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Stellantis ještě letos nabídne dodávky
s palivovými články
Skupina Stellantis oznámila, že ještě letos
uvede na trh tři střední dodávky s elektrickým
pohonem napájeným palivovými články
a dojezdem podle WLTP přes 400 km.
Podle Stellantisu přednosti palivových článků
vyniknou především u lehkých užitkových vozidel,
protože umožňují dlouhý dojezd při zcela bezemisní
jízdě bez omezení užitných vlastností a tankování
trvá jen tři minuty. Přitom v rámci EU se plánují
velké investice do rozvoje vodíkových technologií.
Dodávky vycházejí z elektrických verzí
s akumulátory Opelu Vivaro-e, Peugeotu e-Expert
a Citroënu ë-Jumpy. Místo akumulátoru mají
v podvozku tři nádrže od společnosti Faurecia, které
pojmou celkem 4,4 kg vodíku. Systém palivových
článků, produkující 45 kW, dodává francouzská
firma Symbio, společný podnik společností Faurecia

a Michelin. Trakční elektromotor s výkonem
100 kW od společnosti Vitesco Technologies je
známý z elektromobilů koncernu PSA.
Stellantis kombinuje napájení elektromotoru
z palivových článků a z akumulátoru s kapacitou
10,5 kWh. Palivový článek poskytne dostatek
energie pro ustálenou jízdu. Akumulátor v případě
potřeby umožní dojezd až 50 km, nicméně jeho
hlavním účelem je pokrýt zvýšenou potřebu
energie při rozjezdu a akceleraci. Akumulátor se
dobíjí rekuperací nebo z vnějšího zdroje. Koncept
vychází z toho, že více než 83 % zákazníků
s dodávkami této velikosti nenajede víc než 200
km za den a 44 % nikdy nejede cestu delší než
300 km, takže dojezd 400 km je pro ně vyhovující.
Skříňové užitkové vozy s palivovými články
budou k dispozici v délkách 496 cm nebo 530
cm s objemem nákladového prostoru 5,3 m3
resp. 6,1 m3, užitečným zatížením 1100 kg a budou
schopny utáhnout přívěs o hmotnosti do 1000 kg.
Dodávky s palivovými články se vyrábějí
v Rüsselsheimu v oddělení Opel Special Vehicles.
První vozy budou dodány do konce roku především
do zemí s rozvinutou infrastrukturou plnicích stanic
na vodík, tedy do Německa, kde je už 90 plnicích
stanic, a Francie se 25 plnicími stanicemi.
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Kodiaq je na cestě
Škoda
zveřejnila
první
náčrty
modernizované podoby svého velkého SUV
Kodiaq. Kodiaq je třetím nejprodávanějším
velkým SUV v Evropě za Toyotou RAV4
a Fordem Kuga a daleko před Peugeotem
5008 a příbuzným Volkswagenem Tiguan
Allspace. Po pěti letech a prodeji 600 000
kusů dozrál čas na aktualizaci. Stylistické
změny jsou obzvláště patrné vpředu, kde
je výraznější příď, nový design kapoty
a vzpřímenější šestihranná maska chladiče
s masivními zdvojenými lamelami. Další
novinkou je upravený přední nárazník
se širším centrálním přívodem vzduchu.
Přední LED světlomety jsou užší a vytvářejí
společně s mlhovkami, umístěnými pod

nimi, novou „čtyřokou“ světelnou grafiku.
Také ostře vykreslené zadní svítilny jsou užší
než u předchůdce.
Škoda pro Kodiaq slibuje i technická
vylepšení, pravděpodobně pohonné
jednotky s mild hybridními systémy a plugin hybridní pohon jako u Seatu Tarraco.
Světová premiéra proběhne 13. dubna.

Kia EV6 – nová éra korejské elektromobility
Modulární platforma pro elektromobily
korejské skupiny Hyundai E-GMP přináší
ovoce. Po voze Hyundai Ioniq 5 je zde Kia
EV6. Na rozdíl od modelu Ioniq 5, který
se označuje jako „kompaktní“ sedan
(navzdory délce 464 cm), je EV6 SUV
s pohonem dvou nebo čtyř kol dlouhé 468
až 469,5 cm s rozvorem náprav 290 cm.
Nadstandardní vnitřní prostor doplňuje
zavazadlový prostor s objemem 520 l/1300

l. K tomu je třeba přidat 20 l pod přední
kapotou resp. až 52 l u verze s pohonem
jen zadních kol. Kia uvádí, že EV6 může
táhnout přívěs o hmotnosti až 1300 kg.
Akumulátor s kapacitou 77,4 kWh mírně
převyšuje Ioniq 5 s jeho 72,6 kWh. Bude se
vyrábět i verze 58 kWh, ale ta se zřejmě do
Evropy nedostane. Trakční elektromotor
má výkon 168 kW (229 k) a pohání zadní
kola. Ve verzi s pohonem všech kol jsou
dva elektromotory o celkovém výkonu
239 kW (325 k), ve verzi EV6 GT to je 430 kW.
Kia pro vůz slibuje dojezd přes 510 km.
EV6 přináší i nový styl designu značky
Kia s filosofií „Spojené protiklady“. Zahájení
prodeje modelu na vybraných trzích je
naplánováno na druhou polovinu roku
2021.

Krátce
Honda prodá svou továrnu v anglickém Swindonu logistickému gigantu Panattoni.
Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi hodlá vyrábět elektromobily v továrně
společnosti Great Wall Motor.
více na
www.autoweek.cz

Nové elektromobily nejsou efektivnější než před 10 lety
Web Cararac.com porovnal základní
informace o specifikacích 214 elektromobilů
dostupných po celém světě do konce roku 2020
včetně veřejně provozovaných koncepčních
vozidel. Převzal přitom údaje o dojezdu
a kapacitě akumulátorů poskytnuté výrobci.
Průměrná kapacita akumulátoru elektromobilu
je 51,03 kWh. Ze vzorku má 14 elektromobilů,
neboli 6,8 %, kapacitu akumulátoru větší než 100
kWh, ale zároveň je zde 38 elektromobilů – neboli
18,4 % – s kapacitou nižší než 20 kWh. Průměrný
dojezd na jedno nabití je 316,9 km, přičemž na
trhu je 25 elektromobilů, neboli 11,9 %, schopných
ujet více než 500 km, a 29 automobilů, neboli
13,8 %, má status pouze pro jízdu ve městě
s dojezdem menším než 150 km.
Průměrný výkon je 193,7 kW (263,4 k)
a průměrná hmotnost 1535 kg. Průměrný poměr
hmotnosti a výkonu tedy je 7,92 kg/1 kW resp.
5,82 kg/1 k. Průměrný výkon automobilů se
spalovacími motory je 129 kW (173 k) a průměrná
hmotnost 1484 kg což představuje v průměru
11,5 kg na 1 kW. To znamená, že elektromobily
jsou o 3,4 % těžší ale o 50,2 % výkonnější.
Zpočátku výrobci vybavovali elektromobily
pohonem zadních kol, ale postupně

začali častěji využívat pohon předních kol.
Nejnovějším trendem je pohon všech kol, ale
jde o marketingový trik – vzhledem k průměrné
světlé výšce elektromobilů 143 mm nejsou tyto
vozy zjevně určeny pro jízdu v terénu.
Stanovení spotřeby energie je obtížné, neboť
výrobci často neposkytují tak důležitý údaj, jako
je spotřeba elektrické energie na 100 km. Tu
v Cararac.com vypočítali když k podílu kapacity
akumulátoru a kilometrů maximálního dojezdu
přidali 20 % jako rezervu pro další zařízení. Podle
těchto údajů elektromobily v průměru spotřebují
18,1 kWh/100 km, tedy 1 kWh v průměru vystačí
na 5,3 km. Nejvyšší spotřebu má Rivian R1T
52,2 kWh/100 km a ze sériově vyráběných
elektromobilů Citroën e-Mehari – 34,8 kWh/100
km. Nejnižší spotřeba byla zaznamenána
u vozidel Aixam e Aixam (5,5 kWh/100 km),
Citroën Ami electric (9,1 kWh/100 km) a Renault
Zoe I (10,6 kWh/100 km).
Cararac.com vybral 10 nejstarších vozidel na
trhu z let 2009 až 2013 a 10 nejnovějších z roku
2020. Průměrný výkon mezi 10 nejstaršími je 118 kW
(161 k), u 10 nejnovějších 142 kW (194 k), což je
o 16,9 % víc. První elektromobily měly v průměru
dojezd 241 km a jejich průměrná kapacita
akumulátoru byla 33,1 kWh. U nejnovějších
elektrických vozidel se počet kilometrů na jedno
nabití zvýšil o 15,6 % na 278,5 km, ale průměrná
kapacita akumulátoru se zvýšila o 39,6 % na
46,2 kWh. To znamená, že novější elektromobily
obecně méně účinně využívají kapacitu
akumulátoru. Za 12 let výrobci elektromobilů
zvýšili výkon a kapacitu akumulátorů, ale nové
technologie nejsou efektivnější.
více na
www.autoweek.cz

Seat Tarraco e-Hybrid přichází do prodeje
Seat Tarraco e-Hybrid je prvním
elektrifikovaným SUV značky Seat. Hybridní
pohon s možností externího dobíjení
kombinuje zážehový motor 1,4 TSI/110 kW
(150 k) s elektromotorem s výkonem 85 kW
(115 k). Systém poskytuje největší celkový
výkon 180 kW (245 k) a maximální točivý
moment 400 N.m. Akumulátor s kapacitou
13 kWh umožňuje dojezd na elektrický
pohon 49 km podle WLTP. Řidič může
volit ze čtyř jízdních režimů Eco, Normal,
Sport a Individual. Kromě automatického
hybridního režimu mu dvě samostatná
tlačítka umožňují rychlé přepnutí do
čistě elektrického režimu e-Mode nebo
do sportovního režimu s-Boost. Tarraco

e-Hybrid o délce 4735 mm má zavazadlový
prostor o objemu 610 l. Plug-in hybridní
verze bude k dispozici jako pětimístná
s výbavami Xcellence a FR. Vyrábí se ve
Wolfsburgu.

Toyota Yaris Cross ve variantě Adventure
Toyota už před rokem představila SUV verzi
Yaris Cross odvozenou z nové generace
modelu Yaris. Jenže předběžné rezervace
na ni budou spuštěny až ve druhém
čtvrtletí a prodej bude zahájen v září. Ještě

před tím Toyota představuje její speciální
variantu s dobrodružnějším vzhledem Yaris
Cross Adventure s designovými doplňky
a ochrannými prvky, například krytem
pod předním nárazníkem a ochranným
krytem na zádi. Dobrodružná povaha zde
ovšem není jen na oko, protože Yaris Cross
Adventure nabídne také inteligentní pohon
všech kol AWD-i. Yaris Cross je postaven
na platformě GA-B jako nový Yaris ale má
větší světlou výškou. Hybridní pohon vychází
ze čtvrté generace systému s motorem
1,5 l/85 kW (116 k) pracujícím v Atkinsonově
cyklu. Toyota Yaris Cross včetně verze
Adventure se bude vyrábět ve francouzském
Valenciennes.

Další témata 13. týdne na autoweek.cz
Firmy Sdružení automobilového průmyslu: počet pozitivních záchytů klesá
Bonett znovu největším prodejcem CNG v ČR
Snížení emisí ano ale spolu s rozvojem infrastruktury nabíjení
více na
www.autoweek.cz

Nové malé SUV kupé Volkswagen Taigo
Koncem roku 2021 se rodina SUV značky
Volkswagen rozroste o nový malý model
Taigo s karoserií ve stylu kupé. Taigo je ve
skutečnosti poevropštěná verze modelu

Nivus, který byl uvedena na trh v roce 2020
v Brazílii. Při cestě přes Atlantik si změní
jméno v souladu se zvyklostí Volkswagenu
označovat svá SUV v Evropě jménem
začínajícím na T. Taigo se bude vyrábět ve
španělské Pamploně. Oficiální představení
je plánováno v létě a zahájení prodeje
koncem roku.
Nivus měří 427 cm, takže je jen o několik
centimetrů delší než T-Roc. Taigo bude
používat jen zážehové motory TSI.
Volkswagen pro něj ohlásil standardně
LED světlomety, plně digitální kokpit,
nejmodernější konektivitu a spoustu
asistenčních systémů.

Škoda iV Charger a Powerpass pro pohodlné nabíjení
Škoda Auto činí další kroky na cestě
k
elektromobilitě
pro
každodenní
používání. V rámci svého iV ekosystému
uvádí dvě provedení Škoda iV Chargeru:
základní Charger Connect s připojením
prostřednictvím LAN a wi-fi a špičkový typ
Charger Connect+, nabízející další
možnosti dálkového ovládání.
Díky jejich robustní konstrukci
a odolnosti vůči povětrnostním
vlivům je lze využívat v budovách
i pod širým nebem. Jsou k dispozici
s třífázovým připojením a je možné
je flexibilně připojit ke stávající
elektroinstalaci. Zákazníci, kteří si
pořizují vůz řady Škoda iV, si mohou

Škoda iV Charger zakoupit přímo se svým
novým automobilem.
Škoda
iV
Powerpass
umožňuje
majitelům elektrických modelů Enyaq
iV a Citigoe iV případně i vozů s plug-in
hybridním pohonem využívat až 195 000
dobíjecích stanic v celé Evropě.
Kromě veřejných rychlonabíjecích
stanic sítě Ionity sem patří také
veřejně přístupné nabíjecí stanice
autorizovaných prodejců značky
Škoda a veřejné nabíjecí stanice
jiných provozovatelů. Vyúčtování
je na měsíční bázi a na výběr jsou tři
tarifní modely. Powerpass se bude
zavádět v průběhu 2. čtvrtletí 2021.

Krátce
Vláda v Austrálii předpokládá, že v roce 2030 dosáhne podíl prodeje elektromobilů
26 % v porovnání s loňským 1 %.
Čínská automobilka BYD, jejímž spolumajitelem je Warren Buffett, ohlásila za rok 2020
nárůst zisku o 162 % ač prodala o 7,5 % méně aut.
Mercedes-Benz 15. dubna představí luxusní sedan s elektrickým pohonem EQS
s akumulátorem s kapacitou 108 kWh a dojezdem 700 km.
více na
www.autoweek.cz

Nové brusky Rupes s nezávislým odsáváním
Nové brusky Rupes ER303TE a ER305TE
charakterizuje především tichý chod
a ergonomický tvar. Byly navrženy

s praktickým měkkým krytem rukojeti,
který zajišťuje bezpečný úchop strojku
a jeho dobré vedení, a se speciálním
integrovaným vyvažovacím systémem.
Ten uživateli umožňuje pracovat s velmi
nízkými vibracemi a poskytuje mu
pohodlné a k jeho kloubům přátelské
pracovní podmínky. Oba nástroje jsou
vybaveny nezávislým a vysoce účinným
odsávacím systémem. Prach vzniklý
broušením je odsáván a sbírán ve filtru
Green Tech, patentovaném společností
Rupes.
Distributorem výrobce Rupes pro
Českou republiku je společnost Bučan.

Nabídka elektrických vozidel Renault Trucks
Renault Trucks pokračuje v investicích
do elektromobility. Od roku 2023 bude
značka nabízet v každém segmentu plně
elektricky poháněná vozidla. „Naším
cílem je, aby v roce 2030 představoval
objem prodaných elektrických vozidel
35 % a do roku 2040 budou všechny naše
řady vozidel stoprocentně bez fosilních
paliv,“ oznámil prezident Renault Trucks
Bruno Blin.
V březnu 2020 Renault Trucks zahájil
v závodě Blainville-sur-Orne sériovou
výrobu druhé generace elektrických
vozidel a nyní se může pochlubit nejširší
nabídkou elektrických vozidel na trhu.
Modely D Z.E., D Wide Z.E. a Master Z.E.
představují kompletní řadu od 3,1 do 26 t
a splňují požadavky při rozvážce, distribuci

zboží nebo svozu odpadu v rámci
měst. Pro rok 2023 se připravuje prodej
elektrického tahače Z.E. aby reagoval
na potřeby regionální a meziregionální
dopravy a na trh bude uveden také plně
elektrický model stavební řady. Během
druhé poloviny desetiletí Renault Trucks
plánuje nabízet řadu nákladních vozidel
s vodíkovými palivovými články pro
dálkovou přepravu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Jan Hurt předsedou
výkonného výboru SDA
Výkonný
výbor
Svazu
dovozců
automobilů doznal v průběhu svého
dva a půl letého mandátu, zejména
v posledním období, několik personálních
proměn. V lednu, po povýšení Jiřího Picka
z ředitele importu vozů Subaru v ČR na
Country managera EFG v Polsku, byl za
něj do Výkonného výboru zvolen nový
člen. Tím se stal nástupce Luboše Vlčka
v roli šéfa prodeje Škoda pro Českou
republiku Jiří Maláček.
Do letošního roku vstupoval Výkonný
výbor SDA ještě s předsedou Jiřím Pickem,
kterého ale po jeho lednovém odchodu na
zhruba dva a půl měsíce nahradil František
Neuman. V rámci pravidelné rotace
předsednictví mezi jednotlivými členy
Výkonného výboru dochází od 1. dubna
2021 k další, tentokrát řádně plánované
změně. Aktuálnímu členy výboru jsou Jan
Hurt,AlexejKiriakovský,JiříMaláček,František
Neuman, Martin Peleška a tajemník SDA
Josef Pokorný. V období dalšího půl roku
Jiří Picek
bude
zastávat pozici předsedy Výkonného
výboru jednatel společnosti Porsche
Česká republika, importující vozy koncernu
Volkswagen, Jan Hurt.

Auto Palace Spořilov
s novým šéfem
Řízení aktivit spořilovské pobočky
skupiny Auto Palace se v březnu ujal Jan
Bubeník. Spořilov je z pohledu celkového
rozsahu svých aktivit nejvýznamnější
pobočkou skupiny a zajištuje prodejní
a servisní činnost především pro
automobilové značky Ford, Mazda,
Mitsubishi, Opel a Škoda. Ve svém portfoliu
má rovněž zastoupení pro prodej a servis
užitkových vozů skrze Ford Transit Centrum
a Opel Professional a stejně tak nabízí
služby související s prodejem ojetých vozů
a autopůjčovnou.
Nově jmenovaný ředitel pobočky Auto
Palace Spořilov Jan Bubeník pracuje
v oblasti automotive téměř 30 let. Většinu
své profesní kariéry působil v importérské
organizaci Mercedes-Benz, kde v několika
manažerských pozicích řídil aktivity
spojené s prodejem a servisem osobních
i užitkových vozů.
více na
www.automakers.cz
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Škoda Auto
spouští virtuální
showroom

Mnoho novinek
u Volkswagen
Užitkové vozy

Odblokování
Suezského
průplavu
Proč je globální
nedostatek čipů?

Podle Evropské
komise nemá zemní
plyn budoucnost

Odblokování Suezského průplavu
Týdenní dávka nejnovějších zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla
z Euractiv.
Dopravní zácpa, v níž kontejnerový gigant Ever
Given proměnil plavbu v zablokování Suezského
průplavu, byl vhodnou příhodou pro dobu
lockdownu. Uklidňující je skutečnost, že tomuto
monstróznímu symbolu globálního obchodu
se do cesty nepostavily ekonomické síly nebo
virus, ale pouze mělčina. Loď byla prostě příliš
velká nebo kanál příliš malý a výsledkem bylo
nákladné zablokování globální přepravy. Albert
de Hoop pro Euractiv napsal, že to byl jen další
příklad nebezpečí megalodí: „Globální lodní
průmysl funguje pod silným tlakem. Přetížené
posádky, stárnoucí materiál a krátké termíny
vytvářejí toxickou směs, která bude i nadále
vytvářet nebezpečné situace na moři i podél
našich pobřeží.“ A i když se nám na souši může
sága Ever Given jevit jako zábavné rozptýlení,
její ekonomický dopad je vážný – odhaduje se,
že přišla na 9 miliard USD denně.
Oficiálně byl zahájen Evropský rok železnice,
iniciativa EU na podporu vlaků jako udržitelného
způsobu cestování. Bohužel organizátoři, kteří

chtějí propagovat veřejnou dopravu během
globální pandemie, byli nuceni uspořádat
primárně online akci. Během akce evropská
komisařka pro dopravu Adina Văleanová
představila Connecting Europe Express, vlak
podporovaný EU a železničními společnostmi,
který zastaví ve 40 městech aby zdůraznil výhody
cestování po železnici a ta se stala volbou číslo
jedna pro cestující i podniky. Vlak se vydá na
cestu v září – organizátoři bezpochyby doufají,
že Covid do té doby ustoupí.
Evropská komisařka pro energetiku Kadri
Simsonová rozvířila spekulace když oznámila, že
červnový balíček zákonů o energetice a klimatu
„navrhne rozší ření systému obchodování
s emisemi i do odvětví stavebnictví a silniční
dopravy.“ Zahrnutí silniční doprav y do
obchodování s emisními povolenkami, které
zvyšuje cenu emisí uhlíku, je kontroverzní. Šéf
EU v oblasti klimatu Frans Timmermans již dříve
vyjádřil svůj nesouhlas s odůvodněním, že by
to mohlo zvýšit ceny pohonných hmot a ublížit
chudým. Nyní se Evropská komise postavila za
svou oficiální linii, že zahrnutí silniční dopravu se
analyzuje.
více na
www.autoweek.cz

Proč je globální nedostatek čipů?
Od zpožděných dodávek automobilů přes
výpadek dodávek domácích spotřebičů až po
nákladnější smartphony, podniky a spotřebitelé
po celém světě čelí bezprecedentnímu
nedostatku polovodičových mikročipů. Ten
pramení ze souhrnu faktorů.
Výrobci automobilů, kteří loni během
pandemie zavřeli své závody, soutěží o dodávky
čipů s průmyslem spotřební elektroniky.
Spotřebitelé během pandemie nakupují
notebooky, herní konzole a další produkty
spotřební elektroniky, což vede k vyčerpání
zdrojů. Zákazníci také nakonec nakoupili víc aut,
než představitelé automobilového průmyslu ještě
vloni na jaře očekávali, což vyvolalo další napětí
v dodávkách. Krizi dále prohloubily sankce vůči
čínským technologickým společnostem.
Nedostatek původně postihl automobilový
průmysl, ale nyní se rozšířil i do dalších odvětví,
včetně výroby telefonů. Roste panika se snahou
vytvořit si zásoby. Nedostatek stlačil výrobní
kapacity a zvýšil náklady i pro nejlevnější
komponenty, což zvýšilo ceny konečných
produktů.
Automobily jsou na čipech stále více závislé
– od řídicích jednotek až po asistenční systémy.
Krize už přinutila mnohé automobilky omezit

výrobu méně ziskových modelů. Nedostatek
čipů by podle analytiků IHS Markit mohl v prvním
čtvrtletí globálně snížit výrobu o 1,3 milionu
vozidel. Situaci navíc zhoršil požár v japonské
továrně na výrobu čipů společnosti Renesas
Electronics, která představuje 30 % globálního
trhu s jednotkami mikrokontrolérů pro automobily.
Silný mráz v Texasu zase přinutil dočasně odstavit
továrny společností Samsung Electronics, NXP
Semiconductors a Infineon. Přitom Infineon a NXP
jsou hlavními dodavateli automobilových čipů,
takže i to přispělo k nedostatku.
Důvodem kritické situace jsou nedostatečné
investice do výroby 8“ čipů v továrnách
vlastněných převážně asijskými firmami, protože
ty se snažily zvýšit produkci reagující na poptávku
po 5G telefonech a laptopech, která roste
rychleji než se očekávalo.
Většina čipů se v současné době vyrábí
v Asii, odkud je hlavní výrobci, jako jsou
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
a Samsung, dodávají stovkám různých čipových
společností. Americké společnosti tvoří 47 %
celosvětového prodeje čipů, ale pouze 12 %
celosvětové výroby se realizuje v USA. Výstavba
továren, které produkují základní disky pro
polovodiče, stojí miliardy dolarů a rozšíření jejich
výrobní kapacity může trvat až rok.
více na
www.autoweek.cz

Mnoho novinek u Volkswagen Užitkové vozy
Vedení společnosti Volkswagen Užitkové
vozy (VWN) má velké plány. Za několik týdnů
představí nový model Multivan, který se bude od
začátku nabízet také jako Plug-in Hybrid. Rozšíří
se tím nabídka v segmentu MPV, protože aktuální
modelová řada T6.1 zůstane v nabídce jako
robustní užitkový vůz a vozidlo s pohonem všech
kol. S novým Multivanem jako plug-in hybridem
a plně elektrickým ID.Buzz bude Volkswagen
Užitkové vozy od příštího roku prosazovat
elektrifikaci svých vozů.
Ofenzivu značky Volkswagen Užitkové vozy
posiluje spolupráce se společností Ford na
projektech tří vozidel. Na základě modelu Caddy
Cargo s modulární platformou MQB bude
Volkswagen Užitkové vozy vyrábět městskou
dodávku pro Ford – zahájení výroby v Poznani
je plánováno na rok 2022. Ze spolupráce
s Fordem vzejde i nový Amarok připravovaný
pro příští rok. Předseda představenstva značky
Volkswagen Užitkové vozy Carsten Intra potvrdil
jasné ambice: „Bude to skvělý pick-up a bude
to i skvělý Volkswagen s jasným rukopisem naší
značky v oblastech techniky a designu.“
Volkswagen Užitkové vozy přebírá ve vývoji
autonomní jízdy v koncernu Volkswagen vedoucí

roli ve spolupráci se společností Argo AI. Již
v letošním roce začne testy autonomních vozidel.
„Od roku 2025 uvidíme autonomní systémy
značky Volkswagen Užitkové vozy v komerčním
provozu,“ tvrdí Intra.
Volkswagen Užitkové vozy intenzivně vyvíjí
také nové služby pro mobilitu MaaS (Mobility as
a Service = Mobilita jako služba) a TaaS (Transport
as a Service = Přeprava jako služba). Příkladem
nabídky MaaS je poskytovatel služeb pro sdílené
cestování Moia, který je již v provozu v Hamburku
a Hannoveru. Příkladem budoucí nabídky služeb
TaaS je start-up Cito, který začne nabízet své
služby v létě 2021. Cito je digitální platforma pro
zprostředkování kurýrních služeb.
Vzhledem k velkému významu služeb pro
mobilitu a potenciálu autonomní jízdy se značka
Volkswagen Užitkové vozy rozhodla sdružit tyto
aktivity do nové divize MaaS/TaaS/AD, která
bude mít na starosti všechny aktivity týkající
se budoucích služeb pro mobilitu a vývoje
autonomní jízdy. „Tato nová divize a současně
třetí pilíř naší strategie bude ve střednědobém
horizontu významně přispívat k našim celkovým
příjmům z prodeje a hospodářským výsledkům,“
vysvětlil Carsten Intra.
více na
www.autoweek.cz

Podle Evropské komise nemá zemní plyn budoucnost
„Chci, aby to bylo zcela jednoznačné:
fosilní paliva nemají žádnou životaschopnou
budoucnost. Z dlouhodobého hlediska to platí
i pro zemní plyn,“ řekl viceprezident Evropské
komise odpovědný za Zelenou dohodu Frans
Timmermans účastníkům výroční konference
sdružení Eurogas.
„Evropa si stanovila jasný cí l úplné
dekarbonizace do roku 2050, přičemž dominantní
energií pro dopravce se stane elektřina založená
na obnovitelných zdrojích. Do roku 2050 bude
mít evropský energetický systém desetkrát více
solární a větrné energie než dnes. Na konci této
cesty už nebude žádný prostor pro uhlí, velmi
malý prostor pro ropu a jen okrajová role pro
zemní plyn,“ uvedl absolvent v oboru francouzské
literatury Timmermans.
„Místo čekání na nevyhnutelné a vynakládání
stále vyšších nákladů na přechod je lepší se
přizpůsobit, připravit se a přijmout nové udržitelné
obchodní modely. Čím déle budete čekat,
tím dražší to bude,“ prohlásil nekompromisně
Timmermans.
„Myslím, že jsme mnohokrát objasnili, že
elektriﬁkace je naší koncovou hrou v mnoha
oblastech. Elektriﬁ kace je nejrychlejší cesta
k dekarbonizaci pro většinu průmyslových odvětví

a nejúčinnější řešení pro mnoho konečných
uživatelů. V některých členských státech, kde
neexistují žádné jiné dostupné možnosti, bude
muset plyn po omezenou dobu hrát přechodnou
roli. Jednou ze zemí, kde to bude nutné, je
například Polsko,“ uvedl Timmermans, který je
držitelem Řádu za zásluhy Polské republiky. „Pro
odvětví hospodářství, která se nedají úplně
elektriﬁkovat, jako jsou ocelářství, těžká doprava,
letectví a námořní doprava, by měl změnit hru
čistý vodík,“ dodal Timmermans.
„Dobrou zprávou je, že zavádění vodíku
pokračuje plnou rychlostí. Před rokem byly naše
vodíkové cíle považovány za nedosažitelné, nyní
to vypadá, že bychom je mohli v příštím desetiletí
překročit a trh by mohl jít rychleji než jsou naše
nejoptimističtější sny. Plynárenský sektor nesmí
vnímat vodík, e-paliva a biometan jako vedlejší
aktivitu – stanou se novým hlavním proudem
a naše politika to bude odrážet. Věřím, že to
zohlední i investiční rozhodnutí plynárenského
průmyslu. A pokud jde o infrastrukturu, tak
v tomto bodě máme zcela jasno – Evropa
nepotřebuje žádnou novou infrastrukturu pro
přepravu zemního plynu! Místo toho bychom
měli přemýšlet o dovybavení stávajících potrubí
pro přepravu vodíku,“ prohlásil Timmermans.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto spouští virtuální showroom
Škoda Auto DigiLab a izraelský IT startup
Matter vyvinuli virtuální showroom pro prodejní
partnery automobilky. Nová online platforma
zákazníkům nabízí možnost prohlížet vozidla
u autorizovaného prodejce jakoby tam byli
osobně. Štítky, videa a zvukové soubory poskytují
informace o každém voze. Zájemci už mohou
navštívit zákaznické centrum Škoda Auto
v Mladé Boleslavi odkudkoli na světě pomocí
počítače nebo mobilního zařízení. Na úrovni
prodejců si může každý obchodní partner
přizpůsobit platformu a její digitální funkce tak,
aby vyhovovaly jeho potřebám.
Prostřednictvím portálu virtuálního showroomu
mohou zákazníci navštívit svého místního
autorizovaného prodejce online 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Lze také volně procházet prostory
autosalonu, prohlédnout si příslušný model
Škoda a nakonfigurovat si jej prostřednictvím
on-line nástroje. Všechny potřebné informace se
přehledně zobrazují včetně technických údajů
daného modelu. Kromě toho je možné prohlížet

si vozidlo z různých úhlů. Potenciální zákazníci si
také mohou u autorizovaného prodejce domluvit
zkušební jízdu. Díky modulární struktuře virtuálního
showroomu je rovněž možná integrace dalších
prvků, jako je třeba virtuální realita.
Koncept je založen na projektu izraelské IT
společnosti Matter. Ta díky tomuto řešení zvítězila
v soutěži nápadů a programování, kterou
v roce 2020 uspořádal Škoda Auto DigiLab na
hackathonu Covid Mobility Race. Účastníci byli
vyzváni, aby vyvinuli technologie a nástroje,
které pomohou automobilovému průmyslu
během pandemie. Při implementaci konceptu
virtuálního showroomu společnost Matter
použila inovativní vizualizační nástroje a vlastní
3D technologii.
Tento nový kanál také umožní komunikovat se
zákazníky a budovat profil jejich zájmů a preferencí.
Zpětná vazba zákazníků k vystaveným vozidlům
umožní společnosti Škoda Auto dále cíleně
zlepšovat zákaznickou zkušenost.
více na
www.autoweek.cz

