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Škoda Kodiaq – mírná modernizace
pro nový impuls
Modernizace Škody Kodiaq přichází po
neobvykle dlouhé době pěti let od představení
vozu. Škoda neměla důvod toto SUV měnit,
protože od jeho uvedení na trh se prodalo 624
000 kusů a stále je jedním z nejprodávanějších
vozů ve svém segmentu, byť v něm konkurence
notně narostla. Facelift proto nepřináší radikální
změny, ale mnoho vylepšení a nový motor 2,0
TSI pro sportovní verzi Kodiaq RS. Nepřináší ale
hybridní pohon, dokonce ani mild-hybrid.

prostor, který má u pětimístné verze objem
835 l, po sklopení zadních sedadel 2065 l.

Z nabídky mizí off-roadově orientovaná
varianta Scout, o níž byl mezi kupujícími minimální
zájem. V nabídce ale zůstávají technické doplňky
vylepšující schopnosti překonávání terénních
překážek včetně režimu oﬀ-road ve verzích
s pohonem všech kol.

Vylepšení doznal i interiér s digitálním kokpitem
tvořeným 10,25“ displejem v roli přístrojového
panelu. Multimediální systém dostal rychlejší
procesor a grafiku ve vysokém rozlišení s dotykovým
displejem 9,2“ a integrovanou SIM kartu.

Kodiaq lze nadále objednat i jako sedmimístný
a nadále poskytuje obrovský zavazadlový

Kodiaq dostal výraznější výraz se šestihrannou
maskou chladiče s užšími světlomety, nyní
standardně vybavenými technologií LED,
přičemž poprvé jsou k dispozici také full MatrixLED světlomety. Zadní LED svítilny dostaly
novou grafikou. Zvětšený zadní spoiler nejen
optimalizuje aerodynamiku, ale také přispívá
k dynamičtějšímu vzhledu.

Zážehové motory nové generace Evo jsou
úspornější, přičemž čtyřválec 1,5 TSI/110 kW
(150 k) je vybavený deaktivací dvou válců ACT.
Motor 2,0 TSI má výkon 140 kW (190 k). Turbodiesel
2,0 TDI s technologií Twin Dosing se dodává ve
verzích s výkonem 110 kW (150 k) nebo 147 kW
(200 k).
Novinkou je motor 2,0 TSI/180 kW (245 k) ve
špičkové sportovní verzi RS nahrazující turbodiesel.
Standardní je pro RS adaptivní nastavení tlumičů
a Matrix-LED světlomety.
Více, vč. technických dat a ceníku, na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Ferrari představilo plug-in hybrid
Po hybridním modelu SF 90 Stradale
z roku 2019 Ferrari představilo i svůj první
plug-in hybridní vůz 296 GTB s motorem
uloženým před zadní nápravou. Motor 3,0
l V6 s rozevřením řad válců 120° a dvěma
turbodmychadly má výkon 487 kW (663 k).
Spolu s elektromotorem o výkonu 122 kW
(167 k) systém pohonu produkuje největší
celkový výkon 610 kW (830 k). Inspirací pro
profil vozu byl vůz 250 LM uvedený v roce
1963. Jde i o první Ferrari, které používá
aktivní zadní spoiler pro generování přítlaku
místo regulace aerodynamického odporu.
Systém odpojovacího aktuátoru Transition
Manager Actuator (TMA) umožňuje
rychlé přechody z elektrického režimu do

hybridního nebo jen pohonu se spalovacím
motorem a naopak. Řidič může pomocí
otočného spínače eManettino volit mezi
čtyřmi jízdními režimy. V režimu eDrive vůz
ujede jen s pohonem elektromotorem až
25 km. Dvoumístný vůz přijde na 269 000
eur (6,9 milionu Kč) a první dodávky se
očekávají v prvním čtvrtletí roku 2022. Za
302 000 eur (7,7 milionu Kč) lze objednat
také odlehčenou verzi Assetto Fiorano.

Nová Toyota GR 86 se představí v Goodwoodu
Jeden z očekávanějších sportovních
vozů světa Toyota GR 86 se veřejnosti
poprvé představí v akci na Festivalu
rychlosti v Goodwoodu od 8. do 11.
července. Půjde o první veřejnou premiéru

po dubnové on-line prezentaci. Ve
speciální festivalové přehlídce Toyota GR
86 předvede svůj handling a agilitu. Nový
model si zachovává klíčové charakteristiky
svého předchůdce – stále je to zábavné,
dostupné a snadno ovladatelné sportovní
kupé. I nadále má klasickou koncepci
s motorem vpředu a pohonem zadních
kol, avšak s novým čtyřválcem 2,4 l. GR
86 by mělo být nejlehčím čtyřmístným
kupé v této třídě s pohotovostní hmotností
1270 kg. Zahájení prodeje je v plánu
v průběhu roku 2022

Krátce
Jaguar Land Rover v Evropě od počátku srpna spustí novou prodejní organizaci.
Soud v Soulu poskytl SsangYong Motor ještě dva měsíce k nalezení investora pro
předejití bankrotu.
Předseda dozorčí rady VW Hans Dieter Pötsch vyzval k vybudování společné dobíjecí
sítě pro elektromobily v Německu a Rakousku.
více na
www.autoweek.cz

V reakci na cíle EU emise CO2 z nových automobilů klesají
Nové údaje agentury EU pro životní
prostředí EEA ukazují, že emise CO2
z nových automobilů v roce 2020
meziročně poklesly o 12 % (14,5 g/km) na
107,8 g/km, přičemž podíl elektricky
poháněných automobilů se téměř
ztrojnásobil z 3,5 % na 11 %. Organizace
Transport & Environment uvádí, že tento
pokles ukazuje, jak ambiciózní cíle EU
v oblasti emisí CO2 pobízejí výrobce
automobilů ke snižování jejich dopadů na
klima. Podle T&E nicméně budou od roku
2025 zapotřebí ještě přísnější normy aby
všechny nové automobily prodávané od
roku 2035 měly nulové emise.
Průměrné emise nových lehkých
užitkových vozů však vloni poklesly pouze
o 1,5 % na 157,7 g CO2/km a tržní podíl
elektricky poháněných dodávek se zvýšil

pouze na 2,3 %. T&E tvrdí, že emisní standardy
CO2 pro dodávky jsou tak nízké, že většina
výrobců je schopná je splnit bez prodeje
jediného vozidla s nulovými emisemi. T&E
proto požaduje, aby připravovaná revize
emisních norem pro dodávky konečně
podpořila masové zavádění elektricky
poháněných vozidel.

Rozvoj elektromobility je v EU nerovnoměrný
Analýza dat Asociace evropských
výrobců automobilů ACEA ukazuje
nevyvážené rozšíření dobíjecích míst pro
elektromobily v rámci EU: 70 % všech
nabíjecích stanic je soustředěno pouze ve
třech zemích západní Evropy Nizozemsku
(66 665), Francii (45 751) a Německu
(44 538). Společně tyto země představují
pouze 23 % celkové rozlohy EU. Dokladem
asymetrického rozdělení je Rumunsko,

které je šestkrát větší než Nizozemsko ale
má pouze 493 nabíjecích míst, což je
0,2 % z celkového počtu proti nizozemským
29,7
%.
Dvourychlostní
zavádění
infrastruktury se vyvíjí na dělicí čáře
mezi bohatšími státy v západní Evropě
a zeměmi s nižším HDP ve východní,
střední a jižní Evropě. Dokládají to země se
značnou plochou, ale s nižším HDP, jako
jsou Polsko, které má jen 0,8 % z celkového
počtu nabíjecích míst v EU, a Španělsko
s 3,3 %. Rozdíl mezi Německem, představující
19,9 % všech nabíjecích bodů v EU,
a čtvrtou v pořadí Itálií s 5,8 % už je
obrovský. Česká republika je s 0,5 % podílu
na 14. místě, tedy přesně uprostřed. ACEA
proto požaduje stanovení závazných cílů
pro každý členský stát EU, a to nejen pro
dobíjecí stanice, ale také pro stanice na
čerpání vodíku.
více na
www.autoweek.cz

Nový Tiguan Allspace lze již objednávat
Zákazníci
již
mohou
objednávat
modernizovaný
Volkswagen
Tiguan
Allspace
s
až
sedmi
sedadly
a zavazadlovým prostorem o objemu až
1920 l. Dlouhý Tiguan je prodejním hitem –
více než polovina z kompaktních SUV od
Volkswagenu se dodává jako Allspace.
Nyní dostal přepracovaný design, nové
provozní a asistenční systémy a nové
světlomety IQ.Light LED Matrix. Pozměněná
příď vůz prodloužila o 22 mm na
4723 mm. Zákazníci si mohou vybrat mezi
pěti motory – zážehovými 1,5 TSI/110 kW

(150 k) a 2,0 TSI/140 kW (190 k) resp. 180 kW
(245 k) a turbodiesely se systémem
Twindosing 2,0 TDI/110 kW (150 k) resp.
147 kW (200 k) – a pohonem předních
nebo všech kol 4Motion. Základní cena je
737 900 Kč.

Otevření objednávek na Dacii Spring v ČR
Dacia začala i v České republice přijímat
objednávky na malé SUV s elektrickým
pohonem Dacia Spring. První vozy budou
k dispozici na podzim. Čtyřmístný Spring má
dojezd 230 km podle WLTP (305 km podle
WLTP City). Prodej bude zahájen s bohatě

vybavenou verzí Electric 45 Comfort Plus
za 491 900 Kč. Později se připojí základní
verze Comfort s doporučenou cenou
449 900 Kč nabízející mj. šest airbagů,
tempomat, posilovač řízení, LED denní
světla, elektricky nastavitelná vnější
zrcátka a okna, centrální zamykání,
klimatizaci a autorádio. Výbava Comfort
Plus přidává mj. sadu pro oživení exteriéru
a interiéru, zadní parkovací senzory
a multimediální systém Media Nav
Evolution s navigací, digitálním příjmem
autorádia a zrcadlením chytrého telefonu.
Spring pohání elektromotor o výkonu
33 kW (44 k). Vůz dlouhý 3734 mm (rozvor
náprav 2423 mm) má zavazadlový prostor
o objemu 290 l, zrychlí z 0 na 100 km/h za
19,1 s a dosáhne největší rychlost 125 km/h.

Krátce
Skupina Stellantis zajistí budoucnost závodu v anglickém Ellesmere Portu výrobou
elektricky poháněných dodávek.
Nissan slibuje dlouhodobou budoucnost pro závod v anglickém Sunderlandu výrobou
akumulátorů ve spolupráci s čínskou firmou Envision.
více na
www.autoweek.cz

Auf Wiedersehen spalovacímu motoru
Nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla za Euractiv.
Za méně než 15 let přestane Volkswagen
prodávat v Evropě vozidla se spalovacím
motorem. Místo toho přesune své zaměření
na elektromobily. Není pochyb o tom, že to je
motivováno předpisy EU, které výrobce přinutily
vyrábět čistší vozidla, často navzdory protestům
průmyslu.
Nové emisní normy, které Evropská komise
představí 14. července, budou dosud nejtvrdšími
stanovenými v rámci EU. Uniklé koncepty
vedly k pobouření mezi některými vedoucími
představiteli automobilového průmyslu, kteří je
označili za de facto zákaz spalovacích motorů.
Hněv se ale jeví jako zbytečný, když vedoucí
producent v oboru Volkswagen signalizuje svůj
záměr změnit se, což je obrazem toho, jak bude
vypadat budoucnost.
Ale co ta vozidla, která jsou již na silnicích?
Elektrifikace sníží emise (alespoň emise z výfuku),
ale nevyřeší problém milionů už používaných
vozidel. Zástupci palivového a automobilového
průmyslu upozorňují, že zaměření
politiků EU na elektrická vozidla
přehlíží potřebu dekarbonizace
automobilů, které jsou už na
silnicích EU. Odpovědí je podle
výrobců kapalných paliv zvýšení
podílu biopaliv. „Pokud chceme
dosáhnout náš cíl, musíme být
extrémně pragmatičtí a nikoliv
dogmatičtí,“ řekla prezidentka
sdružení výrobců etanolu ePURE
Valérie Correová.

emisemi se teprve pracuje. Zprávy o tomto
nařízení vyvolaly diskusi o tom, co si představit
jako udržitelné letecké palivo. Evropská asociace
pro proměnu bioodpadu v moderní biopaliva
EWABA varovala, že pokud by do mandátu
pro udržitelné letecké palivo měly být zahrnuty
živočišné tuky a použitý kuchyňský olej, mělo by
to pro odvětví zničující účinek. Většina malých
a středních podniků v tomto odvětví zpracovává
odpadní lipidy na bionaftu a není schopna ji
dále rafinovat na palivo pro proudové motory.
Tuto schopnost má jen hrstka megarafi nérií
vlastněných největších producenty paliv. EWABA
varuje, že nová legislativa umožní průmyslovým
gigantům vykoupit zásoby bioodpadu a přinutí
menší hráče uzavřít více než 50 závodů.
Uniklý návrh klíčového předpisu EU, který
má snížit emise uhlíku v lodní dopravě, která
je jedním z největších znečišťovatelů životního
prostředí na světě, byl environmentalisty označen
jako ekologická katastrofa pro propagaci
zkapalněného zemního plynu jako alternativy
k těžkým olejům.

EU brzy předepíše, aby letadla
na letištích v rámci EU tankovala
„zelené“ palivo pro proudové
motory. Cílem je snížit emise
z letectví, zatímco na vývoji
technologie letadel s nízkými

více na
www.autoweek.cz

Postcovidový syndrom ohrožuje silniční dopravu
Silniční nákladní doprava v období
pandemie potvrdila svou nezastupitelnost
a díky své pružnosti pomohla udržet
v chodu zásobování a hospodářství.
Karanténní opatření a nemoc samotná,
omezení pohybu pracovních sil a přerušení
práce autoškol prohloubily problémy na
pracovním trhu řidičů. Nevytížená vozidla,
ztráty času na hranicích a propady zakázek
znamenají ztrátu zisku. Nyní se k posilování
kurzu koruny a růstu cen nafty přidává
bezprecedentní narušení dodavatelskoodběratelských vztahů. Nedostatek dílů
i surovin a narušení dodávek ze zámoří
vede k přerušování výroby a ochromuje
plánování. Naložené kamiony zůstávají

stát na parkovištích a jejich kapacita
chybí tam, kde je třeba nárazově zvýšit
dodávky. Dopravcům tak strmě rostou
náklady a přitom nejsou schopni reagovat
na neplánované požadavky zákazníků.
Nejviditelněji je tím postižen automobilový
průmysl.

Lidé vzali v červnu ojetiny útokem
Poptávka po ojetinách již druhý měsíc
výrazně převyšuje nabídku. Květen přinesl
oživení a zákazníci se po více než půl roce
mohli opět vrátit do prodejen. Enormní
poptávka po ojetinách v červnu připravila
sekundární trh v České republice o 20 641
aut. Převyšující poptávka nad nabídkou
i omezená výroba nových aut tlačí ceny

ojetin vzhůru. U nejprodávanějších modelů
se ceny od začátku roku zvedly mezi
5 a 10 %, u některých i více.
„Poptávka je po květnovém rozvolnění
maloobchodního
prodeje
opravdu
enormní. V květnu jsme překonali historický
rekord v počtu prodaných vozů za jeden
měsíc z října 2019 a prodali přes 8500 aut.
Červen je co do prodaných aut prakticky
na stejné úrovni, “ říká Vaněček, provozní
ředitel Aures Holdings, který provozuje síť
autocenter AAA Auto.
V červnu 2021 bylo na českém trhu
inzerováno 95 073 ojetin, což bylo o 19 073
méně, než v květnu 2021. Průměrná cena
zůstala na 169 000 Kč, střední věk byl 9,6
roku a odometr ukazoval 146 854 km.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda Auto mění manažery v Rusku
Jan Procházka 1. července opustil vedení
Škoda Auto Rusko a přešel do centrály společnosti,
kde se ujme vedení Mezinárodního prodeje.
Vedení společnosti Škoda Auto Rusko se ujal Petr
Šolc, který vystudoval Hospodářskou fakultu na
Technické univerzitě v Liberci, začal svou profesní
dráhu ve společnosti Škoda Auto v roce 2005
v útvaru Prodej střední Evropa. Po následném
působení v útvaru Prodej severní Evropa přešel
v roce 2013 do společnosti Volkswagen Group
UK, kde nesl odpovědnost za plánování odbytu
značky Škoda. V roce 2016 se vrátil do centrály
společnosti Škoda Auto, kde zprvu vedl prodej
v regionu východní Evropy. V uplynulých pěti
letech měl jako vedoucí regionu na starosti
prodej v zámoří a významně rozvinul značku
Škoda na trzích, jako jsou Indie, Austrálie, severní
Afrika a Nový Zéland.
Jan Procházka vedl společnost Škoda Auto
Rusko od 1. srpna 2016. Po získání titulu inženýra
na ČVUT v roce 2000 nastoupil do automobilky
Škoda, kde nejprve pracoval v útvaru Rozvoj
obchodní sítě. V roce 2002 přešel jako vedoucí
regionu do společnosti Audi Česká republika ale
v roce 2005 se vrátil ke značce Škoda, kde vedl
Jan Procházka

Petr Šolc

prodej v Rusku a od roku 2007 nesl odpovědnost
za prodej na českém trhu. Od roku 2012 působil
na pozici vedoucího regionu pro trhy Indie, Afrika,
Austrálie, Nový Zéland a Latinská Amerika. Jan
Procházka povede Mezinárodní prodej v centrále
společnosti Škoda Auto.
Martin Jahn, člen představenstva společnosti
Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu,
komentoval změnu takto: „V osobě Petra
Šolce nastupuje do vedení společnosti Škoda
Auto Rusko profesionál v oboru prodeje
s mezinárodními zkušenostmi. V jeho nové úloze
mu přeji hodně úspěchů. Zároveň děkuji Janu
Procházkovi za úspěšnou práci v uplynulých
pěti letech a mám radost, že se jako vedoucí
Mezinárodního prodeje vrací do centrály
společnosti Škoda Auto.“
Rusko je dnes s počtem více než 94 000
dodaných vozů v roce 2020 třetím největším
odbytištěm společnosti Škoda Auto. Česká
automobilka si tam v minulých letech upevnila
postavení a v roce 2020 se jí podařilo zvýšit svůj
tržní podíl na 6,8 %. V koncernu Volkswagen nese
značka vedle Indie a severní Afriky odpovědnost
i za Rusko včetně států SNS.
více na
www.automakers.cz
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Modernizace Škody Kodiaq:
malé změny, velký efekt
V inovovaném interiéru modernizované
Škody Kodiaq najdeme přepracované volanty
s novými ovládacími prvky. U výbav Ambition
a Style jsou za příplatek k dispozici ergonomická
sedadla s ventilací a masážní funkcí, pro verzi RS
jsou připravena sportovní sedadla. Čalounění
sedadel je vyrobeno z udržitelných recyklovaných
materiálů.
Jako v jiných koncernových modelech
i v Kodiaqu se používají pouze rozhraní USB-C.
Ty sice umožňují vyšší přenos dat, nicméně
většina uživatelů pro ně potřebuje redukci.
Ovládání nejdůležitějších funkcí zjednodušují
tradiční mechanické ovladače pod centrálním
displejem.

Součástí prediktivního tempomatu je funkce
Stop&Go. S automatickou převodovkou DSG
systém dokáže vůz samočinně zastavit a jestliže
stání nepřekročí dobu 3 s zajistí opětovný
automatický rozjezd.
Nová Škoda Kodiaq RS, představující dosud
11 % objemu prodeje, má díky většímu výkonu
a nižší hmotnosti, mj. i o 60 kg lehčímu zážehovému
motoru, dynamičtější projev.

Asistenční systémy se rozšířily o proaktivní
ochranu cestujících i pro případy nárazu zezadu.
V nabídce bezpečnostní výbavy je Asistovaná
jízda 2.0 ve dvou verzích – podle verze sdružující
sedm nebo osm asistenčních systémů. Zahrnuje
prediktivní tempomat zpracovávající kromě
údajů kamery v čelním skle i data z navigačního
systému a s předstihem upravuje rychlost např.
před zatáčkami nebo podle rychlostních limitů.

více na
www.autoweek.cz

Další hrozba? Možný nedostatek pneumatik
Na zdánlivě nekončícím seznamu problémů,
které působí přerušování produkce montážních
linek v automobilkách, si brzy možná budeme
moci přidat pneumatiky.
Zatím není důvod propadat panice –
pneumatik je v obchodech a pneuservisech
dostatek. Prozatím všechny velké společnosti,
vyrábějící pneumatiky, tvrdí, že mají dostatek
surovin a výroba běží bez problémů, nicméně
připouštějí, že situaci bedlivě sledují. Odborníci
na gumařský průmysl ale varují před souhrnem
okolností, které by v blízké budoucnosti mohly
vyvolat další kritickou situaci.
V odvětví, kde je nabídka klíčové suroviny
víceméně omezená jen na několik málo
regionů na světě s potřebnými klimatickými
podmínkami a je v principu nenahraditelná,
se výrobci pneumatik musí připravit minimálně
na vyšší náklady. Podle agentury Bloomberg
cena gumy koncem března dosáhla své čtyřleté
maximum 2,37 USD/kg. Je to dvojnásobek proti
ceně z dubna 2020 (1,33 USD/kg), ale stále
hluboko pod historickým maximem z února 2011
6,26 USD/kg. Cena gumy přitom výrazně
ovlivňuje cenu pneumatik – podle americké
asociace USTMA představuje 34 % u pneumatik

pro nákladní vozy a 19 % u osobních a lehkých
užitkových vozidel.
Agentura Bloomberg uvedla, že dodávky
přírodního kaučuku, který pochází z kaučukovníků
převážně pěstovaných v jihovýchodní Asii, se
budou těžko zajišťovat. Má to několik příčin.
V poslední době roste poptávka a přitom kvůli
Covid-19 producenti nebyli schopni vysadit nové
kaučukovníky v rozsahu jako dřív. Vzhledem
k tomu, že těmto stromům trvá sedm let, než
dorostou do dospělosti, a tyto oblasti v poslední
době postihly záplavy, ničící stromy poskytující
kaučuk, nabídka na trhu klesá.
Dalším problémem je šířící se onemocnění
listů, napadající tyto stromy. Protipandemická
opatření také způsobila, že se na plantáže do
Thajska a Malajsie nedostali dělníci z Laosu
a Myanmaru. Když k tomu přidáte rostoucí
poptávku z Číny, která je největším spotřebitelem
přírodního kaučuku na světě, a dlouhodobý
nedostatek přepravních kontejnerů, můžeme
se brzy dostat do problémů. Čína v roce 2020
spotřebovala 5 milionů tun přírodního kaučuku,
zatímco Evropa s Velkou Británií jen něco přes
milion a USA méně než milion tun.
více na
www.autoweek.cz

Podnik roku v automobilovém průmyslu
Sdružení automobilového průmyslu již
po 23. vyhlásilo vítěze soutěže Podnik roku
v automobilovém průmyslu. Jako v předchozích
letech byly vyhlášeny vždy tři nejúspěšnější firmy
ve dvou kategoriích – nad a do 250 zaměstnanců.
Posuzovány byly základní ekonomické
výsledky dosažené za rok 2020. Hodnocení
probíhalo na základě těchto kritérií:
– hospodářský výsledek před zdaněním
(milionů Kč)
– přidaná hodnota na pracovníka (milionů
Kč/zaměstnanec)

a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb (%)
b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
na zaměstnance (milionů Kč/zaměstnanec)
Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné
pořadí firem je dáno součtem umístění podle
jednotlivých kritérií. Do soutěže se zapojilo celkem
81 firem – v kategorii velkých firem 53 a v kategorii
menších celkem 28 společností.
Oceněné firmy získaly tradiční ručně dělané
originální skleněné plastiky z dílny sklářského
mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

– Složené kritérium tržeb
Podniky roku v českém automobilovém průmyslu
(v abecedním pořadí):
Podniky roku s počtem zaměstnanců
do 250 osob:
3M Česko, spol. s. r. o.
Global Assistance a.s.
Tawesco Automotive s.r.o.
Podniky roku s počtem zaměstnanců
nad 250 osob:
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Iveco Czech Republic, a. s.
Škoda Auto a.s.

více na
www.autoweek.cz

AutoSAP a Kovo k dalšímu vývoji
pandemie Covid-19
Ačkoliv se může zdát, že pandemie Covidu-19
bude brzy minulostí, Sdružení automobilového
průmyslu a OS Kovo jednoznačně podporují
obezřetný přístup.
Firmy automobilového průmyslu ve spolupráci
se zaměstnanci tím, že v posledních měsících
přijaly a dodržovaly přísná hygienická opatření
zajistily bezpečné pracovní prostřední pro
stovky tisíc pracovníků a významně tak přispěly
k zabránění šíření pandemie v ČR. Proto apelují
na představitele ČR směrem ke koncepční
připravenosti na další vývoj pandemie. Pro léto
a podzim 2021 proto:
– doporučují ponechat v platnosti opatření,
která pomohou bránit plíživému šíření viru, vč.
jeho nových variant,
– apelují na orgány ČR, aby opatření
pro boj s pandemií byla jednoznačně
a nezpochybnitelně formulovaná,
– apelují na orgány ČR, aby hledaly další
opatření na podporu rozší ření očkování,
např. podporou firemního očkování a firmy,
aby pozitivně motivovaly své zaměstnance
k očkování,

– doporučují firmám, aby zavádění vlastních
hygienických pravidel vyvažovaly pracovním
komfortem pro zaměstnance při současném
respektování pravidla alespoň jedné z bariér
ší ření viru (ochrana dýchacích cest, test,
očkování, prodělaná nemoc),
– kromě škol doporučují zapojení
i průmyslových podniků do systému otestování
populace 2x na přelomu srpna a září (firmy
mohou testovat poslední týden v srpnu a školy
první týden v září a následně testování opakovat
po 14 dnech) prostřednictvím státem hrazených
PCR testů, testování se netýká zaměstnanců
s dokončeným očkováním,
– souhlasí s konceptem ukončení povinného
antigenního testování ve firmách ke konci června
(při incidenci pod 25 záchytů na 100 000 osob),
– souhlasí s konceptem regionální reaktivace
povinného testování ve firmách (při incidenci
nad 75 záchytů na 100 000 osob),
– apelují na Vládu ČR, aby co nejrychleji
vydala prováděcí nařízení ke kurzarbeitu a do
té doby byla připravena na reaktivaci programu
Antivirus.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Fabia Rally2 s elektrickým pohonem
Škoda Motorsport se spolu s Kreisel Electric,
Baumschläger Rallye & Racing a rakouským
dovozcem Škoda Austria podílí na vývoji
elektricky poháněné verze soutěžního vozu Fabia
Rally2 evo.
Vozidlo Škoda RE-X1 Kreisel dostalo od Škoda
Motorsportu na míru karoserii a podvozek
upravené pro zabudování elektrického pohonu
od společnosti Kreisel Electric. Kreisel Electric
z rakouského Rainbachu je dodavatel povinné
hybridní technologie pro připravované vozy WRC
od sezóny 2022 v Mistrovství světa FIA v rallye.
Kreisel Electric také vyvinula nabíjecí stanici
CHIMERO, která bude na soutěžích schopna
nabídnout nabíjecí výkon až 200 kW.
Pohon vozu Škoda RE-X1 Kreisel zajišťuje
elektromotor s výkonem 260 kW (353 k) a točivým

momentem 600 N.m, zatímco standardní soutěžní
Fabii Rally2 evo pohání zážehový turbomotor
1,6 l s 214 kW (290 k) a 425 N.m. Vysoce výkonný
lithio-ionový akumulátor od společnosti Kreisel
má kapacitu 52,5 kWh. Pro optimální výkon je
umístěn co nejníž v podvozku a je chlazený
kapalinou Shell E-Fluids.
Pr vní podvozek, v yrobený ve Škodě
Motorsport, má asfaltovou specifikaci. Partner
projektu pro testovací program a budoucí
soutěžní aktivity Baumschläger Rallye & Racing
již rozšířil vývoj RE-X1 i na variantu pro šotolinové
povrchy. Homologace Rakouské asociace
motoristických sportů AMF (ÖAMTC) vozu Škoda
RE-X1 Kreisel umožňuje účast v rakouském
mistrovství v rallye.
„Koncepční vůz Škoda RE-X1 Kreisel je
kombinací tradiční techniky a technologií
budoucnosti. Poskytli jsme své nejlepší zkušenosti,
které vycházely z vývoje již tří generací rallyového
vozu Škoda Fabia. Koncepční vůz, byť vybavený
elektrickým pohonem, nabízí všechny možnosti
nastavení jako nejnovější generace vozu
Škoda Fabia Rally2 evo. Jsem přesvědčený, že
pro fanoušky rallye bude taková kombinace
opravdu zajímavá,“ komentuje spolupráci šéf
Škody Motorsportu Michal Hrabánek.
více na
www.autoweek.cz

