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Elektriﬁkující Octavie
koda Auto nabídne novou generaci modelu
Octavia v dalších třech elektrifikovaných
verzích. Poprvé to je Octavia RS iV s plug-in
hybridním pohonem a k tomu první dvě verze
s mild-hybridním pohonem e-Tec. V prodeji už
je Octavia iV s plug-in hybridním pohonem se
systémový výkonem 150 kW (204 k).
Nová Octavia RS iV se řadí na vrchol nabídky
čtvrté generace. Ke zvýšení výkonu a dynamiky
využívá plug-in hybridní pohon, který zároveň
snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Plug-in
hybridní pohon sestává z motoru 1.4 TSI/110 kW
(150 k) a elektromotoru o výkonu 85 kW. Poskytuje
systémový výkon 180 kW (245 k) a největší točivý
moment 400 N.m. Automatická převodovka
DSG je šestistupňová a poháněna jsou přední
kola. Akumulátor s kapacitou 13 kWh umožňuje
dojezd v elektrickém režimu až 60 km (podle
WLTP). Emise CO2 v režimu WLTP činí 30 g/km.
Octavia RS iV se od standardních vozů liší
černými doplňky, novou přídí s černou maskou
chladiče a logem RS pod emblémem značky,
nárazníkem s LED mlhovými světlomety a velkými
nasávacími otvory s černým orámováním
a černým spoilerem. Na zádi je výrazný spoiler,
nárazník s černými aerodynamickými elementy
po stranách a mohutný difuzor. V interiéru jsou
sportovní sedadla s emblémem RS a sportovní
volant. Objem nádrže je 40 l, tedy o 5 l méně
než u standardních vozů.

Octavia je první vůz značky koda, který nabízí
i dvě výkonové varianty motoru e-Tec s mildhybridním pohonem. U tříválcového motoru
1,0 TSI o výkonu 81 kW (110 k) a čtyřválcového
motoru 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je
použit řemenem poháněný startér-generátor
a 48 V akumulátor s kapacitou 0,6 kWh. Mildhybridní pohon umožňuje shromažďovat energii
získanou rekuperací při brzdění a ukládat ji do
akumulátoru. Tato elektrická energie se následně
používá k podpoře spalovacího motoru startér-

generátorem točivým momentem až 50 N.m.
Systém umožňuje i tzv. plachtění s vypnutým
spalovacím motorem. Startér-generátor pomáhá
i k rychlejší aktivaci systému Start-Stop a přes
měnič dobíjí i 12 V baterii vozu. Mild-hybridní
technologie snižuje spotřebu paliva až o 0,4 l/100
km. Začátek výroby těchto verzí je naplánován
na léto 2020.
více na
www.autoweek.cz

Dacia připravuje první nízkorozpočtový elektromobil
Nízkorozpočtová značka Dacia pro
autosalon v Ženevě připravila své první
elektrické vozidlo Spring. Je odvozené
od mini-SUV Renault City K-ZE, které se
vyrábí ve spolupráci s čínským partnerem
Dongfeng. Dacia nemá v nabídce
elektrifikovaná vozidla, protože se spoléhá
na starší osvědčené technologie od

Renaultu a Nissanu. Je ovšem zahrnuta
do emisního fondu Renaultu a její vozidla
mají relativně vysoké hodnoty emisí CO2.
Dacia Spring je jednoduché robustní
elektricky poháněné městské miniauto
s dojezdem kolem 200 km (podle WLTP),
které se snadno nabíjí a vyžaduje pouze
minimální údržbu. Dacia se chce s tímto
vozem zaměřit jak na soukromé zákazníky,
tak na služby krátkodobého pronájmu.
Renault v Evropě službám carsharingu
poskytuje
7800
svých
elektricky
poháněných vozidel Zoe, Kangoo Z.E.
a Twizy. Dacia Spring přijde do prodeje
v roce 2021. Dacia neoznámila cenu vozu,
ale Renault City K-ZE se v Číně prodává
za cenu odpovídající asi 200 000 Kč.

Druhé elektrické auto od VW je SUV ID.4
Volkswagen pokračuje v rozšiřování
své nabídky elektricky poháněných vozů.
Zatímco se ve Cvikově pomalu rozbíhá
výroba kompaktního ID.3 (i když pomaleji
než se plánovalo, údajně pro problémy se
softwarem), na autosalonu v Ženevě se
mělo představit druhé speciálně vyvinuté
elektricky poháněné auto SUV ID.4. Jeho
premiéra se nakonec uskutečnila jen na
internetu.
ID.4 je, stejně jako ID.3, založen na
modulární platformě pro elektromobily
MEB. Je ovšem o půl třídy větší a má
mnohem konvenčnější tvar než koncept
ID Crozz 2017, z něhož vychází. Zpočátku
bude k dispozici pouze s pohonem
zadních kol, ale později přijde také verze

s pohonem všech kol. Pro nejvyšší verzi
Volkswagen slibuje standardní dojezd více
než 500 km. Vyšší střecha ID.4 umožňuje
přepracovaný koncept zadních sedadel
pro více pohodlí a prostoru pro nohy, což
je častý předmět kritiky vozu ID.3. ID.4 se
bude vyrábět se na linkách ve Cvikově,
čínském Antingu a v USA v Tennessee
v závodě Chattanooga.

Krátce
Toyota ve spolupráci s čínským FAW postaví v Tianjinu za 1,2 miliardy dolarů továrnu na
výrobu elektromobilů.
SPD v Německu prosazuje, aby pro společnosti kotované na burze platila minimální
kvóta zastoupení 30 % žen v představenstvu.

více na
www.autoweek.cz

Do roku 2025 svedeme boj s náklady
Generální ředitel PSA Carlos Tavares členům
poroty AutoBest už tradičně přiblížil své názory
na aktuální dění v automobilovém průmyslu.
Vzhledem ke zrušení ženevského autosalonu
se naše setkání odehrálo on-line.
Jak vidíte budoucnost motorů na naftu?
„V posledních měsících se podíl turbodieselů
stabilizoval na více než 30 %. Není to sice více
než 50 % jako před lety, ale ani 10 %, jak se
zdálo ještě nedávno. Zákazníci nám tak dávají
jasnou odpověď co si přejí. Naše linky pro
výrobu vznětových motorů proto nyní běží na
maximální výkon.“
Nedávno jste v jednom rozhovoru prohlásil,
že elektricky poháněné automobily nezajímají
většinové zákazníky, ale jen „zelené závisláky“.
Můžete nám to objasnit?

„Zákazník při rozhodování o koupi elektricky
poháněného vozidla vyžaduje hustou síť
dobíjecích stanic aby mohl jezdit v klidu s jistotou,
že kdykoliv bude potřebovat svůj vůz dobít, tak
bez problémů najde místo, kde tak může učinit.
Na mnoha trzích vidíme, že v okamžiku, kdy
skončí státní dotace na koupi elektromobilů,
poptávka po nich okamžitě zcela zkolabuje,
protože v současné době je elektromobilita pro
zákazníky příliš drahá. Zlepšení její dostupnosti je
úkolem jak pro nás výrobce, tak pro politiky. My
svůj závazek plníme. Důkazem toho je Citroën
Ami jako velmi dostupné řešení dopravy ve
městech. Zákazníci ale potřebují mít jistotu
stability v předpisech, ceně elektřiny i daních.“
Jak se podle vás bude v nejbližších letech
vyvíjet situace ve výrobě elektromobilů?
„Současná situace rozděluje výrobce
automobilů do dvou kategorií. V první lize jsou
ti, kteří zvládají potřebné technologie a ve
druhé lize ti, kteří je nemají a musejí je kupovat
od těch z první ligy. My usilujeme o zvládnutí
výroby všech prvků elektrických vozidel vlastními
silami. Jde ale především o dosažení dostupnosti
elektromobility. Do roku 2025 musíme dosáhnout
prodej elektrických vozidel se ziskem, protože
jejich podíl bude mnohem vyšší než nyní. Pokud
nedosáhneme potřebnou míru zisku na vozidlo,
tak se naše obchodní činnost zhroutí. Když ji
dosáhneme, tak nebudeme závislí na jejich podílu.
Boj se tedy od nynějška do roku 2025 povede
s náklady a dostupností elektrických vozidel.“
Neustále se vedou diskuze o tom, zda
budoucnost nepatří vozidlům s palivovými články
na vodík. Jak se k tomu staví PSA?
„Palivové články jsou stále ještě hodně málo
poznaná technika. Proto připravujeme velký
experiment pro rok 2021, kdy od začátku roku
uvedeme do provozu velkou ﬂotilu vozidel Peugeot
Expert s elektrickým pohonem s akumulátory
a s palivovými články. To nám umožní porovnat
a pochopit obě technická řešení jak z hlediska
inženýrského, tak i z hlediska zákazníka.“
více na
www.autoweek.cz

Nová generace Fiat 500 – retro na druhou
Fiat ukázal novou generaci modelu
500. S modelem, který je tak blízké srdci
Italů, vedení FCA riskovalo, když jeho
prezentaci z odvolaného autosalonu
v Ženevě přeneslo do Milána, tedy přímo
do srdce šíření koronaviru na severu
Itálie. Fiat Nuova 500 je stále malý, stále
dvoudveřový, stále s pevnou střechou
nebo jako kabriolet a cituje motivy z první
generace z roku 1957 i druhé z roku 2007.

Přesto je tu zásadní změna. Zatímco
v předchozí generaci byla varianta 500e
s elektrickým pohonem a dojezdem 135
km okrajovou záležitostí, nová generace
je výhradně elektrická a ujede více až
320 km. S nabíjecím výkonem 85 kW se
za 5 minut nabije pro ujetí 50 km. Výkon
elektromotoru narostl na 87 kW (117 k),
což vozu poskytuje maximální rychlost
150 km/h. Nová 500 má 10,3“ dotykovou
obrazovku, moderní informační systém
Uconnect 5 a mnoho asistenčních systémů.
Fiat zatím neprozradil datum uvedení na
trh ani cenu základní verze. Současná
druhá generace se spalovacími motory
a mild-hybridním pohonem zůstává díle
v prodeji.

Exkluzivní kupé-SUV Cupra Formentor
Formentor je první model vyvinutý
výhradně pro novou španělskou značku
Cupra. „Formentor je předurčen k tomu,
aby se Cupra stala ještě relevantnější
značkou na trhu. Jasně ukáže její potenciál,“
řekl generální ředitel společnosti Cupra
Wayne Griffiths. Španělský crossover je
dlouhý 4450 mm a má rozvor náprav 2680
mm. Objem zavazadlového prostoru je
450 l. V nabídce je zážehový přeplňovaný
motor 2,0 TSI/ 228 kW (310 k) kombinovaný
s pohonem všech kol 4Drive a plug-in
hybridní jednotka spojující zážehový motor
1,4 TSI/110 kW (150 k) s elektromotorem
o výkonu 85 kW (115 k) a akumulátorem
o kapacitě 13 kWh. Ta poskytne největší

systémový výkon 180 kW (245 k) a dojezd
s elektrickým pohonem 50 km. V interiéru
najdeme vysoce kvalitní materiály,
anatomicky
tvarovaná
sedadla,
nastavitelný digitální přístrojový panel
a 12“ dotykový displej infotainmentu.
Dodávky začnou v posledním čtvrtletí
letošního roku.

Další témata 10. týdne na autoweek.cz
Škoda Auto otevřela moderní laboratoř na crash-testy
POVIndex ukazuje, že sloučení dvou pojišťoven přineslo
výrazné snížení průměrné ceny povinného ručení
Bonett v roce 2019 zvýšil prodej CNG

více na
www.autoweek.cz

BMW připravuje soupeře pro Teslu
BMW zveřejnilo podrobnosti o elektricky
poháněném
koncepčním
vozidle
Concept i4, jehož sériová výroba by měla
začít v roce 2021. Generální ředitel BMW
Oliver Zipse při prezentaci vůz popsal:
„Concept i4 přináší elektromobilitu do
srdce značky BMW. Je rychlý, z 0 na 100
km/h zrychlí za méně než 4 sekundy a má
dojezd 600 km.“
Koncept
i4
naznačuje
podobu
elektricky poháněného čtyřdveřového
sedanu ve formě Gran Coupe. Přichází
s novým stylem přídě, o němž je BMW
přesvědčeno,
že
více
kupujících
přiláká, než odpudí. Podle vedoucího
designéra Kaie Langera koncept i4 z 85 %

reprezentuje sériové i4. Vůz, který je reakcí
na úspěchy americké značky Tesla,
ukazuje, že i bez spalovacího motoru
půjde o BMW se vším všudy, co k vozům
této značky patří – se zadním pohonem
a výkonem 390 kW (530 k).
BMW v loňském roce prodalo více než
140 000 elektrifikovaných vozidel.

Deutsche Post ukončuje výrobu elektrické
dodávky StreetScooter
Deutsche Post koncem roku přestane
vyrábět elektricky poháněné dodávkové
vozidlo StreetScooter. Německá pošta
kvůli tomuto projektu odepíše 400 milionů
eur. Celkem bylo vyrobeno 12 000 vozidel
StreetScooter, několik jich bude dodáno
ještě letos. „Dalo se předvídat, že to není
ekonomicky udržitelné,“ komentoval

zprávu známý automobilový expert
Ferdinand Dudenhöffer.
Deutsche
Post
koupila
projekt
university v Cáchách RWTH Aachen,
aby se StreetScooterem dokázala to, co
společnosti Daimler a Volkswagen označily
jako pro ně ekonomicky nezajímavé.
Německá pošta tak získala rozvážkové
dodávkové vozidlo s elektrickým pohonem,
které nabízela i jiným zákazníkům. Rozkvět
online nakupování a rostoucí počet měst,
která zakazují vjezd vozidel se vznětovými
motory, činily StreetScooter zajímavým.
Jenže německá pošta jej nedokázala
proměnit v udržitelné podnikání.

Krátce
Škoda Auto v květnu 2020 otevře první dealerství na Srí Lance v hlavním městě
Kolombu.
Shell očekává zdvojnásobení poptávky po zkapalněném zemním plynu (LNG)
do roku 2040.
Opel pokračuje v globální expanzi návratem na japonský trh.

více na
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Třetí ročník Mechathonu s podporou společnosti Bosch
Třetí
ročník
robotické
soutěže
Mechathon,
pořádané
společností
Bosch, se letos uskutečnil přímo v její
pražské
obchodní
centrále.
Letos
se
soutěže
Mechathon
zúčastnilo
32 studentů a studentek technicky
zaměřených vysokých škol. Celkem osm
týmů pracovalo nepřetržitě 27 hodin
na zadaném úkolu z oblasti robotiky
a logistiky. Úkolem pro více než třicítku
studentů a nadšenců do robotiky bylo

sestavit a naprogramovat autonomního
robota, který je schopen vyskladnit
zboží z kamionu a skladu a dovést jej na
výrobní linku. Po celý víkend byli na místě
odborníci z praxe z různých divizí Bosch,
kteří studentům poskytovali cenné rady.
Součástí Mechathonu byly také tematicky
laděné workshopy a přednášky týkající se
analýzy dat ve výrobě, 3D tisku či rozšířené
a virtuální reality ve výrobní praxi.
Vítězný tým byl složený ze studentů
a studentek informatiky Matematickofyzikální
fakulty
Univerzity
Karlovy
a fakulty Strojní ČVUT v Praze. Odborná
porota ocenila především technické
a konstrukční zpracování robota, kreativní
přístup k řešení celého úkolu, ale i skvělou
spolupráci v týmu.

Carvago expanduje do zahraničí
Česká společnost Carvago ze skupiny
EAG po úspěšném pilotním provozu na
tuzemském trhu expanduje za hranice.
V první fázi se pro B2B partnery otevírá
v Německu, Francii a Dánsku. Další regiony
budou postupně přibývat. V průběhu první
poloviny roku by se Carvago mělo otevřít
také koncovým zákazníkům. Významným
strategickým partnerem této expanze
v oblasti logistiky je společnost GEFCO, se
kterou Carvago koncem minulého roku
představil testovací centrum TechYard.
Do zahraniční expanze v rámci prodeje
ojetých automobilů je aktuálně zapojeno 50
partnerů. V rámci unikátního mezinárodního
B2B modelu Carvago postupně pomůže
zvyšovat likviditu vozových parků ojetých
automobilů tím, že dokáže spojit nabídku

s poptávkou ve všech zemích a vyvažovat
tak nedostatek či přebytek nevyužitých
vozů u dealerů a autobazarů. V prvotní fázi
se Carvago soustředí na export tuzemských
aut do jednoho až tří let, která nejsou
z důvodu vyšší ceny pro české zákazníky
příliš atraktivní ale na zahraničních trzích
jsou nedostatkovým zbožím. V další fázi,
až se do projektu postupně zapojí více
dealerů a leasingových společnosti
ze zahraničí, by se Carvago mělo stát
jedním z nejvýznamnějších exportérů
i importérů kvalitních ojetých automobilů
na evropském trhu.

Krátce

Vedení FCA se rozhodlo vyrábět nástupce Pandy na bázi studie Centoventi s využitím
platformy nové generace 500e.
Německý autosalon IAA se v roce 2021 přestěhuje z Frankfurtu do Mnichova a změní
se v přehlídku mobility.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Mercedes-Benz Cars má novou
regionální vedoucí prodeje
Mercedes-Benz Cars ČR, oficiální importér
vozů Mercedes-Benz do České republiky, oznámil
změnu na klíčové pozici v oddělení prodeje.
Novou vedoucí prodeje regionu, který zahrnuje
Českou republiku, Polsko a Rakousko, se stala
Ioana Lemnaru. V České republice se jí bude
zodpovídat vedoucí prodeje Radovan Chrz.

Od roku 2003 působila na řadě pozic v Rumunsku,
naposledy jako prodejní a marketingová ředitelka
dodávkových automobilů Mercedes-Benz. Od
roku 2014 zastávala ve Stuttgartu v koncernu
Daimler post senior manažerky v oddělení řízení
trhů střední a východní Evropy, střední Asie
a Afriky.

„Mercedes-Benz je v České republice již
několik let leaderem segmentu prémiových
vozů a mezi deseti
nejžádanějšími značkami,
což je skvělý úspěch.
Těším se na spolupráci se
všemi kolegy, kteří dosud
odvedli výbornou práci,“
říká Ioana Lemnaru. Se
značkou Mercedes-Benz
spojila celou svoji kariéru.

Společnost Mercedes-Benz Cars a MercedesBenz Vans klade důraz mimo jiné také na
vyrovnané příležitosti pro zaměstnání žen napříč
všemi profesemi, což dokládá skutečnost, že ženy
tvoří přibližně 40 % personálu. Stejný podíl platí
i v České republice. Na ženy je zaměřena také
platforma She’s Mercedes, která prostřednictvím
společenských setkání, médií, internetu
a sociálních sítí aktivně komunikuje se ženami
a představuje inspirativní ženy s jejich životními
příběhy.

více na
www.automakers.cz
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Volkswagen
přestává vyvíjet
vozidla na CNG

EU chce naplnit
své cíle v oblasti
ochrany klimatu
do roku 2050
Renault Morphoz
nahlíží za rok 2025

Geely investuje
do satelitů pro
své autonomní
automobily

Představitelé rodinného
klanu podporují
elektrickou strategii

EU chce naplnit své cíle v oblasti
ochrany klimatu do roku 2050
Evropa bez emisí skleníkových plynů – tento
cíl klimatické neutrality do roku 2050 má být
v Evropské unii právně závazný. éfka Evropské
komise Ursula von der Leyenová předložila návrh
zákona a zdůraznila, že se Evropa nevratně
vydala po cestě k udržitelné budoucnosti.
Průmysl a investoři tím podle ní získají spolehlivý
rámec pro svou činnost.
Cíle pro rok 2050 již byly zeměmi EU dohodnuty.
Zákon jen stanoví cestu k jejich dosažení. Od roku
2023 by se mělo každých pět let kontrolovat,
zda se je daří naplňovat. Pokud ne, měly
by státy EU přijmout doporučení. V případě
potřeby by Evropská rada měla tyto požadavky
zpřísnit. Klimatická neutralita znamená, že se
zabrání všem emisím CO2 nebo budou plně
kompenzovány, například zalesněním nebo
jejich zachytáváním a skladováním. Bude to
vyžadovat úplnou restrukturalizaci evropského
hospodářství a naprostý odklon od ropy, uhlí
a plynu.
EU chce do roku 2030 snížit emise skleníkových
plynů o 40 % pod úrovně z roku 1990. Evropská
komise zvažuje zpřísnění této hodnoty na 50 až 55

%, ale chce předem prozkoumat důsledky a svůj
návrh předloží až v září. Zelení aktivisté ovšem
požadují snížení o 65 % a k jejich požadavku
se připojilo 12 ze 27 členských zemí v dopise
zaslaném komisi.
Na návrh se okamžitě snesla kritika ze
strany environmentalistů, z nichž nejradikálněji
reagovala 17letá psychicky nemocná aktivistka
Greta Thunbergová. Ta byla evropskou komisí
pozvána do Bruselu, aby se účastnila jejího
jednání (!!!). Plán odsoudila jako kapitulaci,
protože stanoví pouze dlouhodobý cíl. Rázná
opatření by se podle ní měla začít realizovat
okamžitě: „Nepotřebujeme jen cíle do roku 2030
nebo 2050. Potřebujeme zejména cíle pro rok
2020, na každý měsíc a každý následující rok.“
Ekonomové varují před ochromením
evropského průmyslu. Čím bude čas k dosažení
stanoveného cíle kratší, tím větší bude politický
boj o dosažení stanoveného cíle, protože se tím
citelně zkomplikuje průmyslová výroba, produkce
energie, zemědělství ale i život domácností.
Představitel Spolkového sdružení německého
průmyslu BDI Holger Lösch k tomu řekl: „Zůstává
zcela otevřené, zda
a s jakými nástroji lze
dalšího zpřísnění cílů
vůbec dosáhnout. Pouhé
cílové formulace jsou
jen zbožným přáním
pokud nejsou zmíněny
žádné konkrétní nástroje
a důkladně se neposuzují
jejich důsledky. Výsledkem
je frustrace a nejistota.“
Ta ké
německá
odborová konfederace
v yjád řila k přísnějším
dílčím cílům výhrady.
Podle ní jsou spíš nezbytná
konkrétní opatření pro
strukturální změny.
více na
www.autoweek.cz

Renault Morphoz nahlíží za rok 2025
Renault konceptem Morphoz nabízí vizi
univerzální elektrické mobility pro dobu po roce
2025 s originálním řešením dojezdu elektrického
pohonu. Představuje možnosti nové alianční
modulární platformy pro elektromobily CMFEV, která bude používána pro nové modely
počínaje rokem 2021 a která může v závislosti
na zamýšleném použití přijímat různé velikosti
akumulátorů.

inteligence. Senzory detekují řidiče a cestující
už když se blíží k vozidlu a upravují se sedadla
a nastavení klimatizace podle jejich preferencí.
Jakmile nasednou, stává se hlavním zdrojem
dat pro umělou inteligenci telefon řidiče. Může
například číst denní kalendář schůzek a vytvářet
optimální trasu cesty vizualizovanou na centrální
obrazovce. Na dovolené může zobrazovat
zajímavá místa podél trasy.

Morphoz je ve verzi City pro městský provoz
navržen s délkou 4400 mm, rozvorem 2730 mm,
zkráceným zadním převisem a akumulátorem
s kapacitou 40 kWh, který umožňuje dojezd 400
km. To mělo za cíl udržet kompaktní půdorys
pro parkování, nízkou hmotnost a nižší náklady.
Renault uvádí, že toto uspořádání bude použito
pro 90 % cest.

Morphoz měl být uveden na autosalonu
v Ženevě spolu s řadou nových elektrifikovaných
modelů zahrnující Twingo Z.E. s akumulátory,
plug-in hybridní verze modelů Captur a Mégane
a konvenční hybrid Clio. Také Dacia měla ukázat
koncept svého prvního elektricky poháněného
vozidla.

Pro cesty na delší vzdálenosti se Morphoz
během několika sekund promění do verze
Travel. Přední část podlahy se automaticky
vysune tak, aby pojala další 50 kWh akumulátor
TravelExtender pro celkovou kapacitu 90 kWh
a celkový dojezd 700 km. Vůz se prodlouží na
4800 mm s rozvorem 2930 mm, záď se protáhne,
zadní sedadla se posunou dozadu a zvětší se
zavazadlový prostor. Prodloužením se zlepší
i aerodynamika pro hospodárnější jízdu na dálnici.
Pro zlepšení zážitku cestujících se ve voze
prostřednictvím 5G konektivity používá umělá
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen přestává vyvíjet vozidla na CNG
Elektromobilita má i své oběti. Soustředění
prostředků na elektronickou mobilitu znamená,
že se skupina V W zaměří jen na vývoj
elektromobilů s akumulátory. Ostatní pohonné
technologie se ocitají na vedlejší koleji. Týká se
to i ekologického pohonu na zemní plyn.
éf skupiny VW Herbert Diess vsadil všechny
karty výhradně na elektromobilitu. Podle listu
Handelsblatt řekl svým vývojářům: „Postupně
vyřadíme pohon na zemní plyn. Ten se na trhu
neprosadil a jeho příspěvek k ochraně klimatu
je příliš malý.“ Automobily na zemní plyn nabízí
jak hlavní koncernová značka Volkswagen, a to
i pro užitkové vozy, tak značky Audi, Seat a také
koda.
VW musí, stejně jako ostatní výrobci,
dodržovat přísné limity CO2 pro EU. Elektrický
pohon je za daných podmínek
v souča s né době tou
nejrychlejší cestou ke splnění
těchto předpisů. Náklady
na vývoj a příprava výroby
e l e k t ro m o b i l ů j s ou vš a k
obrovské. Z tohoto důvodu
Diess rozhodl soustředit veškeré
výdaje VW na výzkum a vývoj
pouze na elektrickou mobilitu.

se palivové články mohly v nejbližších letech
prosadit.
Na českém trhu bylo vloni dodáno 1768
osobních vozů na CNG, přičemž všechny byly
od koncernových značek. Nových lehkých
užitkových vozidel na CNG bylo registrováno
294, kdy 226 z nich bylo značky Volkswagen
užitkové vozy a o zbývající se podělily Fiat
a Iveco. koda Auto na český trh koncem roku
uvedla CNG verze svých modelů Scala G-Tec
a Kamiq G-Tec s motorem 1,0 l CNG/66 kW
a koncem letošního roku zahájí prodej nové
generace Octavie ve verzi G-Tec.
Plánované postupné ukončení výroby
motorů na zemní plyn v rámci koncernu VW tedy
bude znamenat konec tohoto ekologického
pohonu.

Ostatní výrobci sice také
nabízejí elektromobily, ale
jsou méně radikální a udržují
si několik otevřených možností
současným investováním do
různých technologií. Kromě
čistě elektrického pohonu
je v současné době největší
nadějí pohon pomocí
palivových článků na vodík.
T í mto s m ě re m s e u b í rá
i japonsk ý automobilov ý
průmysl. Diess ale nevěří, že by

více na
www.autoweek.cz

Představitelé rodinného klanu podporují
elektrickou strategii
Při přeměně skupiny VW ve výrobce
elektricky poháněných vozidel se generální
ředitel Herbert Diess opírá o sílu rodiny majitelů
Porsche/Piëch. Členové dozorčí rady HansMichel Piëch a Wolfgang Porsche potvrdili, že
plně stojí za elektrickou ofenzivou nejvyššího šéfa
koncernu. „Má naši podporu. Čelí velkému úkolu.
K tomu potřebuje sílu, ale také podporu celého
koncernu,“ řekl Piëch. Rodiny Porsche a Piëch
vlastní ve skupině VW 52 % hlasovacích práv
prostřednictvím společnosti Porsche SE.
Volkswagen pod Diessovým vedením
investuje do elektromobility miliardy. Volkswagen
především chce, aby byl dosud
exkluzivní elek trick ý pohon
dostupný pro masy. Skupina
očekává, že elek tromobily
založené na modulární elektrické
platformě MEB budou v příštích
letech pro uživatele výrazně
dostupnější – také díky úsporám
plynoucím z rozsahu výroby
architektury MEB u dalších značek.
Cílem je do roku 2025 prodat tři
miliony elektromobilů a poté by
měl jejich podíl na celkových
dodávkách narůst na více než
20 %.
Elektromobil ID.3, jehož výroba
se v současné době rozebíhá
v závodě ve Cvikově, by při započtení státní
dotace měl stát jen o málo víc než stejně velký

kompaktní model Golf s turbodieselem. Ve druhé
generaci platformy MEB by už měly být výrobní
náklady nižší než náklady na výrobu vozidel se
spalovacími motory. Zároveň ale chce VW do
roku 2025 zvýšit podíl SUV na svém celkovém
globálním prodeji na více než polovinu, v Evropě
až na 49 %. Proto uvedl i SUV ID.4 s elektrickým
pohonem.
Wolfgang Porsche zdůraznil: „I když je pan
Diess z mnoha stran kritizován a podstupuje
obrovské riziko, není dnes žádná alternativa
k cestě, kterou se spolu s představenstvem
vydali. Pokud se touto transformací nebudeme
zabývat nyní, bude mít skupina
v budoucnu obrovský problém.“
Oba s Diessem souhlasí i co se
týče zamítání vodíku. „Vodík bude
v dohledné budoucnosti příliš
drahý a nelze jej vyrábět pomocí
udržitelné energie,“ uvedl Piëch.
Wolfgang Porsche vyzval
k vytvoření reálných rámcových
podmínek a kritizoval požadavek
EU na dosažení průměrně 95 g
CO2/km do roku 2021: „Hodnota
flotilových emisí 95 g CO2/km
v rámci EU může být politicky
žádoucí, ale k tomu také musíme
najít dostatečně velký počet
zákazníků, kteří si elektromobily
koupí. Německo by proto mělo zvážit šrotovné
na vozidla se vznětovými motory.“
více na
www.autoweek.cz

Geely investuje do satelitů
pro své autonomní automobily
Skupina Zhejiang Geely Holding uvedla, že
v Číně investuje 2,27 miliardy jüanů (326 milionů
USD) do nového závodu na výrobu satelitů.
Plánuje zde vyrábět satelity s nízkou oběžnou
dráhou, které poskytnou přesnější údaje pro
autonomně řízené automobily.

Geely v Taizhou, kde má i svou továrnu na
automobily, staví výrobní zařízení, které má do
roku 2025 vyrábět asi 500 satelitů ročně. Geely
uvádí, že v roce 2025 budou mít její auta více
funkcí pro připojení k satelitům a pro autonomní
jízdu.

Zhejiang Geely Holding, který založil
a stále vede jeho president Li Shufu, je jednou
z nejznámějších čínských společností díky
vlastnictví automobilek Geely, Volvo Cars/
Polestar, London Taxi EV (LEVC), Lotus, Lynk&Co.
a kontrolující největší podíl 9,69 % akcií společnosti
Daimler a 49,9 % akcií malajsijské automobilky
Proton. Vloni společnost Geely prodala celkem
2,18 milionu automobilů. Za svou činnost nedávno
obdržela ocenění CompanyBest 2019.

Vývojová skupina Geely Technology Group
v roce 2018 vytvořila Geespace pro výzkum,
vypouštění a provozování nízkooběžných satelitů.
Na projektu pracuje 300 vysoce kvalifikovaných
pracovníků. Geespace plánuje spuštění
komerční družicové sítě na nízké oběžné dráze
do konce letošního roku.
Satelity s nízkou oběžnou dráhou uspokojí
poptávku po vysokorychlostní připojení
k internetu, umožní přesnou navigaci a zajistí
c l o u d ové zá ze m í p ro
automobily s autonomním
řízením. Vysokorychlostní
připojení pomůže zajistit
rychlé aktualizace softwaru
ve vozidlech.
Zejména navigační část
využití ale bude zvláště
užitečná, protože současné
GPS satelit y jsou dí k y
vysokým oběžným drahám
přesné jen na několik metrů.
Satelity s nízkou oběžnou
dráhou mohou být podle
Geely přesné s přesností
na centimetr. Tato přesnost
není důležitá pouze pro
automobily, ale jak uvádí
Geely bude nezbytná i pro
bezpilotní lety.

více na
www.autoweek.cz

