobil. Mnoho
prvků tohoto vozu pochází z motoristického
sportu, protože za jeho vznikem stojí divize
Peugeot Sport Engineered. Hybridní
systém se dvěma elektromotory poskytuje
největší výkon 265 kW (360 k) a pohon
všech kol. Vůz dosahuje zrychlení z 0 na
100 km/h za 5,2 s a maximální rychlost
omezenou na 250 km/h. Sportovnější
vzhled zajišťují černá maska, prahy a kola
20“ s pneumatikami Michelin Pilot Sport
4S. Proměnlivá charakteristika tlumičů
má tři režimy (Confort/Hybrid/Sport).
Světlá výška je snížená a rozchod kol
je rozšířen. Objednávky tohoto modelu
se řeší individuálně prostřednictvím
koncesionářů značky Peugeot. Základní
cena je 1 700 000 Kč.

Škoda Fabia Monte Carlo začíná na 444 900 Kč
Nejvyšší specifikaci s bohatou standardní
výbavou Fabia Monte Carlo lze už
objednávat u prodejců Škoda Auto.
Výbavová verze střižená do sportovního
vzhledu sází na černé detaily karoserie
i v interiéru, sportovní sedadla a multifunkční
kožený volant ve sportovním designu.
Na českém trhu jsou k dispozici čtyři
verze s motory o výkonech 70 až 110 kW
(95 až 150 k). Základní verze s tříválcem
1,0 l a pětirychlostní převodovkou stojí
444 900 Kč, tedy o 47 000 Kč víc než
stejná verze předchozí generace, ovšem
navíc s prvky výbavy v ceně 64 200 Kč.
Vrcholná varianta se čtyřválcem 1,5 l
a sedmistupňovou převodovkou DSG
přijde na 544 900 Kč.
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Ford Ranger Raptor Next Gen:
pick-up pro nadšence
Velkým (podle amerických měřítek středním)
pick-upům se v Evropě už dlouho předpovídá
konec. Jenže realita je opačná – zájem o ně
neustále roste. Pro Ford je to dobrá zpráva,
protože tomuto segmentu kraluje s modelem
Ranger. Po šestiletém vývoji se nyní připravuje
jeho třetí generace. Jako její první reprezentant
přijde extrémní verze Raptor, a to už během
čtvrtého čtvrtletí letošního roku.
Nový Ranger Raptor charakterizuje design
karoserie s novým výrazem daným LED světlomety
vpředu i vzadu, stejně jako nová podoba interiéru
s velkými displeji a novým ovladačem e-Shifting.
Vedle digitálního přístrojového štítu, tvořeného
displejem 12,4“, je zde také centrální displej 10,1“
nebo 12,1“ pro nejnovější verzi infotainmentu Ford
Sync 4A.
V době posedlosti elektromobilitou Ford uvádí
na trh auto plně využívající přednosti spalovacího
motoru, pick-up se silným charakterem od Ford
Performance jako protiklad všeho, co se dnes
v Evropě nabízí, přinášející emoce a radost
z řízení. Motor Eco-Boost V6 3,0 l twin-turbo
s výkonem 212 kW (288 k) a točivým momentem
491 N.m je nastaven především na rychlou reakci
na pohyb pedálu plynu. Zajímavostí je možnost
volby zvukového projevu motoru se čtyřmi režimy.

Ranger je vybaven stálým pohonem všech
kol s možností volby pohonu jen zadních. Nechybí
redukční převod, uzávěrka předního diferenciálu
a elektronické uzávěrky všech diferenciálů.
Podvozek těží z vlastností adaptivních tlumičů
Fox Live Valve – při prudké akceleraci systém
přitvrdí zadní tlumiče, aby zabránil nadměrnému
odlehčení předních kol. Nepříjemnému
propérování natvrdo zabraňuje Fox Bottom-Out
Control, které v posledních 25 % zdvihu tlumiče
navýší tlumící účinek na maximum.
Řidič má na výběr ze sedmi jízdních režimů –
tří pro jízdu mimo terén (Normal, Sport a Slippery)
a čtyři off-roadové (Rock, Mud&Ruts, Sand
a extrémní Baja). To umožňuje používat tento
automobil jak k běžnému každodennímu
provozu, tak k agresivní jízdě v terénu.
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Modernější BMW řady 2 Active Tourer
BMW představuje druhou generaci
crossoveru řady 2 Active Tourer. Změna
vzhledu je na první pohled patrná s obřími
„ledvinami“ a plochými full LED světlomety.
S řadou 2 Active Tourer uvádí BMW na
trh prostorný crossover dlouhý 438 cm
s rozvorem náprav 267 cm. Zavazadlový
prostor má objem 470 l/1455 l (218i a 218d)
nebo 415 l/1405 l (220i a 223i). Varianty
s pohonem předních kol jsou od konce
února 2022 – tříválce 1,5 l 218i/100 kW
(136 k) nebo 220i/125 kW (170 k), čtyřválec
2,0 l 223i/160 kW (218 k) a turbodiesel
218d/110 kW (150 k), všechny s technologií
BMW TwinPower Turbo. V létě 2022 bude

nabídka doplněna o dvě plug-in hybridní
verze poprvé vybavené technologií
BMW eDrive páté generace – 225 xDrive/
180 kW (245 kW) a 230 xDrive/240 kW (326 k).

Volkswagen ID.Buzz spojí nostalgii s elektromobilitou
Už 9. března Volkswagen Užitkové vozy
představí elektricky poháněný ID.Buzz,
a to jako pětimístný minibus ID.Buzz i jako
užitkový ID.Buzz Cargo. Na zveřejněných
fotografiích jsou prototypy ID.Buzz už jen
lehce maskované. Ve srovnání s první
studií, uvedenou v roce 2017, je jejich

vzhled méně v retrostylu původního
Mikrobusu T1 z 60. let, přezdívaného Bulli,
takže se víc přibližuje designu rodiny ID.
Vůz dlouhý jen 4712 mm má velmi dlouhý
rozvor náprav 2988 mm. ID.Buzz má objem
zavazadlového prostoru až 1121 l při
obsazení všech sedadel, ID.Buzz Cargo má
nákladový prostor 3,9 m3. Jako všechny
modely ID vychází z modulární platformy
pro elektromobily MEB. Obě verze
přijdou na trh nejprve s akumulátorem
s kapacitou 82 kWh (využitelných je
77 kWh). Elektromotor o výkonu 150 kW
(204 k) je integrovaný do zadní nápravy.
Výroba začíná v první polovině letošního
roku a uvedení do prodeje v Evropě bude
následovat na podzim.

Krátce
Mercedes ještě letos představí SUV verze odvozené ze svých luxusních elektromobilů
EQS a EQE.
Po snížení státních dotací o 30 % poklesl v Číně prodej vozidel NEV (elektromobily
a plug-in hybridy) o 18,6 %.
více na
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Renault Austral se ukazuje
Čekání je téměř u konce – už 8. března
Renault odhalí své nové kompaktní SUV
Austral. Po fotografiích maskovaného
prototypu a náčrtu interiéru nyní přidal
kresbu exteriéru. Odhaluje všechny
linie vozidla. Vnější design nebude
znamenat odklon od současné produkce
značky. Patrné zde jsou dobře známé
prvky
designu
včetně
světelného
podpisu. Silueta ovšem je ve srovnání
s odcházejícím Kadjarem dynamičtější
a robustnější. Vpředu je samozřejmě nové
logo Renault ve zvětšené masce chladiče
se šachovnicovým lemem, které zasahuje

pod 100% LED optiku. Vzadu budou světla
spojena pásem.

Volkswagen ukázal designové kresby Amaroku
Volkswagen zveřejnil první designové
náčrty nové generace pick-upu Amarok,
která se vyvíjí společně s Fordem Ranger.

Nový Amarok vstoupí v roce 2022 na
globální trhy s mnoha novými prvky
výbavy. Volkswagen slibuje i nadále
prémiový produkt se zcela novým
interiérem, mnoha asistenčními systémy
a nejmodernější konektivitou. Amarok
narostl do délky o 10 cm na 535 cm a také
je o trochu širší. Tím se vytvořil větší prostor
v interiéru, zejména v zadní části. Nový
pick-up značky Volkswagen Užitkové vozy
bude mít pod kapotou znovu výkonné
motory V6 TDI.

Krátce
Evropský prodej elektrického SUV Fisker Ocean, vyráběného v Rakousku firmou
Magna, má začít ještě letos.
Volkswagen hledá 1000 až 1500 nových zaměstnanců do nově zaváděné výroby
elektromobilů v Emdenu.
Následný vývoz nových elektromobilů registrovaných v Německu kvůli státní dotaci
připravil vloni tamní daňové poplatníky a několik set milionů eur.
více na
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Mercedes-Benz Trucks je připraven na elektrifikaci
První dobíjecí centrum specializované
pro nákladní automobily v pražských
Stodůlkách
využívá
dobíjecí
technologii
Siemens.
MercedesBenz
Trucks
Česká
republika
se
jím
připravuje na uvedení
elektricky poháněných
nákladních
vozidel
Mercedes-Benz eActros,
eEconic a Fuso eCanter

na český trh. Dobíjení zajišťuje stanice
Sicharge D o výkonu 300 kW. Vedle
dobíjecí stanice dodal Siemens také
kompletní infrastrukturu, tedy trafostanici
včetně rozvaděčů vysokého napětí,
nízkého napětí a transformátoru 1000 kVA,
který je kapacitně připraven na rozšíření
dobíjecího centra. Dodaná dobíjecí
stanice o výkonu 300 kW disponuje 2 kabely
s CCS konektory a nabízí tzv. dynamické
rozložení výkonu, při kterém se stanice řídí
potřebami připojených vozidel.

Úspěšný rok 2021 pro společnost LKQ Europe
Společnost LKQ Europe vykázala za rok
2021 působivé výsledky. Její tržby činily
6,1 miliard USD, což odpovídá nárůstu
o 10,4 % v porovnání s 5,5 miliardy USD za
rok 2020. Marže segmentu EBITDA za celý
rok dosáhla úrovně 10,2 %.
„Výsledky za rok 2021 jsou velmi potěšující
i pro LKQ regionu střední a východní
Evropy. Spolu s dokončením fúzí našich
společností pod značkou LKQ na českém
i slovenském trhu se nám podařilo upevnit
naši pozici jedničky v obou těchto zemích.
V letošním roce nás čekají výzvy v souvislosti
s pokračující pandemií COVID-19, inflací
a dodavatelskými řetězci. Proto aktivně
pracujeme na zlepšení naší efektivity,“
uvedl generální ředitel společnosti LKQ pro
střední a východní Evropu Andras Lorincz.

Společnost LKQ Europe je předním
distributorem
náhradních
dílů
pro
automobily, užitková vozidla a průmyslová
vozidla v Evropě. Skupinu zastupují
společnosti Euro Car Parts, LKQ Fource,
RHIAG Group, Elit, Auto Kelly, Stahlgruber
Group a specialista na recyklaci Atracco.
více na
www.autoservismagazin.cz

Ukrajina volá o pomoc
Náš přítel a kolega z organizace AutoBest
zastupující Ukrajinu Oleg Vasylevskyi se už od
roku 2014 kromě motoristické žurnalistiky věnuje
i správě nadací poskytujících charitativní pomoc
potřebným. Nyní byl nucen opustit práci novináře
a plně se zaměřit na zajišťování prostředků pro své
spoluobčany na Ukrajině postižené válkou. Pro
jejich přežití je nyní potřebný každý cent. Obracím
se proto jeho jménem na všechny, kteří chtějí
pomoci občanům Ukrajiny. Zde jsou kontakty na
konta, kam můžete zaslat své příspěvky a odkud
se vaše pomoc dostane okamžitě přímo k těm,
kteří ji nyní skutečně moc potřebují
SWIFT
IBAN UA 34 322001 00000 2620 3326 5091 28
Account. No. 26203326509128
Reciever: VASYLEVSKYI OLEH, 01001, Ukraine, Kyiv,
st. Konieva, b. 9, ﬂ. 110

SEPA (EUR)

Account with institution

BIC CLJUGB21

JSC UNIVERSAL BANK, Kyiv, Ukraine

Account holder VASYLEVSKYI OLEH

Swift code UNJSUAKXXX

TIN 2622611755

Details of payment

Bank

soukromě: private transfer

Clear Junction Limited

od společnost: donation

15 Kingsway, London WC2B 6UN

IBAN GB84CLJU00997181251431
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Nová Kia
Sportage přichází
na český trh

Felicity Ace –
požár byl uhašen

Aby železnice
byla sexy

Cupra ohlásila dva nové
modely a vstup
do virtuálního světa

Audit servisů od
společnosti Cebia

Nová Kia Sportage přichází na český trh
Z interiérových highlightů nové generace
Sportage vyzdvihněme kamerový asistent
sledování slepých úhlů v přístrojovém štítu,
třízónovou automatickou klimatizaci, sedadlo
řidiče s pamětí či prémiový audiosystém Harman
Kardon s 8 reproduktory. Ve srovnání s předchozí
generací nabízí víc místa na předních i zadních
sedadlech. Po jejich sklopení do úplné roviny
vznikne prostor o objemu až 1780 l. Maximální
hmotnost přívěsu nebrzděného a brzděného je
pro všechny verze 750 a 1650 kg.
Pro hybridní modely Sportage Kia připravila
novou generaci převodovek – sedmistupňovou
dvouspojkovou 7DCT pro modely MHEV
a šestistupňovou samočinnou 6AT pro verze HEV
a PHEV.
Verze s elektronicky řízeným pohonem
AWD využívají k optimálnímu přenosu hnacího

momentu mezi kola přední a zadní nápravy
lamelovou spojku a pro bezpečnou a komfortní
jízdu v terénu či na kluzkých cestách jsou
opatřeny funkcí AWD Lock a programem Terrain
Mode (novinka u Sportage) s terénními módy
Snow, Mud a Sand pro zlepšení trakce vozu ve
sněhu, v bahně a v písku.
Vrcholné verze GT-Line mohou být standardně
vybaveny elektronicky řízeným systémem
odpružení ECS, které zlepšuje stabilitu a odezvu
vozidla v zatáčkách a zvyšuje komfort při
překonávání podélných i příčných překážek.

více na
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Cupra ohlásila dva nové modely
a vstup do virtuálního světa
Sportovní značka Seatu Cupra při příležitosti
svých čtvrtých narozenin během on-line akce
představila program Vision Cupra2, ohlásila
dva nové modely a představila plány na posun
emocionálních zážitků do zcela nové dimenze
uvedením Metahype – nové platformy pro
spolupráci v metaversu.
Cupra letos hodlá zdvojnásobit počet
prodaných vozů, výnosy z prodeje i globální síť
Cupra Masterů a showroomů Cupra City Garage.
Generální ředitel Cupry Wayne Griﬀiths také
oznámil, že Cupra představí dva nové modely.
Již nyní je jisté, že kompaktní elektromobil Born,
uvedený v loňském roce, bude v roce 2024
následovat crossover Tavascan jako druhý
plně elektrický vůz značky. Sportovní městský
elektromobil, vycházející ze studie UrbanRebel,
má být uveden na trh v roce 2025.
Novým zaměřením Cupry v marketingu je krok
do metaversu s virtuálním paralelním světem,
který Cupra nazývá Metahype. „Metahype je
naší interpretací tohoto nového vesmíru. Je to
prostor pro spolupráci, kde značky, startupy

a kreativci poskytují mnoho různých akcí a zážitků,
kde se lidé mohou setkávat a vytvářet a sdílet
speciﬁckou kulturu. Se vstupem do metaversu
opět dokumentujeme, že Cupra je značka, která
se nebojí jít za tradiční hranice automobilového
průmyslu,“ říká Griﬀiths.
Platforma Metahype, vyvinutá v partnerství
se společností Visyon, která je součástí
Mediapro Group, je určen ke spolupráci. Má
se zde prezentovat umělecký obsah, jako jsou
NFT, ukázky digitálních a fyzických produktů
a streamování obsahu. V tomto metavesmíru
bude mít Cupra vlastní centrum.
Kromě emocionálních zážitků v metaversu
Cupra poskytla také náhled na zcela nový způsob
automobilového závodění, které představuje
spojení mezi skutečným a virtuálním světem
Cupra2 Experience, v němž se mohou řidiči
zúčastnit motoristických akcí prostřednictvím
virtuální reality s vozy UrbanRebel. „S Cupra2
Experience jsme připraveni postavit se tradičním
závodním formátům,“ řekl šéf strategie značky
Antonino Labate.
více na
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Aby železnice byla sexy
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
– souhrnu nejnovějších zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Paříž hostila železniční summit organizovaný
francouzským předsednictvím v Radě EU
a francouzskou železniční společností SNCF.
Řečníci vychvalovali cestování vlakem, vyprávěli
o zelených přednostech železnice, o touze
Evropanů změnit dopravní návyky ve prospěch
železnice a o blížící se „renesanci železnic“, díky
níž se cestování vlakem upevní jako způsob
dopravy budoucnosti.
A i když mnoho Evropanů je skutečně
nadšených pro vlaky, to, co v jednání chybělo,
byla praktická řešení nesčetných problémů,
kterým železniční sektor čelí. Podíl cestujících po
železnici na mezinárodních cestách se pohybuje
kolem 7 %. Problémy s jízdenkami, spojením,
spolehlivostí, cenovou dostupností, jízdními
řády… na každý problém byl odkaz doprovázený
prosbou o větší investice, ale konkrétní plány
nenásledovaly.
Letecká doprava se stala pro mládež
synonymem cestování proto, že díky ní se stalo
snadným a levným. Pro digitální generaci je
rezervace letu on-line druhou přirozeností. Ale

tato jednoduchost zdaleka není synonymem pro
nákup mezinárodní jízdenky na vlak. Železnice
musí být znovu sexy, prohlašují hlásné trouby.
Skvělým začátkem by byla modernizace
a zlepšení zážitku cestujících.
Podle studie Mezinárodní rady pro čistou
dopravu ICCT návrhy EU zaměřené na snížení
emisí z dopravy zvyšují množství podvodného
použitého kuchyňského oleje UCO na dovozu
do EU. Zpochybňují schopnost asijských zemí
uspokojit budoucí poptávku vyvolanou právními
předpisy EU, což zvyšuje riziko, že suroviny, jako
je palmový olej, budou nezákonně použity
k produkci potřebného množství použitého
kuchyňského oleje.
„Většina rostoucí produkce bionaf ty
UCO je řízena poptávkou po bionaftě UCO
v Evropské unii a ta pramení z politických
pobídek podle směrnice o obnovitelných
zdrojích energie,“ uvádí zpráva. Poptávka po
UCO v nadcházejících letech prudce poroste,
protože EU se obrátí na biopaliva na bázi
odpadu, aby vyřadila z odvětví dopravy fosilní
paliva. EU není schopna vyrobit dostatek UCO,
aby uspokojila poptávku, což vede k vysoké
úrovni dovozu.
více na
www.autoweek.cz

Audit servisů od společnosti Cebia
Úroveň prací v autoservisech se v loňském roce
nedostala na předkoronavirovou kvalitu. Přesto
se zlepšila nad úroveň roku 2020 a dosahovala
vysokou kvalitu. Úroveň prací v autorizovaných
a neautorizovaných servisech byla srovnatelná,
k větším rozdílům docházelo mezi jednotlivými
kraji a ročními obdobími.
Údaje vyplynuly z hodnocení služby Audit
servisů, kterou poskytuje společnost Cebia už
čtyři roky. Cebia nabízí pět druhů auditů servisů:
Po opravě, Před opravou, Po pojistné události,
Mystery Repair a Pick-up. V rámci auditu si
objednatel může nechat zkontrolovat také
kvalitu oleje či paliva.
Kvalita odvedených prací dosáhla průměrně
96 % (před pandemií 98 %). Zatímco v jarních
měsících dosahovala průměrná kvalita
98 % – přičemž v autorizovaných servisech
došlo k nejvyššímu možnému hodnocení
100 % a neautorizované vykazovaly 96 % , ke
konci roku klesla na 92 %, přičemž na vině poklesu
byly zejména autorizované servisy (88 % vs. 97 %).
O zakázky přitom servisy nouzi neměly.
Autorizované servisy si nejlépe vedly
v Jihomoravském kraji s průměrnými 98 %. Naopak
nejhorší kvalita prací v autorizovaných servisech
byla v Moravskoslezském kraji, kde dosáhla
pouhých 85 %. V případě neautorizovaných
servisů na tom byly nejlépe ty v Jižních Čechách

s 98 %, nejhůř dopadly v Plzeňském kraji, které
i tak ale získaly 91 %. Z pohledu značek velké
rozdíly nebyly, autorizované servisy značky Škoda
dosáhly stejně jako předloni 95 %.
Mezi nejča stěj š í pochybení patř ilo
nepředložení všech v yměněných dí lů
a fakturování opravy součástí vozidla, které
nebyly poškozené. Velice časté bylo nekvalitně
provedené lakování i špatné spasování
vyměněných dílů karoserie a nepřiměřeně
dlouhá doba opravy. Z hlediska administrativních
chyb šlo zejména o špatně vyplněné zakázkové
listy, v nichž nezřídka chyběla informace o stavu
pohonných hmot a počtu najetých kilometrů.
Problémem, který se vyskytoval zejména ke konci
roku, byly chybějící zkušební jízdy nebo naopak
bezdůvodně dlouhé zkušební jízdy přesahující
10 km.
Největšími zákazníky služby Audit servisů jsou
leasingové společnosti s vozidly provozovanými
v režimu operativního leasingu. Služba je
určena rovněž vedoucím servisů ke kontrole
zaměstnanců, ale také správcům firemních
vozových parků i běžným motoristům.
Všechny kontroly probíhají neohlášeně.
Zásadním pravidlem je princip opakované
kontroly na sledovaných pracovištích. Auditoři
navštíví jeden servis maximálně 3x za rok.
více na
www.autoweek.cz

Felicity Ace – požár byl uhašen
Dramatické fotografie hořící lodě na přepravu
aut Felicity Ace ve středním Atlantiku vzbudily
pozornost po celém světě. Loď převážela 3965
automobilů Volkswagen, Audi, Porsche (údajně
1100 vozů), Bentley (189 vozů) a Lamborghini, velmi
pravděpodobně vč. posledních vyrobených
modelů Aventador. Loď Felicity Ace začala hořet
v Atlantském oceánu asi 170 km jihozápadně od
Azor. Portugalské letectvo dopravilo do bezpečí
všech 22 členů posádky, přičemž nikdo nebyl
zraněn.
Velitel nejbližšího přístavu Porto da Hort na
azorském ostrově Faial João Mendes Cabeças pro
agenturu Reuters uvedl, že oheň na palubě živily
hlavně lithio-ionové akumulátory v elektrických
vozidlech. Zatím ale není jasné, zda požár
nezpůsobily právě akumulátory. Na Azorské ostrovy
byl proto vyslán speciální 16členný záchranný tým
SMIT Salvage nizozemské společnosti Boskalis aby
pomohl dostat požár pod kontrolu.
Felicity Ace, dlouhá 200 m, plula z německého
Emdenu do Davisvillu ve státě Rhode Island ve
Spojených státech. Šlo o loď typu „ro/ro“ (roll-on/
roll-oﬀ) podle způsobu nakládání a vykládání
vozidel. Auta se navážejí na několik palub, kde jsou
upevněna. Loď plula pod vlajkou Panamy, jejím
majitelem je společnost Snowscape Car Carriers
a provozovatelem japonská Mitsui O.S.K. Lines.
Po šesti dnech podle portugalského
námořnictva plameny a bílý dým zmizely a k lodi

mohlo být připojeno vlečné lano aby ji bylo
možné odtáhnout na Bahamy.
Požáry jsou nejhorším druhem katastrof na
moři. Oheň se může rychle vymknout kontrole,
rozší řit se po celé lodi a zapálit ocel, náklad
i barvu. Zdá se, že tak tomu bylo v případě
Felicity Ace. Hašení ohně vodou přitom
znamená nekontrolované napouštění vody
dovnitř trupu, což může vést k nestabilitě
pokud se hromadí v nevhodné části lodi. Proto
hasičské posádky na Felicity Ace nestříkaly
vodu do trupu, ale na jeho vnější stranu aby
ho dostatečně ochladily a tím sní žily
nebezpečí, že by oheň roztavil ocel a způsobil
potopení lodi.
Pokud jde o auta na palubě, pravděpodobně
budou všechna sešrotována. Náklad samotný
byl pojištěn, takže Volkswagen finanční ztrátu
neutrpí. Vzhledem k tomu, že vloni prodal devět
milionů aut, tak zničení 4000 vozidel představuje
jen 0,04 % produkce.
Nyní bude zapotřebí další vyšetřování, aby
se zjistilo, jak požár vznikl. Agentura Reuters
připomíná, že u aut na benzin je požár 60x
pravděpodobnější než u elektromobilů.
Jak uvedl jeden lodní inženýr pro agenturu
Reuters: „Protože tam byly Lamborghini
a Bentleye, všechny to zajímalo. Kdyby tam byla
železná ruda, tak by se o to nikdo nestaral.“
více na
www.autoweek.cz

