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Škoda zveřejnila kresby nové Fabie
Škoda Auto naznačila prvními skicami podobu
čtvrté generace modelu Fabia. Malý vůz bude
výrazně větší než jeho úspěšní předchůdci –
o 111 mm delší (tj. 4103 mm) a o 48 mm širší
(1778 mm) než stávající třetí generace. Podobu
vozu ovlivňují především široká maska chladiče,
úzké, ostře tvarované přední Full LED světlomety
a zadní svítilny s LED technologií.
Vynikající aerodynamiku zajišťuje protáhlý
střešní spoiler společně s aerodynamicky
optimalizovanými vnějšími zpětnými zrcátky
a aktivní žaluzií chladiče umístěné ve spodním
otvoru pro přívod vzduchu na předním nárazníku.
Nová Fabia je poprvé postavena na modulární
platformě MQB-A0 koncernu Volkswagen.
Přechod na platformu MQB-A0 přináší nové
možnosti v uspořádání prostoru a vytváří ještě
více místa pro cestující a zavazadla. Zavazadlový
prostor se zvětší o 50 l (tj. 380 l).

s pětirychlostní převodovkou. Přeplňovaný
zážehový tříválec 1,0 TSI bude ve výkonových
verzích 70 kW (95 k ) a 81 kW (110 k). Vrcholem
nabídky by snad mohl být čtyřválec 1,5 TSI
Evo/110 kW (150 k). Platforma MQB A0 ovšem
neumožňuje jakoukoliv podobu elektrifikace.
Škoda Fabia je od svého uvedení na trh
v roce 1999 jedním z nejprodávanějších vozů ve
své třídě. První generace, která byla v roce 2000
uvedena na trh také jako Combi, dosáhla za
8 let počtu 1,79 milionu vyrobených vozů. Druhá
generace, představená v roce 2007, si našla
1 704 000 zákazníků. Třetí generace, uvedená na
trh v roce 2014, přidala další milion prodaných
vozů. Celkový počet přes 4,5 milionů vyrobených
vozů Fabia překonává pouze model Octavia.

O mechanické stránce Škoda Auto sice
zatím mlčí, nicméně je jasné, že pohonné
jednotky budou do značné míry ve shodě
s modernizovanými Volkswagenem Polo
a Seatem Ibiza, používajícími stejnou platformu
MQB-A0. Základním motorem tedy bude
nepřeplňovaný tříválec 1,0 MPI s 59 kW (80 k)
více na
www.autoweek.cz

Dacia Spring – elektromobil za 449 900 Kč
Dacia Spring je nejlevnější čtyřmístný
elektromobil na evropském trhu. Trakční
elektromotor o výkonu 33 kW (44 k) je
napájen akumulátorem s kapacitou 27,4
kWh umožňujícím dojezd 230 km podle
WLTP resp. 305 km v městském cyklu WLTP
City. Vůz dlouhý 373 cm má zavazadlový
prostor o objemu 270 l, po sklopení zadních
sedadel 620 l.
Dacia Spring se nabízí ve dvou úrovních
výbavy. Od 19. dubna 2021 s dodávkami
od září je možné objednávat vyšší úroveň
Comfort Plus za 489 900 Kč. Později se připojí
základní varianta Comfort za 449 900 Kč.
Ve standardní výbavě je mj. klimatizace,
elektricky ovládaná okna a vnější zrcátka,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

LED denní světla nebo omezovač rychlosti.
Verze Comfort je vybavena rádiem
MP3, zatímco Comfort Plus má mj. navíc
i multimediální systém Media Nav Evolution
s navigací a zobrazením chytrého telefonu.
Na Spring se poskytuje záruka na tři roky
resp. 100 000 km, záruka na akumulátor je 8
let resp. 120 000 km.

Toyota Mirai na český trh
V České republice začal prodej
prvního
osobního
automobilu
na
vodíkové palivové články Toyota Mirai
druhé generace. Sedan o délce 4975
mm s pohonem zadních kol je postavený

na platformě GA-L. Pohání jej trakční
elektromotor s výkonem 134 kW (182 k).
Má dojezd 650 km a tankování 5,6 kg
plynného vodíku trvá 5 minut. Cena na
českém trhu začíná na 1,7 milionu Kč za
výbavu Comfort a 1,8 milionu Kč za verzi
Executive. Toyota poskytuje na vodíkový
pohon včetně vysokotlakých nádrží
garanci v délce 5 let. Mirai může využívat
všechny výhody spojené se speciální
registrační značkou EL.

Krátce
Autosalon v Tokiu, plánovaný na přelom října a listopadu, byl odvolán kvůli
protipandemickým opatřením v Japonsku.
SsangYong po neúspěšné restrukturalizaci přešel pod nucenou správu a hledá
potenciální investory.
Index připravenosti na elektromobilitu v Evropě EV 2021 společnosti Leaseplan řadí
Českou republiku na poslední 22. místo.
více na
www.autoweek.cz

Čínský high-tech útok
Čínské automobilky na autosalonu v Šanghaji
ukazují své představy o budoucnosti automobilů.
Elektromobilita je už v podstatě samozřejmostí,
nyní jde především o high-tech funkce.
Místní výrobci vystavují nejrůznější podoby
elektromobilů pro každý věk i rozpočet. Ostatně
v roce 2020 se v Číně prodalo 1,37 milionu
elektricky poháněných aut při celkovém prodeji
25,3 milionu vozidel.

skupinou BAIC. V Šanghaji vystavují vůz Arcfox
Alpha S HBT využívající technologii LiDAR divize
Huawei Intelligent Automotive Solution (IAS).
Tyto elektromobily jsou vybaveny operačním
systémem HarmohyOS společnosti Huawei
a řídicí jednotkou s procesorem Kirin 990A
podporujícím komunikaci 5G opět vyvinutým
Huaweiem. Operační systém je synchronizovaný
s chytrými telefony společnosti.

Společným prvkem, spojujícím všechny
modely a značky, je zaměření na informační
a komunikační technologie, což se projevuje
v podobě stále větších a četnějších displejů,
a na funkce autonomního řízení. Po této stránce
zde čínský automobilový průmysl ukazuje svou
sílu. Zatímco evropský automobilový trh je stále
v útlumu, v Číně mají pandemii podle všeho
zcela pod kontrolou a automobilový průmysl
vzkvétá.

Značka S Xpeng, podporovaná gigantem
v oblasti e-comerce Alibaba, předvádí
kompaktní sedan P5 s autonomním řízením
XPilot 3.5. Systém se skládá z 32 senzorů, dvou
jednotek LiDAR, 12 ultrazvukových čidel, 13 HD
kamer, radaru a vysoce přesného senzoru GPS.
Tento systém údajně v březnu navigoval ﬂotilu
těchto vozidel na cestě z Kantonu do Pekingu,
což je 3675 km.

V USA se stále více dostávají do popředí
technologičtí giganti, jako jsou Apple a Google.
Také čínské korporace chtějí být na úplném
vrcholu pokud jde o budoucí technologie. Čínský
komunikační gigant Huawei investuje miliardu
amerických dolarů do autonomního řízení
a na jeho vývoji pracuje 2000 inženýrů. Huawei
mj. spolupracuje se státem kontrolovanou

Geely se podílí na vývoji autonomního řízení
v rámci projektu Apollo internetového gigantu
Baidu. Baidu chce tímto systémem během tří až
pěti let vybavit více než milion vozidel. V praxi
už jej zkouší v taxi v několika čínských městech
včetně Pekingu.
O evropských premiérách více na str. 10
(dostupné jen po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Toyota bZ4X naznačuje co přijde
Na autosalonu v Šanghaji Toyota představuje
první z budoucích produktů řady bZ.
Koncept crossoveru bZ4X využívá novou
platformu e-TNGA. První čistě elektricky
poháněný osobní vůz značky Toyota byl
vyvinut ve spolupráci se Subaru a sériová
verze se představí v polovině roku 2022.
V interiéru zaujme řízení s elektronickým
přenosem Steer-by-Wire, které se podobá víc
ovládání letadla než volantu. Zajímavostí je
integrovaný solární nabíjecí systém. Do roku
2025 chce Toyota mít 15 elektromobilů řady
bZ. Zároveň se ale bude držet hybridních

modelů i palivových článků. Do poloviny
desetiletí by elektrifikovaná řada Toyoty
měla sestávat z více než 70 % hybridů, kolem
10 % plug-in hybridů a přes 10 % modelů
s elektrickým pohonem s akumulátory nebo
palivovými články.

Modernizace pro Seaty Ibiza a Arona
Seaty Ibiza a Arona prošly modernizací.
Ibiza se navenek změnila pouze
v detailech, u Arony najdeme změn
víc. Novinkou je standardní použití LED
světlometů, za příplatek Full-LED. Hlavní
inovací je nový infotainment se zlepšenou
konektivitou, přičemž dotykový displej už
není zabudován do přístrojové desky, ale je
vysunutý ve formě tabletu. Základní verze

má rozměr 8,25“, za příplatek 9,2“. Nový
je také digitální přístrojový panel 10,25“.
Základním motorem je přeplňovaný
zážehový tříválec 1,0 TSI/70 kW (95 k )
nebo 81 kW (110 k). Vrcholem nabídky
bude čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150 k). Pro
Ibizu bude v nabídce i nepřeplňovaný 1,0
MPI/59 kW (80 k). Alternativou je 1,0 TGI/66
kW (90 k) na CNG. Platforma MQB A0
ovšem neumožňuje elektrifikaci. Španělští
sourozenci získali systém semiautonomního
řízení Travel Assist, který kombinuje
udržování v jízdním pruhu a adaptivní
tempomat. Seat Ibiza i Arona se vyrábějí
v Martorellu u Barcelony.

Krátce
Jeden z největších producentů polovodičů na světě TSMC varuje, že nedostatek čipů
pro auta bude trvat do roku 2022.
Technologická agentura a Ministerstvo dopravy vyhlašují třetí soutěž v rámci
programu na podporu projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu a dopravní
prostředky Doprava 2020+.
Kanadská firma Rock Tech Lithium chce v Německu nedaleko hranic s ČR postavit
lithiový konvertor.
Šéf odborů VW Bernd Osterloh byl jmenován členem představenstva společnosti
Traton odpovědným za personalistiku.
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Volkswagen Polo 2021
Volkswagen Polo je s více než 18
miliony vyrobených vozů od roku
1975 jedním z nejúspěšnějších malých
automobilů. Současná šestá generace,
která je v prodeji od roku 2017, prošla
modernizací, která ji ještě víc přiblížila
ke Golfu ale naznačuje i mnohé o tom,
co můžeme čekat od nové Škody
Fabia, rovněž používající platformu
MQB A0. Nově řešená je především příď
s LED světlomety, v níž nově mohou být
i světlomety IQ.Light LED Matrix. Na výběr
jsou jen zážehové tříválce – přeplňovaný
1,0 TSI ve verzích 70 kW (95 k) a 81 kW
(110 k) a na CNG 1,0 TGI/66 kW (90 k),
ale i nepřeplňovaný 1,0 MPI/59 kW (80 k).
Standardem je asistenční systém Lane
Assist, za příplatek je k dispozici i IQ.Drive

Travel Assist s inteligentním prediktivním
adaptivním tempomatem, který dokáže
přizpůsobit rychlost jízdy profilu silnice.
Standardem je digitální přístrojový
panel 8,0“ a na výběr budou čtyři
typy infotainmentu, kromě základního
všechny ostatní založené na nejnovější
architektuře MIB3. Začátek předprodeje
je plánován na červen.

Nedostatek čipů je pro automobilky fatální problém
Nedostatek polovodičů bude ještě dlouho
trápit výrobce automobilů po celém světě.
„Skutečnost, že výroba čipů není v rukou
automobilového průmyslu, je fatálním
problémem, který v krátkém čase nelze
snadno vyřešit. Mnoho lidí si myslí, že se vše
uklidní ve druhé polovině roku, jenže snadné
řešení nedostatku čipů pro automobily nyní

není dostupné a automobilový průmysl na
to nemá žádný vliv,“ uvedl na autosalonu
v Šanghaji ředitel Asociace čínských
prodejců automobilů Jia Xinguang.
Německý odborník na automobilový
průmysl Ferdinand Dudenhöffer také
vidí problém jako zdaleka nevyřešený:
„Bude trvat dva nebo tři roky, než budou
vybudovány nové továrny. Čína se stane
„lokomotivou“. Dnes je již u lithio-ionových
akumulátorů patrné, že se Číňané stále
víc ujímají vedení. Něco podobného
uvidíme během pěti let i v polovodičích.
Čína je nekonečně dynamická, a proto
zde automobilový trh a ekonomika rostou.
Taková dynamika v Evropě neexistuje.“

Další témata 16. týdne na autoweek.cz
Výroba Nexen Tire Europe v Žatci stále narůstá
Michelin míří k vodíku
Insolvenční návrhy – tikající bomba
více na
www.autoweek.cz

Tenneco Monroe Intelligent Suspension pro BMW iX3
První plně elektrické SUV automobilky
BMW iX3 bude na přání vybaveno
kontinuálně
variabilním
poloaktivním
odpružením s technologií externích ventilů
CVSAe od společnosti Tenneco. Odpružení
CVSAe, jedna z několika špičkových

technologií dostupných v portfoliu Tenneco
Monroe Intelligent Suspension, snímá reakce
a neustále se přizpůsobuje dynamickému
provoznímu
prostředí
pomocí
čtyř
elektronicky řízených tlumičů. Elektronická
řídicí jednotka (ECU) zpracovává různé
vstupy snímačů a upravuje elektronický
ventil tak, aby jednotlivě řídil výkon každé
klapky. Technologie CVSAe také zvyšuje
rozsah naladění tlumicí síly u vozidel
vybavených lithio-ionovými akumulátory.
Přidaná hmotnost akumulátoru může zvýšit
setrvačnou sílu a další dynamická zatížení
v různých jízdních situacích. Semiaktivní
tlumiče CVSAe v těchto situacích
automaticky aplikují zvýšenou tlumicí sílu
aby snížily náklon karoserie do stran nebo
na přední kola během brzdění.

Efektivita jednoduše
Nový Glasurit 839-171 UV tmel v tubě
zvyšuje produktivitu svým balením. UV tmel
lze použít na všechny běžně používané
podklady. Přípravek je připraven ihned
k použití a tím pádem urychlí a zjednoduší
proces. Tmel lze také ihned brousit. Tento
1K produkt s unikátní UV technologií ušetří
čas sušení, sníží náklady na energie,
pracuje při nižších teplotách a chrání
plastové díly před deformací.
UV materiály jsou vhodným řešením pro
malá a střední poškození, která patří

v současné době v autoservisech
a lakovnách k nejčastějším
opravám. UV materiály schnou
rychle pomocí UV-A lampy
a zajistí tak efektivitu v rámci
opravy. S tímto typem oprav lze
navíc garantovat, že plastové
díly nezmění svůj tvar, protože při
tomto typu sušení nevzniká teplo.
Veškeré UV materiály a další
příslušenství k sušení zakoupíte
ve společnosti Toplac.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Personální změny
v ČSOB Leasingu

Bohdan Wojnar končí
v čele AutoSAP
Bohdan Wojnar, dosavadní prezident
Sdružení
automobilového
průmyslu
(AutoSAP), ukončil s účinností k 15. 4. 2021
na vlastní žádost činnost v čele Sdružení.
Vedením AutoSAPu byli až do volby
nového prezidenta pověřeni viceprezidenti
Miroslav Dvořáka a Robert Kiml.
Bohdan Wojnar byl poprvé zvolen
prezidentem
Sdružení automobilového
Jiří Picek
průmyslu v roce 2016 a v prosinci 2020
pak svůj mandát obhájil. V čele spolku,
zastupujícího zájmy firem automobilového
průmyslu,
stál
v
době
historické
transformace podmíněné bojem proti
změnám
klimatu,
technologickým
rozvojem a obecnými socio-ekonomickými
změnami v chápaní mobility jako takové.
Sdružení automobilového průmyslu velmi
oceňuje intenzivní práci, kterou Bohdan
Wojnar odvedl pro rozvoj automobilového
průmyslu, zahájení transformace směrem
k moderní a ekologické mobilitě stejně jako
vytvoření pevného partnerství s vládou.

Na pozici generálního ředitele ČSOB
Leasing nastoupil v dubnu Josef Vajsejtl
(41). Převzal pozici po Pavlu Prokopovi,
který přechází na pozici výkonného
ředitele Firemního bankovnictví ČSOB.
Josef Vajsejtl pracuje ve skupině
ČSOB od roku 2004, kdy začínal v pozici
manažera zodpovědného za řízení
úrokových sazeb. Mezi lety 2006 a 2008 byl
projektovým manažerem zodpovědným
za implementaci významné evropské
směrnice MiFID regulující oblast finančních
trhů. Poté již působil v oblasti korporátního
bankovnictví, přičemž od roku 2015 je
ředitelem pražské pobočky Korporátního
bankovnictví ČSOB Praha. Magisterský
titul získal na Institutu ekonomických
studií Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval
i roční stáž na Univerzitě J.W. Goethe
v německém Frankfurtu se zaměřením na
bankovnictví a finance. Ve své nové roli
se chce zaměřit na pokračující digitalizaci
klientských a interních procesů, efektivitu
obchodních aktivit a vše, co povede
k posílení pozice ČSOB Leasing jako
leadera na českém leasingovém trhu.

více na
www.automakers.cz
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Železnice vs
letectví a měření
mikroplastů

Evropský luxus
s elektrickým
pohonem
Octavia Pro
s delším rozvorem
pro čínský trh

EIB musí podporovat
transformaci
mobility EU

FIA ohlásila GT
s elektrickým
pohonem

Evropský luxus s elektrickým pohonem
Šanghajský autosalon je nejsledovanější
událostí v automobilovém průmyslu – nejen
proto, že se jedná o nejvýznamnější autosalon
po dlouhé době, ale i pro jeho zaměření na
elektricky poháněná vozidla v kombinaci
s postavením Číny jako nejvýznamnějšího trhu
na světě.

byl virtuálně představen krátce před zahájením
autosalonu.

Zahraničním výrobcům na úspěchu v Číně
hodně záleží, a to zejména v letošním roce, kdy
jsou trhy jinde po světě stále v útlumu. Stejně jako
domácí, tak i zahraniční výrobci se v Šanghaji
prezentují především vozy s elektrickým
pohonem. Jenže přítomnost na čínském trhu
a účast na autosalonu už dnes není zárukou
úspěchu. Zatímco čínské automobilky nabízejí
elektrický pohon pro všechny – od miniaut až
po supersporty, mezi zahraničními značkami
dominují luxusní elektromobily.

Audi bude společně s místními partnery FAW
a SAIC v Čchang-čchunu od roku 2024 vyrábět
elektromobily na platformě PPE. Koncept A6
e-tron ukazuje, jak by mohly vypadat: 496 cm
dlouhý Sportback s akumulátorem 100 kWh
slibuje dojezd přes 700 km. Zatím ještě kamuﬂáží
pokryté Audi concept Shanghai SUV od SAIC,
dlouhé 487 cm, bude odhaleno ve druhé
polovině roku.

Mezi události, které budily největší pozornost,
patřilo představení sedmimístného SUV EQB od
Mercedesu-Benz, které se během roku 2021
začne prodávat postupně po celém světě.
Vůz dlouhý 469 cm by měl posílit postavení
Mercedesu na trhu elektromobilů mnohem víc,
než současně uvedený luxusní sedan EQS, který

Nový elektromobil BMW – crossover iX
s prostornou kabinou a minimalistickým interiérem
– je z velké části vyroben z plastu vyztuženého
uhlíkovými vlákny a používá nejnovější generaci
elektrického pohonu BMW iDrive.

Zatímco Audi již pracuje s architekturou PPE,
základní koncernová značka Volkswagen sází
na platformu MEB. V Šanghaji ukazuje další
z řady elektromobilů ID. Crossover ID.6 je zde
hned ve dvou verzích – zatímco u společného
podniku SAIC-VW se nazývá VW ID.6 X, u FVW
je to ID.6 Crozz. S délkou 488 cm je o 30 cm delší
než evropský model ID.4, což vytváří prostor pro
třetí řadu sedadel.
více na
www.autoweek.cz

Octavia Pro s delším rozvorem pro čínský trh
Škoda si po dramatickém propadu
prodeje v Číně snaží posílit postavení na svém
nejvýznamnějším trhu. S více než 1,4 milionem
v Číně prodaných kusů je Octavia klíčovým
modelem značky na jejím největším jednotném
trhu. To je také důvod, proč Škoda Auto připravila
u čtvrté generace před jejím uvedením na čínský
trh exkluzivní úpravy.
Čínským zákazníkům přináší čtvrtou generaci
svého nejprodávanějšího modelu Octavia jako
exkluzivní variantu Octavia Pro, která je speciálně
přizpůsobena čínskému trhu. Ve srovnání s novou
generací vozu Octavia uvedenou v Evropě má

čínská verze prodloužený rozvor náprav o 44 mm
na celkových 2730 mm a celkově se prodloužila
o 64 mm na 4753 mm. Prodloužení ještě víc
vynikne ve srovnání s Octavií třetí generace,
která v Číně také zůstává v prodeji – Octavia
Pro je delší o 78 mm.
Nová Škoda Octavia Pro využívá design
evropského modelu s přední a zadní částí ve
stylu sportovní verze Octavia RS. Dodávat
se bude s inovativními asistenčními systémy
a nejmodernějším infotainmentem s 12“
centrálním displejem. Díky stálému připojení
k internetu poskytuje infotainment nejnovější
generace přístup k mnoha mobilním online
službám. Na přání je dostupný virtuální kokpit
s displejem 10,25“, který lze doplnit head-up
displejem. Multifunkční sportovní volant je
tříramenný, s tlačítky a rolovacími ovladači.
Škoda Octavia Pro je vybavena inovativními
asistenčními systémy. Pohon zajišťuje motor 1,4 TSI
s výkonem 110 kW (150 k) a točivým momentem
250 N.m spojený se sedmistupňovou převodovkou
DSG s technologií shift-by-wire.
více na
www.autoweek.cz

Železnice vs letectví a měření mikroplastů
Týdenní dávka nejnovějších zpráv o dopravě
z Evropy podle Euractiv.
Železniční sdružení požádala, aby „Evropský
rok železnice“, který se v současné době slaví
(budiž vám odpuštěno, pokud jste si toho
nebyli vědomi), byl rozšířen do prosince 2022.
Důvodem je nemožnost pořádat akce s osobní
účastí, což je hlavní náplň projektu Connecting
Europe Express – vlaku, který bude putovat po
celé Evropě aby ukazoval výhody cestování po
železnici. Někteří poslanci však mají pocit, že příští
rok by bylo lepší strávit oslavou jiné pandemií
postižené formy dopravy a požadují, aby se rok
2022 stal „Evropským rokem letectví“.
Francie dospěla k průlomovému rozhodnutí,
když oznámila, že zruší vnitrostátní lety, které
lze nahradit vlakovým spojením kratším než 2,5
hodiny. Klimatická komise původně jako mezní
bod doporučovala spojení v délce čtyři hodiny,
jenže to by znamenalo riziko izolace některých
území. Předpokládá se, že francouzské rozhodnutí
vyvolá dominový efekt a další země jej budou
následovat.
Na pneumatikách vyrobených po 1. květnu
se bude používat nové označení etiketami
s informací o tom jak fungují ve vlhkém počasí,

o jejich palivové efektivitě a jak jsou hlučné. Ke
zklamání ekologických aktivistů nehodnotí otěr.
Požadavek na hodnocení otěru pneumatik –
hlavního původce vzniku mikroplastů – byl do
předpisu původně zahrnut, ale byl odsunut kvůli
chybějící spolehlivé a reprodukovatelné metodě
měření otěru pneumatik.
„Revize nařízení o označování pneumatik
byla skvělou příležitostí jak směřovat spotřebitele
k pneumatikám, které uvolňují méně mikroplastů,
ale evropští činitelé se rozhodli tak neučinit.
Absence testovací metody bude opakovaně
zneužívána jako záminka k tomu, aby se
nepřijímala žádná rozhodnutí, a to navzdory
zjevnému dopadu mikroplastů z opotřebovávání
pneumatik na zdraví a životní prostředí,“ uvedla
manažerka nevládní organizace ECOS Valeria
Bottaová.
Kromě označování prosazují ekologické
skupiny rovněž změny v konstrukci pneumatik aby
se zabránilo úniku částic, ale průmysl se brání
a tvrdí, že hledají na špatném místě. „Faktory,
jako jsou chování při jízdě, vlastnosti silnice
a vozidla, mohou mít v celku mnohem větší vliv
na rychlost, jakou se tvoří částice opotřebení
pneumatik, než samotná konstrukce pneumatik,“
uvádí ETRMA.
více na
www.autoweek.cz

EIB musí podporovat transformaci mobility EU
„Evropská investiční banka EIB musí uznat,
že nekonečný růst silniční a námořní dopravy
je neudržitelný a uzavírá nás v éře s vysokými
emisemi uhlíku. Místo toho musí EIB podporovat
budování cyklistických stezek a elektriﬁ kaci
železnic,“ tvrdí Clara Bourginová z Counter
Balance, skupiny nevládních organizací
bojujících za reformu veřejných financí.
„Nadcházející revize dopravní politiky
Evropské investiční banky EIB poskytuje
příležitost přesunout veřejné výdaje od projektů
s vysokými emisemi uhlíku a znečišťujících látek
k udržitelnějším způsobům dopravy, jako jsou
vlaky, veřejná doprava a cyklistika,“ píše Clara
Bourginová.
Analýza, kterou zveřejnila Counter Balance,
zkoumá investice EIB do dopravy. EIB je
největším věřitelem na světě a finanční složkou
Evropské unie. Odvětví dopravy je hlavní oblastí
pro investice EIB. V letech 2016 až 2020 EIB
investovala více než 4 miliardy eur do půjček na
rozšíření letišť, 12,6 miliardy eur do silnic a dálnic
a 3 miliardy eur do znečišťujícího odvětví

námořní dopravy. To je podle Counter Balance
paradoxní v době, kdy se EIB transformuje
na „klimatickou banku EU“ a má za úkol hrát
klíčovou roli v evropském Zeleném údělu a plánu
obnovy EU.
V listopadu 2020 EIB schválila klimatický plán,
jehož cílem je sladit všechny své operace s cíli
Pařížské dohody. Vítaným krokem pro ekology
byl zákaz rozšiřování kapacity letišť. Ústředním
požadavkem neziskových organizací ale je,
aby EIB ukončila financování rozšiřování sítě
dálnic, protože tyto investice jsou neslučitelné
se závazky v oblasti klimatu. EIB například
vloni schválila půjčku na rozšíření dálnice A49
v Německu, což povede ke zničení 27 hektarů
lesa v chráněné oblasti se stromy starými více
než 200 let.
Counter Balance tvrdí, že s ohledem na
obrovské úsilí, potřebné k dekarbonizaci
evropské mobility, měly být veřejné fi nance
zaměřeny na zvýšení podpory nízkouhlíkových
druhů dopravy a infrastruktur včetně veřejné
dopravy, cyklistických stezek a elektrifi kace
železnic.

více na
www.autoweek.cz

FIA ohlásila GT s elektrickým pohonem
FIA oznámila vytvoření technických předpisů
pro závodní sérii vozů GT s elektrickým pohonem.
Tento koncept má výrobcům poskytnout
platformu pro vývoj technologií relevantních
pro jejich vysoce výkonné vozy určené pro
silniční provoz. Vozy podle nových předpisů
budou závodit na závodních okruzích a mají
ustavit nové standardy pro elektricky poháněná
vozidla v motoristickém sportu pokud jde o výkon
a dojezd. Měly by dosahovat časy na kolo
v oblasti současných vozů kategorie GT3.
FIA uvádí, že nová kategorie byla vytvořena
s přímým zapojením výrobců. Technické předpisy
se pokoušejí dosáhnout správnou rovnováhu
mezi poskytnutím prostoru pro vývoj technologií
a zabráněním dramatického růstu nákladů.
Kategorie bude otevřena specialistům na stavbu
elektrických vozidel bez předchozích zkušeností
s motorem spalovacích motorů stejně jako
výrobcům, kteří se již prezentují v kategorii GT3

a kteří budou moci využívat architekturu i některé
konstrukční prvky svých stávajících automobilů
a přenést je pro elektrický pohon.
Předsedkyně komise FIA GT, zkušená závodní
inženýrka Leena Gadeová k tomu řekla:
„Vytvoření těchto technických předpisů bylo
pro komisi FIA GT klíčovým projektem posledních
18 měsíců. Pravidelně jsme o nich diskutovali
s výrobci vozů GT. O tuto novou kategorii je mezi
nimi velký zájem. Bude koexistovat s kategorií
GT3, která zůstane středem zájmu pro zákaznické
závody.“
V závislosti na základním modelu se minimální
hmotnost automobilů bude pohybovat od
1490 kg do 1530 kg, přičemž maximální výkon
trakčních elektromotorů dosáhne 430 kW.
Nastavení vyššího hmotnostního limitu než je pro
třídu GT3 omezí použití drahých materiálů.
Nová kategorie bude první, která není
založena na standardizovaných akumulátorech.
Umožní výrobcům vytvářet vlastní rozvržení
akumulátorů s využitím článků od společnosti
Saft. Články jsou navrženy tak, aby umožňovaly
rekuperaci 700 kW a rychlé dobíjení výkonem
700 kW, což umožní doplnění na 60 % kapacity
při zastávce v boxech uprostřed závodu. Výrobci
budou mít volnost ve volbě pohonu dvou
nebo čtyř kol. Povoleny budou také systémy
vektorování točivého momentu.
více na
www.autoweek.cz

