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Další krok – Škoda Enyaq Coupe iV
Škoda představila novou verzi elektricky
poháněného SUV Enyaq Coupé iV, která přichází
i ve sportovní verzi RS.
Prvního elektricky poháněného modelu značky
Škoda vyráběného v ČR Enyaq iV bylo už bylo
dodáno 50 000 kusů (v ČR 1000), přičemž Škoda
Auto registruje 115 000 objednávek. Zákazníci ze
70 % volí verzi iV 80 (v ČR to je 90 %). V Nizozemsku
se vloni Enyaq iV dokonce stal nejprodávanějším
elektromobilem.
Současně s novou karosářskou verzí Coupé
se pro modelovou řadu Enyaq iV zavádí i nový
software ME3. Tato malá revoluce ve vozech
Škoda přináší zlepšení termomanagementu
akumulátoru, nové asistenční systémy a nové
funkce infotainmentu. ME3 umožní všechny
další aktualizace uskutečnit na dálku a během
podzimu bude bezplatně instalován i do dosud
dodaných vozů při návštěvě servisu.

Enyaq Coupé začíná jako iV 60 s akumulátorem
62 kWh (využitelných 58 kWh), elektromotorem
132 kW (180 k) a pohonem zadních kol stejně jako
iV 80 s 82 kWh (využitelných 77 kWh) a 150 kW
(204 k). Enyaq Coupé iV 80x a RS iV mají druhý
elektromotor na přední nápravě a pohon všech
kol. V iV 80x je největší systémový výkon 195 kW
(265 k) a v RS iV poskytuje 220 kW (299 k).
Enyaq Coupé iV se vyrábí společně s vozy
Enyaq iV v hlavním závodě v Mladé Boleslavi
na modulární platformě pro elektromobily MEB.
Od června bude v prodeji Enyaq Coupé RS iV
4x4 za 1 559 900 Kč. Ceny dalších variant zatím
nebyly stanoveny. Mají být uvedeny v druhé
polovině roku 2022 podle situace ve výrobě,
protože v současné době v důsledku zastavení
dodávek kabelových svazků z Ukrajiny produkce
elektromobilů v celém koncernu VW stojí. Pokud
se výroba brzy rozeběhne, chce Škoda letos
dodat 80 000 vozů Enyaq iV, z čehož by asi třetinu
měla představovat Coupé.
V rámci Strategie 2030 Škoda Auto plánuje
do roku 2030 uvést na trh tři elektricky poháněné
modely menší než Enyaq iV a tyto vozy mají v roce
2030 představovat podíl 70 % z prodaných vozů
značky.
Víc na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

BMW Group získává značku Alpina
BMW Group získá práva na značku
Alpina. Společnosti BMW a Alpina
Burkard Bovensiepen navazují na 57 let
spolupráce a uzavřely dohodu, která zajistí
dlouhodobou budoucnost značky Alpina
i společnosti Burkard Bovensiepen. Přechod
k elektromobilitě, emisní legislativa,
validace softwaru a požadavky na
asistenční a monitorovací systémy vystavují
malé výrobce riziku. Alpina Burkard
Bovensiepen řeší tuto situaci strategickou
reorganizací. Bude pokračovat vývoj,
výroba a prodej exkluzivních automobilů
BMW Alpina v rámci stávajícího modelu
spolupráce, která byla koncem roku 2020

prodloužena o dalších pět let. Alpina
Burkard Bovensiepen byla založena
1. ledna 1965. Zabývala se tuningem
a závody. V roce 1978 začala vyrábět
automobily na bázi vozů BMW a od
roku 1983 je registrována jako výrobce
automobilů. Se 300 zaměstnanci v roce
2021 vyrobila 2000 aut.

Iveco chce spolupracovat s Hyundaiem
Výrobce
užitkových
vozů
Iveco
chce
spolupracovat
s
korejskou
automobilkou Hyundai. Cílem je vytvářet
synergie a dospět k vývoji společných
produktů. Italský výrobce nákladních
vozidel, autobusů a motorů oznámil,
že bylo podepsáno memorandum
o porozumění mezi oběma společnostmi
s cílem prozkoumat možnou spolupráci

v technologii sdílených vozidel, společném
zadávání
zakázek
a
recipročních
dodávkách. Jde o předběžným krok
k posouzení potenciálu spolupráce
obou společností v oblasti technologií
a platforem, komponent a systémů.
Mezi oblasti možného společného
zájmu budou patřit pohonné systémy
a elektrické platformy včetně využití
palivových článků, systémy autonomního
řízení a konektivita pro užitková a nákladní
vozidla.
Iveco už spolupracuje s americkým
výrobcem
elektricky
poháněných
nákladních vozidel Nikola a v Ulmu
zahájilo výrobu elektrických tahačů
návěsů s akumulátory. Od roku 2023 tam
bude z výrobní linky sjíždět také nákladní
automobil s palivovými články.

Krátce
Bavorská ocelárna Lech zastavila výrobu kvůli vysoké ceně elektrické energie.
Do Evropy se chystá další čínská značka elektromobilů Voyah patřící koncernu
Dongfeng Motor.
více na
www.autoweek.cz

Nové hybridní SUV Renault Austral
Uvedení modelu Austral je další krok v realizaci
plánu Renaulution vstupem do klíčového
segmentu kompaktních SUV a současně
znamená rozšíření modelové nabídky Renaultu
o výkonné SUV. Nástupce modelu Kadjar
zaujme širokou mřížkou chladiče s novým logem,
dynamickou siluetou a zádí s působivým řešením
širokých svítilen a opět s novým logem.
Jde o první Renault na alianční platformě
CMF-CD a s druhou generací plně hybridního
pohonu Renault E-Tech, který kombinuje tříválec
1,2 l turbo/96 kW (130 k) s elektromotorem s 50 kW,
akumulátorem 1,7 kWh/400 V a sedmistupňovou
převodovkou. Největší výkon systému je 118 kW
(160 k) nebo 147 kW (200 k). Základem ale je
čtyřválec 1,3 l turbo využívající 12 V mild-hybridní
systém, a to ve verzích TCe 140 EDC/103 kW (140
k) nebo TCe 160 EDC/118 kW (160 k).
Mezi 32 asistenty řidiče ADAS jsou mj. i Active
Driver Assist a Predictive Hybrid Drive. Unikátní
v segmentu je řízení všech kol 4Control Advanced
s natáčením zadních kol v rozsahu ±5°. Renault
tento systém používá už od roku 2008 a nyní

uvádí jeho 3. generaci, která nově monitoruje
chování vozu.
Při délce 451 cm a rozvoru 267 cm má objem
zavazadlového prostoru 500 až 575 l v závislosti
na poloze zadních sedadel, po jejich sklopení
1525 l (u verze E-Tech hybrid 433 až 555 l resp.
1455 l).
Interiéru dominují displeje nové generace
12,3“ a 12“ a k přenosu informací pomáhá 9,3“
head-up displej. Na široké centrální konzoli je
několik mechanických ovladačů a další jsou
na volantu. Stejně jako v Mégane E-Tech je zde
digitální cockpit OpenR Link komunikující rovněž
s vrcholným dostupným systémem Google
Automotive Services.
Austral je rovněž prvním modelem Renaultu
nabízeným v nové vrcholné verzi Esprit Alpine
se sportovnějším vzhledem, elegantnějším
interiérem, logem Alpine na sedadlech atd.
Objednávky se začnou přijímat v druhé
polovině roku 2022 a prodej začne na přelomu
let 2022/2023.
více na
www.autoweek.cz

Fiat Ulysse se vrací – s elektrickým pohonem
Dosavadní trojice identických minivanů
skupiny Stellantis Citroën ë-Spacetourer,
Peugeot e-Traveller a Opel/Vauxhall
Vivaro-e Life dostane posilu od Fiatu. Stejně
jako tyto osobní verze se bude nabízet
pouze v elektricky poháněné podobě
jako E-Ulysse, a to ve dvou délkách: 495
a 530 cm a až s 8 místy. Na výběr bude
ze dvou kapacit akumulátorů 50 nebo 75
kW pro dojezd 230 resp. 330 km. Trakční
elektromotor má výkon 100 kW (136 k)
a nejvyšší rychlost je omezena na 130 km/h.
Ve vyšší sedmimístné výbavě Lounge má
pět samostatných sedadel ve druhé a třetí
řadě umožňujících mimo jiné i uspořádání

sedadel vis-a-vis. I se všemi obsazenými
sedadly je k dispozici zavazadlový prostor
900 l resp. 1500 l u dlouhé verze, maximálně
může být k dispozici až 4200 l.

Nissan elektrifikuje crossover Juke
Nissan Juke se poprvé představuje
s hybridním pohonem, který pochází
z
aliance
Renault-Nissan-Mitsubishi
a zahrnuje spalovací motor speciálně
vyvinutý Nissanem s výkonem 70 kW
(95 k) a elektromotor, rovněž dodávaný
Nissanem, o výkonu 37 kW (50 k). Renault
přispívá
vysokonapěťovým
startér/
generátorem o výkonu 15 kW, invertorem,

akumulátorem o kapacitě 1,2 kWh
a převodovkou. Výsledkem je pohonná
jednotka, která je o 25 % výkonnější než
současné zážehové motory a spotřeba
benzinu se snížila o 40 % v městském
provozu a o 20 % v kombinovaném cyklu.
Juke
Hybrid
přebírá
e-pedál
z elektromobilu Nissan Leaf, který přenáší
i velkou část funkce brzdění při zvednutí
nohy. V městském provozu jezdí až 80 %
času v elektrickém režimu. Maximální
rychlost na elektrický pohon je 55 km/h.
Objem zavazadlového prostoru 354 l je
menší než u verzí se zážehovým motorem.
Hybrid také dostane drobná vylepšení
karoserie pro optimalizaci aerodynamiky.

Krátce
V Německu na konci roku 2021 připadalo na jedno nabíjecí místo 22 elektromobilů,
zatímco v roce 2020 to bylo 13 (v ČR to je 6).
Rychlá zdravotní služba LAS v Londýně zakoupila 42 elektromobilů Ford Mustang Mach-E.
Německé ministerstvo financí chce do roku 2026 investovat 200 miliard eur
do ochrany životního prostředí vč. výstavby infrastruktury pro elektromobilitu.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen odhalil ID. Buzz a ID. Buzz Cargo
Volkswagen v Paříži odhalil dlouho očekávaný
pětimístný osobní van ID. Buzz a užitkovou variantu
Cargo. Prodávat se má začít ve třetím čtvrtletí
roku 2022, verze s prodlouženým rozvorem je
plánována na rok 2023.
ID. Buzz je postaven na modulární platformě
pro elektrické vozy MEB (Modularer E-AntriebsBaukasten) a využívá nejdůležitější automobilové
trendy současnosti – inteligentní síťové
propojení asistenčních a informačních systémů
a aktualizaci softwaru technologií OTA (Overthe-Air).
P ř i u ve d e n í na t r h bu d e za čí na t
s akumulátorem 82 kWh (využitelných 77 kWh).

Elektromotor v zadní nápravě má 150 kW.
VW zatím neuvádí dojezd.
Volkswagen oznámil, že ID. Buzz bude uveden
s funkcí obousměrného nabíjení. Ostatní modely
MEB získají tuto funkci s aktualizací softwaru ME3.1.
K tomu budou potřebovat wallbox DC-BiDi.
Interiér je vybaven digitálním kokpitem
s displejem 5,3“, buď s 10“ dotykovým centrálním
displejem infotainmentu nebo ve 12“ verzi
s příplatkovým systémem Discover Pro.
ID. Buzz a ID. Buzz Cargo jsou vybaveny
výstražným systémem Car2X, který využívá signály
z ostatních vozidel a dopravní infrastruktury
k rozpoznávání nebezpečí v reálném čase.
Dodávat se bude i asistent pro rozpoznávání
překážek Front Assist s funkcí nouzového brzdění
a Travel Assist se sdílenými daty, který umožní
semiautonomní jízdu a poprvé i asistovanou
změnu jízdního pruhu.
S délkou 4712 mm má ID. Buzz rozvor náprav
2988 mm. S pěti cestujícími dokáže naložit až
1121 l, při sklopené druhé řadě sedadel až 2250 l.
Užitkový ID. Buzz Cargo je vybaven třemi sedadly
vpředu (alternativně dvěma), nákladový prostor
má objem 3,9 m3 , takže do něj lze naložit dvě
europalety.
Většina modulárních komponent se vyrábí
v Německu, v tomto případě samostatnou
koncernovou divizí Volkswagen Group
Components.
více na
www.autoweek.cz

Nové pneumatiky Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear
představil
nejnovější
prémiovou řadu vysoce výkonných
(UHP) pneumatik Eagle F1. Pneumatiky
Eagle F1 Asymmetric 6 byly navrženy tak,
aby splňovaly požadavky výkonných
vozů. Řidičům dodají jistotu a klid díky
svým brzdným vlastnostem na mokru
a ovladatelností, ale současně jim
poskytnou vzrušení z jízdy díky vynikajícím
užitným vlastnostem na suchém povrchu.
Eagle F1 Asymmetric 6 poskytují ještě
lepší užitné vlastnosti za sucha zásluhou
technologie Dry Contact Plus s adaptivní
styčnou plochou a zdokonaleným tvarem
vnitřku pneumatiky, který se přizpůsobuje
změnám zatížení. Za standardních

jízdních
podmínek
kopíruje
kontaktní
plocha pneumatiky
normální jízdní stopu,
ale při náročných
jízdních
operacích
se dokáže zvětšovat.
Díky technologii Wet
Braking Pro svrchní
směs
pneumatiky
umožňuje za mokra lepší mikrokontakt
s povrchem vozovky, což má přínos
v lepší přilnavosti na vlhké nebo mokré
vozovce. Všechny pneumatiky Goodyear
jsou EV-ready, tedy vhodné pro vozidla
s elektrickým pohonem.

Alcar představil novinky od značek AEZ a Dotz
Alcar předvedl
tři nové designy
litých
kol
od
prémiových
značek
AEZ
a Dotz, které
mají
schválení
pro vozy střední
i vyšší třídy, SUV,
hybridní
vozy
i elektromobily.
Díky
schválení
ECE v originálním
rozměru je možné
je
použít
na
mnoha vozidlech

bez potřeby dodatečného zápisu do
technického průkazu.
AEZ
Atlanta
je
moderně
pojatý
vícepaprskový design s kompaktní
středovou částí v kombinaci s lineárním
tvarem paprsků. V rozměrech od 17“
do 20“ a s nosností až 780 kg pokrývá
širokou škálu modelů včetně hybridních
a elektrických. Kola AEZ Porto nabízí
oblíbený design s překříženými paprsky
a jsou k dispozici od 18“ do 21“. Dotz Tanaka
spojuje sportovní, agresivní paprsky ve
tvaru Y se zahloubenou středovou částí.
V rozměrech od 18“ do 21“ jsou schválena
pro většinu nejprodávanějších modelů na
českém trhu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Tendr Škody na PR agenturu jde
do finále
Škoda Auto v zimě vyhlásila tendr na
dodavatele PR služeb pro český trh.
Přizván byl uzavřený počet agentur na
základě kvalifikovaného předvýběru.
Řízení podle dostupných informací
postoupilo do druhého kola. Na přípravě
výběrového řízení spolupracovala firma
s Asociací Public Relations (APRA).
„Dosud jsme s PR agenturami
spolupracovali zejména na projektové
bázi. Nyní chceme dlouhodobě posílit náš
tým o dodatečné externí kapacity a také
získat partnera, který bude přinášet nové
podněty a inovace zvnějšku. Tendr je ve
druhém kole, více vám v této fázi nemůžu
prozradit,“ řekl Pavel Jína, tiskový mluvčí
a PR manažer Škoda Česká republika.
Podle dostupných informací postoupila
z původních devíti kandidátů pětice
agentur. Jejich manažeři museli předložit
několik případových studií, například
prezentaci Green Dealu nebo launch
nového Enyaqu kupé. „Žádná z nabídek
zatím Škodu neoslnila, uzavření tendru lze
čekat do konce března,“ řekl nám dobře
informovaný zdroj.

Aures Holdings hledá 250 lidí
Skupina Aures Holdings, provozovatel
sítí AAA Auto, Mototechna, Auto Diskont
a Driverama, momentálně hledá
uchazeče na 246 pracovních pozic.
Prodej ojetých vozů láme rekordy,
společnost otevírá nové pobočky a také
rychle rozšiřuje svůj mezinárodní projekt
Driverama. V době, kdy společnost slaví
30. let na trhu, tak významně personálně
posiluje.
„Část
pracovníků
hledáme
dlouhodobě,
další
potřebujeme
přijmout kvůli expanzi společnosti, ale
i kvůli současné situaci na trhu ojetin, ke
kterému se obrací stále více zákazníků.
Cílem je mít dostatečné personální
zdroje, které nám v situaci, kdy jsou ojeté
vozy velmi žádané, umožní jejich roční
prodaný objem dále zvýšit,“ uvedla
Karolína Topolová, generální ředitelka
a předsedkyně představenstva Aures
Holdings, který provozuje mezinárodní
sítě autocenter AAA Auto, Mototechna
a Auto Diskont a poboček Driverama
v západní Evropě.
Od dob ekonomické krize let 2008/2009
se počet pracovníků sítě AAA Auto
více než zdvojnásobil – v roce 2010
dosahoval necelých 1300, v současné
době přibližně 2800 v šesti zemích.
více na
www.automakers.cz
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Atraktivní Škoda
Enyaq Coupe iV

Značka MG
bude uvedena
v ČR a SR

Vláda situaci
s naftou pro dopravce
nevyřešila

Nová architektura
elektromobilů
Nissan

Cena války se
projevila
u benzinových pump

Atraktivní Škoda Enyaq Coupe iV
Enyaq Coupé iV má unikátní
přední nárazník, prahy v barvě
karoserie a kola 19“ až 21“ z lehké
slitiny. Linie střechy se od středního
sloupku svažuje směrem dozadu
a přechází v zadní výklopné dveře
s ostrým okrajem spoileru. Součinitel
aerodynamického odporu se
oproti základní verzi zlepšil na
0,234, což prodloužilo dojezd o 10
až 15 km. Standardně se dodává
tmavě tónovaná panoramatická
skleněná střecha. Ta je tenčí než
plná střecha, takže poskytuje
cestujícím víc místa nad hlavou.
Stejně jako pro Enyaq iV je i pro Coupé
k dispozici i krystalická mřížka Crystal Face, kde
131 LED osvětluje svislá žebra masky chladiče
a vizuální dojem doplňuje horizontální světelný
pás. U základní verze tuto mřížku volí 40 %
kupujících. Pro Enyaq Coupé RS iV je Crystal Face
standardní výbavou.

Technika v interiéru zahrnuje centrální displej
infotainmentu 13“ a 5,3“ Digital Cockpit, který
může být volitelně doplněn o head-up displej
s rozšířenou realitou.
Pohotovostní hmotnost je od 2510 kg (verze
iV 60) až do 2750 kg (verze iV 80x). Pro Škodu je
i u sportovního vozu důležitá užitná hodnota,
takže přináší přemíru místa vzadu a objem
zavazadlového prostoru 570 l. V nabídce
příslušenství je i tažné zařízení s nímž může Enyaq
Coupé iV táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až
1200 kg na 12° sklonu.
Podvozek verze RS má při použití stejných
komponent odlišné naladění. Tato verze se kromě
obzvláště dynamických jízdních zážitků vyznačuje
černými doplňky a červeným reﬂexním pruhem na
zadním nárazníku. Maximální rychlost je omezena
na 180 km/h, tedy o 20 km/h víc než u ostatních.
Záruka na akumulátor je 8 let resp. 160 000 km
na udržení kapacity na 75 %. Konstrukce umožňuje
v případě potřeby měnit jen jednotlivé moduly
a nikoliv jen celý akumulátor.
více na
www.autoweek.cz

Vláda situaci s naftou pro dopravce nevyřešila
Silniční dopravci jsou rozhořčeni ze tří
opatření, která vláda prezentovala jako
pomoc v době růstu cen pohonných hmot.
Předsednictvo sdružení autodopravců ČESMAD
Bohemia zhodnotilo postup vlády jako zcela
nekvalifikovaný. Jeho prezident Josef Melzer
uvedl: „Vláda slavnostně oznámila, že neudělá
pro naše členy nic. Zcela reálně hrozí, že mnozí
dopravci nevyjedou a zboží nebude mít kdo
vozit. Buď naše vláda nevnímá kritickou situaci
dopravců, kteří jsou zasaženi růstem cen nafty
jako první, nebo jim na rozdíl od vlád v okolních
zemích pomoci nechce.“
Vláda zatím hodila silniční dopravce přes
palubu. Silniční dopravci, bez kterých se zastaví
nejen ekonomika, ale i běžné zásobování
a veřejná doprava, nejsou schopni růst ceny
nafty přenášet na zákazníky, a mohou si jen
vybrat ze dvou špatných řešení. Nepojedou,
a prodělají, protože musí platit zaměstnance,
leasingy atd., nebo pojedou pod náklady
a prodělají také. Malí dopravci na výběr nemají
– nepojedou, protože nemají na naftu. Někteří
větší sice možná pojedou, ale i ti nejlepší z nich
vydrží maximálně pár týdnů.
Složitá je i situace u autobusové dopravy
objednávané samosprávami, kde často

valorizace cen probíhá pouze jednou za rok
a skokový nárůst nafty v začátku roku může
zlikvidovat cash ﬂow dopravců během několika
týdnů.
Odpuštění silniční daně pro osobní a malá
auta se dopravců s kamiony a autobusy
vůbec netýká a dohled nad maržemi prodejců
pohonných hmot je pro dopravce bez efektu.
Zrušení povinného přimíchávání biosložek do
nafty přinese maximálně 1 Kč/l, což problém
neřeší. To je ze strany státu jen gesto, které
nepomůže a alternativní řešení pro plnění
závazku EU snižovat emise jsou dražší.
Josef Melzer k tomu říká: „Potřebujeme
rychlé a účinné řešení, aspoň nějakou stabilitu
a přibrzdění růstu cen. Silniční dopravci od vlády
potřebují dostat čas na to, aby mohli vyšší náklady
promítnout do cen. Jinak mnoho z nich končí,
ale dopady pocítí každý v Česku. Požadujeme
v této mimořádné době třeba i netržní zásah do
cen. Pokud by se ale ještě snížila spotřební daň
o 2 Kč, dostaly by se alespoň ceny bez DPH blíž
k cenám v Polsku nebo Maďarsku. Není možné,
aby byla u nás nafta o 10 Kč dražší než v Polsku,
o 8 Kč dražší než na Slovensku a o 2 Kč dražší
než v Rakousku.“
více na
www.autoweek.cz

Značka MG bude uvedena v ČR a SR
Společnost Autobinck se stala oficiálním
partnerem korporace SAIC pro uvedení značky
MG v regionu CEE – České republiky a Slovenska.
Britsko-čínská značka s 98letou historií MG
rozšiřuje své aktivity ve střední Evropě tak, aby
dále posilovala svou pozici na nových evropských
trzích. Původní britská automobilka MG je
nyní součástí SAIC Group, největšího výrobce
automobilů v Číně. Vývojové centrum MG se
v současnosti nachází ve Spojeném království
a výrobní závody v Číně.

MG na evropských trzích nabízí několik
modelů, které jsou k dispozici se spalovacími
motory (ICE), plug-in hybridním pohonem (PHEV)
i v čistě elektrických verzích (BEV), například
Marvel R (k dispozici pouze jako BEV), HS
(k dispozici jako ICE a PHEV) a ZS (k dispozici
jako ICE a BEV).
Autobinck plánuje otevřít nová zastoupení MG
v České republice a na Slovensku v červnu 2022.
Českým a slovenským zákazníkům Autobinck pod
značkou MG slibuje prémiový design, nejnovější
techniku a vysokou úroveň výbavy.
Největší čínská automobilka Shanghai
Automotive (SAIC) kromě společných podniků
s Volkswagenem a General Motors hodně
investuje do vývoje vlastních aut. V roce 2007
skupina SAIC získala práva k ochranné známce
tradiční britské značky MG. Závod v Birminghamu
byl původně používán pro konečnou montáž
vozů vyrobených v Číně, které byly vyhrazeny
pro britský trh. Od konce roku 2019 se tyto vozy
prodávají i na kontinentu – nejprve v Nizozemsku,
Belgii a poté i v Norsku a Německu. V roce
2021 MG Motors v Evropě dosáhla hranici 50
tisíc dodaných vozů a do roku 2025 je cílem
dosáhnout šesticifernou hodnotu.
více na
www.autoweek.cz

Cena války se projevila u benzinových pump
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
– souhrnu nejnovějších zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Může se zdát vulgární mluvit o ekonomii
vzhledem k brutální realitě války, ale cenové
skoky mají pro Evropu velké důsledky. Ceny ropy
a plynu rostly již před válkou, ale od ruské invaze
na Ukrajinu se jejich růst urychlil. Provoz aut je
tak výrazně dražší než před pouhým měsícem:
v členských státech už benzín stojí přes 2 eura za
litr, což byla dříve neslýchaná částka. Náklady na
doplňování paliva jsou mnohem vyšší, než tomu
bylo v roce 2018, kdy se zrodilo hnutí Gilets jaunes
neboli Žluté vesty. Není překvapením, že vlády
napříč EU podnikají kroky k omezení nákladů na
benzin. Maďarsko zastropovalo velkoobchodní
cenu benzinu na 1,30 eur (33 Kč) za litr.
I když v lidech doutná hněv vůči zvýšeným
výdajům (potvrdí to letmý pohled na sociální
sítě), dosud nedošlo k žádnému protestu. Je to
z velké části díky vnímání, že pro jednou to není
prohřešek zvolených politiků.
Protesty proti probíhající invazi
ale nepřinesou nižší ceny
energií. Platit víc za benzin
lze považovat za malý akt
solidarity s Ukrajinou. Ale jak
válka pokračuje, vynořují se
otázky: Jak dlouho vydrží přijetí
rostoucích cen pohonných
hmot a co se stane, když se
toto přijímání zastaví?

Rusko napadlo Ukrajinu a všechno se změnilo.
Již tak tenké marže nahlodaly rostoucí náklady
na petrolej. Cesty na východ byly přesměrovány,
aby se vyhnuly ruskému vzdušnému prostoru.
V důsledku toho musí let z Frankfurtu do Pekingu
urazit dalších 1314 km a z Helsinek do Tokia musí
uletět dalších 3958 km. To samozřejmě zvyšuje
náklady na palivo v době rekordní výše cen.
Čas navíc také vyžaduje další personál na
palubě kvůli přestávkám po určitém počtu
odpracovaných hodin.
„Méně létání je nejlepší možností, jak okamžitě
snížit jeho dopad na klima,“ libuje si Andrew
Murphy, ředitel pro letectví v organizaci Transport
& Environment.
Nová analýza naznačuje, že do Velké
Británie a Irska bylo vyvezeno více malajského
použitého kuchyňského oleje (UCO), než se
v zemi shromáždilo, což vyvolává obavy, že za
cennou surovinu pro biopaliva jsou podvodně
vydávány zakázané látky.

V posledních měsících
si letecká doprava měla
o d d e c h n o u t p o d vo u
nejtěžších letech v historii
tohoto odvětví. Prognózy
byly poprvé za několik měsíců
jednoznačně pozitivní, a pak

více na
www.autoweek.cz

Nová architektura elektromobilů Nissan
Nová alianční platforma CMF-EV se poprvé
představuje u elektricky poháněného crossoveru
Nissanu Ariya, prvního plně elektricky poháněného
crossoveru značky. Platforma využívá synergie
v rámci Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi
a maximalizuje efektivitu výroby. Jak nedávno
oznámily společnosti Aliance, tato platforma
bude do roku 2030 základem pro 15 elektrických
modelů všech tří značek.
Konstruktéři vytvořili platformu CMF-EV s rovnou
otevřenou podlahou jako základem pro velkou
modularitu. Prostor pro trakční elektromotory
byl vytvořen přímo u přední a zadní nápravy,
zatímco akumulátory byly navrženy tak, aby byly
co nejtenčí a tvořily nosnou strukturu platformy.
Platforma CMF-EV poskytuje konstruktérům
volný prostor pro aplikaci konceptu Ma, což je

filosofie designu Nissanu využívající potenciál
prázdného prostoru.
Platforma CMF-EV umožňuje ﬂexibilitu pro
použití různých velikostí akumulátorů i specifikací
pohonných jednotek s jedním nebo dvěma
trakčními elektromotory a dvoumotorové
konfigurace s pohonem všech kol e-4ORCE.
Systém e-4ORCE zároveň minimalizuje náklon
vozidla při brzdění optimalizací vyvážení účinku
brzd mezi přední a zadní nápravou, což současně
stabilizuje jízdu.
Kompaktní crossover Nissan Ariya s délkou
4,6 m má objem zavazadlového prostoru 468 l
s pohonem předních kol a 415 l pro pohon všech
kol e-4ORCE. Ariya už se dá předobjednávat ve
Velké Británii, Norsku a Nizozemsku, ale brzy bude
zahájen prodej v dalších evropských zemích
včetně České republiky. K zákazníkům se dostane
v létě 2022.
více na
www.autoweek.cz

