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EK ohlásila konec spalovacích motorů od roku 2035
Evropská komise navrhuje transformaci
hospodářství a společnosti v zemích EU s cílem
splnit své ambice v oblasti klimatu. V rámci
klimatického balíčku Fit for 55 se mají všechny
emise skleníkových plynů v EU snížit do roku 2030
o 55 % ve srovnání se základním rokem 1990.
Dosažení tohoto snížení emisí v příštím desetiletí
je nezbytné k tomu, aby se Evropa stala do roku
2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem
na světě a aby se Zelená dohoda pro Evropu
stala skutečností.
V zájmu řešení problému absence snížení emisí
ze silniční dopravy a budov bude zřízen nový
systém obchodování s emisemi pro distribuci
pohonných hmot pro silniční dopravu a budovy.
Nařízení o „sdílení úsilí“ přiřazuje každému
členskému státu ambicióznější cíle v oblasti
snižování emisí pro budovy, silniční a vnitrostátní
námořní dopravu, zemědělství, odpady a malá
průmyslová odvětví.
Podle Komise by průměrné roční emise
nových vozidel měly být od roku 2030 o 55 % nižší
než v roce 2021 a o pět let později by měly být
o 100 % nižší než v roce 2021. Nové automobily
zaregistrované od roku 2035 budou tedy vozidly
s nulovými emisemi.

V rámci tohoto programu chce Evropská
komise zakázat prodej automobilů se spalovacími
motory od roku 2035. Poté bude povoleno
prodávat pouze nová vozidla s bezemisním
systémem pohonu.
Aby se úplná elektriﬁ kace stala realitou,
budou všechny členské státy povinně masivně
investovat do rozší ření nabíjecí infrastruktury.
Komise stanoví jednu podmínku: rozšiřování
by mělo být „v souladu s objemem prodeje
bezemisních vozidel.“ Čím více elektromobilů se
prodá, tím rychleji musí nabíjecí infrastruktura
následovat s cílem mít každých 60 km místo pro
nabíjení akumulátorů elektricky poháněných
vozidel a každých 150 km pro doplňování
vodíku.
Na podporu opatření bylo vyčleněno
30 % z programů ﬁnančního rámce na období
2021–2027 v hodnotě 2 biliony eur a prostředky
z nástroje na podporu oživení NextGenerationEU.
Na opatření v oblasti klimatu je věnováno
37 % z Nástroje pro oživení a odolnost v hodnotě
723,8 miliardy eur, které budou financovat
programy členských států v rámci nástroje
NextGenerationEU.
více na
www.autoweek.cz

Zelený balíček ve stínu kritiky von der Leyenové
Euractiv upozorňuje, že někteří eurokomisaři
v yjád řili znepokojení nad v ýznamnými
legislativními opatřeními v oblasti klimatu „Fit pro
55“ a kritizují způsob, jakým tuto zásadní iniciativu
k transformaci evropské ekonomiky prosadila
předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.
Třetina eurokomisařů vyjádřila obavy ohledně
balíčku opatření nebo toho, jakým způsobem
byl prosazen.
Obecně podle zdrojů Euractiv panuje
společná nespokojenost především nad tím,
jak byly sestaveny právní předpisy určené
k transformaci spotřeby energie. Jak uvedl jeden
ze zasvěcených, tým von der Leyenové se „více
zajímal o to, aby na budovu byla promítnuta
zelená vlajka s hvězdami, než o to, aby byla
dohoda dobře uzavřena.“
Další eurokomisař pod podmínkou anonymity
pro Euractiv uvedl, že „pocit neklidu mezi
komisaři ohledně pracovní metody, která stojí
za iniciativou s tak velkým politickým a sociálním
dopadem, odhaluje nedostatky manažerských
dovedností prezidentky.“

Nespokojenost se začala projevovat ještě před
zasedáním. Jeden z komisařů si postěžoval, že
dokumenty dorazily pozdě: „Potřebovali bychom
víc času a začít se radit dřív.“ Výsledkem bylo, že
pracovní týmy a eurokomisaři přes víkend závodili
s časem, aby stihli prostudovat podrobnosti o 13
iniciativách obsažených v balíčku. Od pátku se
konaly čtyři schůzky vedoucích pracovních skupin,
přičemž některé trvaly déle než 12 hodin. Týmy na
návrzích pracovaly až do úterý pozdě v noci. Jenže
zatímco se diskutovalo o detailech, prezidentka už
poskytovala rozhovory, které nesly jasné známky
toho, že názor svých komisařů ignorovala.
Nepokoj mezi členy komise však nevycházel
jen z procesu, ale také ze samotné podstaty
legislativního balíčku. Široce sdílenou obavou
je jeho sociální dopad na zranitelné skupiny,
zejména v členských státech východní Evropy,
kde jsou rodiny a průmyslová odvětví stále závislé
na fosilních palivech. Některé vlády zpochybňují
začlenění silniční dopravy a budov do systému
obchodování s emisemi uhlíku. Jiní se obávají
dopadu, který budou opatření mít na malé
a střední podniky.
více na
www.autoweek.cz

S Astrou Opel vstupuje do nové éry
Nová Astra je skutečný Opel, ač navržený
na platformě EMP2 skupiny Stellantis. Byla
navržena a vyvinuta v Německu a vyrábět
se bude v Rüsselsheimu. Na trhu se objeví
na konci letošního roku s pětidveřovou
karoserií. K dispozici budou zážehové

a vznětové motory s rozsahem výkonů od
81 kW (110 k) do 96 kW (130 k) a poprvé
i plug-in hybridní verze se 165 kW (225 k).
Astra má samozřejmě novou tvář Vizor
Opel s vodorovnou linii, která sahá až
k LED světlometům. Nová Astra je dlouhá
4374 mm, tedy jen o 4 mm delší než
dosud, rozvor náprav narostl o 13 mm na
2675 mm. Zavazadlový prostor má objem
422 l. Přehledný plně digitální kokpit
s přístrojovým štítem Pure Panel je vybaven
dvěma 10“ displeji a představuje optimální
rovnováhu mezi digitalizací a intuitivním
ovládáním. Nová Astra přichází také
s nejmodernějšími asistenčními systémy.
Poloautomatický asistenční systém IntelliDrive 2.0 využívá 360° kameru Intelli-Vision.

Poslední Lotus se spalovacím motorem
Lotus představil model Emira, první
novinku za více než deset let a současně
poslední se spalovacím motorem. Čínský
majitel Lotusu holding Geely chce malou
společnost Lotus Cars, vyrábějící 1500
sportovních vozů ročně, přeměnit ve
výrobce tisíců prémiových sedanů a SUV
s elektrickým pohonem. Projekt expanze
začíná modelem Emira, představeným
v továrně v Hethelu, kde se plánuje
výroba 4800 sportovních vozů ročně.
Emira je s délkou 4412 mm (rozvor náprav
2575 mm) delší než Elise a Exige, přičemž
má blízko k Evoře, přitom nahradí všechny

tři tyto modely současně. Na zvyklosti
Lotusu je poměrně vysoká pohotovostní
hmotnost 1405 kg. Emira nabídne dva
motory poskytující 294 kW (400 k). Prvním
z nich je obvyklý přeplňovaný 3,5 V6
od Toyoty a druhý čtyřválec 2,0 turbo
s blokem Mercedes-AMG. První vozy
dorazí k zákazníkům na jaře 2022.

Další témata 27. týdne na autoweek.cz
Herbert Diess byl potvrzen v čele VW do roku 2025
EU pokutuje Volkswagen a BMW
Španělsko investuje do elektromobility – z fondů EU
více na
www.autoweek.cz

Cyklisté budou protestovat při IAA
Aliance,
slučující
cyklistické
a environmentální organizace, v sobotu
11. září 2021 v centru Mnichova
uspořádá velkou demonstraci. Využije
konání Mezinárodního autosalonu IAA
k hvězdicové jízdě cyklistů s následnou
velkou demonstrací „proti podvodným
zeleným manévrům automobilového
průmyslu a za skutečný obrat v mobilitě.“
Německý cyklistický klub ADFC požaduje,
aby automobilky místo alibistických
prezentací přeorientovaly svou výrobu na
menší vozidla šetrná ke klimatu. Dopravní
politika by se měla zaměřit na cyklistiku,
chůzi a veřejnou dopravu. Požaduje mj.
okamžité vyřazení spalovacích motorů
včetně plug-in hybridů z provozu, ale
i zákaz velkých SUV s elektrickým pohonem.
Viceprezidentka
ADFC
Rebecca

Petersová konstatovala: „Ani další posun
IAA od „PS Peep Show“ k obchodu se
smíšeným zbožím z hlediska mobility neřeší
hlavní problém: ve městech není místo pro
bezpečnou cyklistiku nebo chůzi, protože
všude dominují automobily. Jízdní pruh
pro kola je pětkrát účinnější než jízdní pruh
pro auta a na parkovací místo pro jedno
auto se vejde deset kol.“

Huawei podepsal licenční smlouvu s VW
Čínský výrobce mobilních telefonů Huawei
bude vydělávat peníze propojováním
vozů koncernu Volkswagen. Huawei
uzavřel dohodu o poskytnutí patentů
s dodavatelem automobilky Volkswagen.
Ani jedna ze stran ovšem nechce sdělit
o jakou společnost jde. Volkswagen jen

uvedl, že jde o dodávky pro hlavní divizi
Volkswagen osobní vozy. Stejné základní
platformy, včetně komunikačních systémů,
se používají i v dalších koncernových
značkách včetně vozů Škoda. Pro Huawei
je dohoda s anonymním dodavatelem
Volkswagenu
obzvláště
významným
úspěchem. Čínská skupina se dostala pod
tlak kvůli sankcím ze strany amerických
úřadů a ztratila na západních trzích
chytrých telefonů hodně ze svého podílu.
Jedná se o dosud největší vlastní licenční
smlouvu s automobilovým průmyslem –
očekává se, že na jejím základě bude
vybaveno více než 30 milionů vozidel.

Další témata 27. týdne na autoweek.cz
Plán EU v oblasti klimatu podle T&E zpřístupní auta bez emisí všem
Reakce AutoSAP na plán Fit for 55
ČESMAD Bohemia k Fit for 55
více na
www.autoweek.cz

BMW řady 2 Coupé míří na český trh
V době, kdy značky opouštějí úzce
specializované segmenty, aby soustředily
investice do SUV a elektromobilů, BMW
nabídne kompaktní dvoudveřové Coupé

řady 2 s pohonem zadních kol. Vyrábět
se bude v San Luis Potosí v Mexiku a na
trh přijde počátkem roku 2022. Nová
řada 2 má délku 4537 mm, takže je o 105
mm delší než starý model, přičemž rozvor
náprav narostl o 51 mm na 2741 mm.
Objem zavazadlového prostoru je 390 l,
což je při velikosti vozu dost málo. Uvnitř
už nenajdeme uspořádání z řady 1, ale
přístrojovou desku z řady 4 s centrálním
displejem až 12,3“. Řada 2 částečně
přebírá podvozek řady 4 a pro uvedení
na trh jsou připraveny zážehový čtyřválec
s výkonem 135 kW (184 k), turbodiesel 2,0
l se 140 kW (180 k) a vrcholem je M240i
s pohonem všech kol xDrive a řadovým
šestiválcem 3,0 l/275 kW (374 k).

Seat Alhambra se vrací na český trh
Rodinné MPV Seat Alhambra 1 je opět na
českém trhu k dispozici, a to za cenu od
964 900 Kč. „V reakci na silnou poptávku
našich zákazníků po velkém rodinném MPV
zařazujeme znovu do našeho portfolia pro
český trh osvědčený model Alhambra.
Zákazníkům nabízí mimořádný prostor ve
variabilním interiéru, v němž může cestovat
až sedm osob,“ říká ředitel divize Seat
společnosti Porsche Česká republika Aleš
Novák. Seat Alhambra pro modelový rok
2022 je dostupný se zážehovým motorem

1,4 TSI 110 kW (150 k) a stupněm výbavy
Xcellence za 964 900 Kč.

Další témata 27. týdne na autoweek.cz
Bezdrátová aktualizace Volkswagenů rodiny ID. „Over the Air“
Honda poodhalila nový Civic
Hluboký pád hodnoty ojetých elektromobilů
Obloha již není hranicí pro daně z létání
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz eActros přijede na podzim
Mercedes-Benz
Trucks
představil
sériový eActros vyvinutý speciálně pro
těžkou rozvážkovou dopravu na krátké
vzdálenosti. Jde o první sériově vyráběný
zcela elektricky poháněný nákladní
automobil divize Mercedes-Benz Trucks.
Z montážní linky v závodě Wörth vyjede
na podzim. V závislosti na verzi bude

vybaven třemi nebo čtyřmi akumulátory,
každým s kapacitou 105 kWh. Maximální
kapacita 420 kWh umožní dojezd
až 400 km. Akumulátory lze nabíjet
výkonem až 160 kW. Tři akumulátory
potřebují k nabití z 20 na 80 % ve standardní
DC rychlonabíjecí stanici o něco víc než
hodinu. Vozidlo se bude dodávat se
dvěma nebo třemi nápravami a celkovou
hmotností 19 nebo 27 t. Základem je rám
modelu Actros s platformou ePowertrain
s poháněcí jednotkou tvořenou tuhou
zadní nápravou se dvěma integrovanými
elektromotory
a
dvoustupňovou
převodovkou.
Trakční
elektromotory
poskytují trvalý výkon 330 kW, který lze
krátkodobě zvýšit na 400 kW.

Unikátní data o historických vozidlech v ČR
Česká republika se účastnila celosvětového
průzkumu
Mezinárodní
federace
historických vozidel FIVA. Průzkumu se
zúčastnilo 55 000 respondentů z pěti
kontinentů a podařilo se získat informace
o více než 120 000 historických vozidlech.
Majitel historického vozidla v ČR utratí
ročně téměř 50 000 Kč za údržbu a provoz,
10 690 Kč za účast na veteránských
akcích a dalších 12 460 Kč za položky
související s jeho zájmem o historická
vozidla. Celosvětový průměr je 3800
eur (98 800 Kč) za údržbu a provoz
a celkové výdaje 4858 eur (126 308 Kč).
Průměrný roční proběh historického
automobilu je v ČR 770 km, u motocyklů
296 km, celosvětově 1413 km resp.

878 km. Průměrná cena nově zakoupených
historických automobilů je 346 000 Kč,
přičemž 72 % nákupů se realizovalo za
méně než 270 000 Kč. U motocyklů je to
103 000 Kč a 64 % nákupů za méně než
81 000 Kč. Průměrné stáří historických
automobilů je 56 let, motocyklů 64 let.
Více než 87 % automobilů je registrováno
pro silniční provoz, u motocyklů 76 %.
V původním stavu je 24 % automobilů
a 27 % motocyklů, 40 % automobilů je
renovováno (motocyklů 47 %).
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Laube chystá komunikační
strategii Autodromu

Arval CZ:
Leglaye nahradil český manažer

Bývalý novinář Radek Laube vystřídal
na začátku července na pozici PR
manažera Autodromu Most Jana Foukala
a začal svým někdejším kolegům posílat
první tiskové zprávy. Radek Laube je
zodpovědný za veškerou komunikaci
Autodromu Most s médii a jeho úkolem
bude kromě toho vytvořit i novou
komunikační strategii mosteckého okruhu
a polygonu.
Radek Laube má bohaté zkušenosti
v oblasti komunikace jak na straně
médií, tak i jako zástupce nadnárodní
automobilové
společnosti.
Dlouhé
roky působil jako šéfredaktor časopisu
AutoDesign&Styling se zaměřením na
design automobilů. Ve spojení s časopisem
organizoval v Praze i mezinárodní
designérské
konference
s
četnou
účastí šéfdesignérů předních světových
automobilek. V roce 2015 se přesunul do
Škoda Auto, kde zastával pozici asistenta
šéfdesignéra a podílel se na komunikaci
Škoda Designu. „V automobilce jsem
ukončil své působení minulý rok,“ upřesnil
našemu
portálu
Radek.
S
mosteckým
okruhem ho mimo jiné
pojí dlouholetá vášeň
pro motorky. Laube
je absolventem ČVUT
Fakulty
dopravní,
automobilový
design studoval pod
vedením
Václava
Krále. V současné
době si dělá doktorát
na UMPRUM.

Patnáct let řídil Arnault Leglay několik
poboček společnosti Arval v řadě zemí
– od Rumunska přes Brazílii a Chile až
po Českou republiku. V srpnu divizi
opustí a nastupuje jako generální ředitel
severských zemí v BNP Paribas Leasing
Solutions, která spadá také do skupiny BNP
Paribas Group.
Na pozici generálního ředitele Arval
CZ ho střídá nový manažer. Od letošního
července do funkce nového generálního
ředitele
Arval
CZ
nastoupil Aleš Polák.
Pro Arval pracuje již
od roku 2010. Osm
let strávil v pražské
pobočce na pozici
Operations
Director,
odkud se přesunul na
tři roky do Bratislavy
na
pozici
ředitele
Arval Regional Center.
Vzhledem k tomu, že
Arval Regional Center
působí napříč mnoha regiony, navštěvoval
v rámci této funkce pravidelně i pražskou
kancelář společnosti Arval.
Aleš Polák je zvyklý na dynamický růst
společnosti, na který naváže a který je
očekáván i v následujících letech v Arval
Česká republika. „Ve své nové roli se budu
zaměřovat na další upevnění pozice
společnosti Arval CZ na českém trhu, na
rozvoj retailového prodeje a implementace
nových produktů operativního leasingu.
Nad tím stojí výzva v podobě adaptace
společnosti v postcovidové době, její
dopad na trh a nové způsoby práce,“
komentuje své nové začátky Aleš Polák.
více na
www.automakers.cz
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Komplexní plán
elektriﬁkace pro
Stellantis
Renault Group
urychluje přechod
k elektromobilitě

V reakci na
cíle EU emise
CO2 z nových
automobilů
klesají

Automobilové
společnosti se
sjednotily

Peugeot
předvedl
radikální 9X8
Hypercar
pro Le Mans

Komplexní plán elektriﬁkace pro Stellantis
Čtvrtý největší výrobce automobilů na světě
Stellantis, který vznikl na začátku roku spojením
skupin Fiat Chrysler a PSA, do roku 2025 investuje
přes 30 miliard eur do elektriﬁkace a softwaru.
K zajištění pokročilých technických řešení za
přijatelné ceny chce využít vlastní znalosti
a zkušenosti, stejně jako partnerství a společné
podniky. Kritickým faktorem pro elektromobilitu
a nové služby mobility přitom bude vývoj
software, na němž Stellantis spolupracuje se
společností Foxconn.
Stellantis se chce stát vedoucím výrobcem
na trhu s nízkoemisními vozidly (LEV). Jejich podíl
v nabídce v Evropě do roku 2030 vzroste na více
než 70 % a v USA na 35 % ze současných 14 %
resp. 4 %. Údaj 70 % je jen odhad, který závisí
na vnějších okolnostech a zájmu kupujících.
Stellantis se chce stát vedoucím producentem
na světovém trhu s elektricky poháněnými
užitkovými vozidly s nabídkou od malého Citroënu
Ami Cargo až po pick-up Ram 1500 BEV, který
přijde v roce 2024. Do konce roku 2021 Stellantis
uvede na trh i dodávky s palivovými články.

Všech 14 značek společnosti bude nabízet
elektrifikovaná řešení posilující DNA každé
příslušné značky. Stellantis si klade za cíl
do roku 2026 vyrovnat celkové náklady na
vlastnictví elektromobilů s náklady na vozidla
se spalovacími motory. Páteř elektriﬁkovaných
vozidel pro všechny značky Stellantisu vytvoří
čtyři platformy s akumulátory, přičemž každá
z nich se má vyrábět v počtu až dvou milionů
jednotek ročně:
STLA Small s dojezdem až 500 km
STLA Medium s dojezdem až 700 km
STLA Large s dojezdem až 800 km
Rám STLA s dojezdem až 800 km pro velká
užitková vozidla.
Pohon zajistí rodina tří modulů elektrického
pohonu EDM, které kombinují elektromotor,
převodovku a měnič. Mohou být konﬁgurovány
pro pohon předních, zadních nebo všech
kol i pro plug-in hybridní pohon 4xe. Program
hardwarových modernizací a bezdrátových
aktualizací softwaru má prodloužit životnost
platforem až do příštího desetiletí.
Stellantis chce v porovnání s rokem 2020 snížit
náklady na akumulátory o více než 40 % do roku
2024 a o dalších 20 % do roku 2030. Současně
klade důraz na jejich opravy, repasování, využití
v druhém životním cyklu a maximalizovat jejich
recyklaci.
více na
www.autoweek.cz

Renault Group urychluje přechod k elektromobilitě
V rámci online akce Renault eWays Skupina
Renault oznámila zrychlení své strategie
elektromobility. Generální ředitel Luca de Meo
poskytl výhled na plánované budoucí aktivity
společnosti a slíbil deset nových elektricky
poháněných vozidel do roku 2025 s tím, že
Renault bude jedním z vítězů přechodu na
elektromobily. Jednou z jeho zásadních strategií je
zaměřit výrobu na Francii. Místo dodavatelských
řetězců spoléhá de Meo na partnerství pro vývoj
a výrobu až po recyklaci.
Skupina využívá své desetileté zkušenosti
s elektrickým pohonem a výrobou platforem
pro elektromobily. Pro segmenty C a D bude
platforma CMF-EV do roku 2025 v rámci
Aliance představovat 700 000 jednotek. Umožní
dosáhnout dojezd až 580 km podle WLTP s velmi
nízkou spotřebou energie. Na platformě CMF-EV
se bude od roku 2022 v Douai vyrábět kompaktní
MéganE.
Díky CMF-BEV může skupina Renault v rámci
segmentu malých vozů vyrábět cenově
dostupné elektromobily pro všechny. Tato
zcela nová platforma sníží cenu elektromobilu
o 33 % ve srovnání se současnou generací Zoe.
Platforma CMF-BEV nabídne dojezd až 400 km

podle WLTP. V plánu je vyrábět na této platformě
do roku 2025 tři miliony vozů ročně, mj. Renault
5 v moderní podobě s elektrickým pohonem
a pokračovatel klasického R4 v nadčasovou
podobě 4ever.
Ústřední roli ve strategii hrají akumulátory.
Renault sází na akumulátory NMC (nikl, mangan
a kobalt). Do roku 2030 má jimi být v rámci
aliance Renault-Nissan-Mitsubishi vybaven
až milion elektromobilů. Renault také oznámil,
že nové akumulátory budou sestávat z 80 %
recyklovaných surovin. Standardizací architektury
článků by náklady na akumulátor měly do roku
2030 klesnout o 60 %.
Skupina Renault je první automobilkou, která
vyvinula vlastní elektromotor bez permanentních
magnetů se vzácnými kovy – synchronní
elektromotor s vnějším buzením EESM s vlastním
reduktorem. Od roku 2024 skupina do EESM
postupně zakomponuje vylepšení, která dovolí
snižování nákladů a zlepšování účinnosti.
Skupina také pracuje na kompaktnějším systému
elektrického pohonu All-in-one s elektromotorem,
reduktorem a v ýkonovou elektronikou
integrovanými do jediného bloku. To umožní snížení
ceny pohonu o 30 % a o 45 % sníží ztrátu energie.
více na
www.autoweek.cz

V reakci na cíle EU emise CO2
z nových automobilů klesají
Informace environmentální organizace
Transport & Environment o vývoji emisí CO2
u nových automobilů prodávaných v Evropě
podílu elektricky poháněných vozidel.
Nové oﬁciální údaje agentury EU pro životní
prostředí (EEA) ukazují, že emise CO2 z nových
automobilů v roce 2020 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 %. Transport & Environment (T&E) uvedl, že
tento prudký pokles ukazuje, že ambiciózní cíle EU

v oblasti emisí CO2 z automobilů pobízejí výrobce
automobilů ke snižování jejich dopadů na klima,
nicméně že od roku 2025 budou zapotřebí ještě
přísnější normy aby všechny nové automobily
prodávané od roku 2035 měly nulové emise.
Manažer silničních vozidel a analýzy
elektromobility v organizaci T&E Lucien Mathieu
uvedl: „Emise u nových automobilů ještě před
dvěma lety rostly, ale prudký pokles v loňském
roce ukazuje, že automobilky reagují na
standardy CO2. Někteří výrobci již uvedli, kdy
budou vyrábět jen plně elektricky
poháněná vozidla, ale k zajištění
postupného vyřazování motorů
na fosilní paliva do roku 2035 jsou
zapotřebí ještě přísnější normy
vedoucí k nulovým emisím.“
EU má navrhnout nové limity emisí
CO2 pro osobní automobily a lehká
užitková vozidla 14. července. T&E
doporučuje, aby EU cíl pro rok 2025
zpřísnila a stanovila další závazný
cíl pro rok 2027. Všechny zážehové
a vznětové motory by podle T&E měly
být vyřazeny z prodeje nejpozději do
roku 2035.
Průměrné emise nových lehkých
užitkových vozů však v loňském roce
poklesly pouze o 1,5 % na 157,7 g
CO2/km, zatímco tržní podíl elektricky
poháněných dodávek se v roce
2020 mírně zvýšil pouze na 2,3 %. T&E
uvedla, že emisní standardy CO2 pro
dodávky jsou tak nízké, že většina
výrobců automobilů je schopná je
splnit bez prodeje jediného vozidla
s nulovými emisemi. T&E uvádí, že
nadcházející revize emisních norem
pro dodávky dává EU jedinečnou
příležitost posílit cíle a konečně
podpořit masové zavádění elektricky
poháněných lehkých užitkových
vozidel.
více na
www.autoweek.cz

Automobilové společnosti se sjednotily
(aby ohnuly systém)
Přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv.
„Dieselgate“ z roku 2015 prokázala dvě věci
– že média v anglickém jazyce přidají příponu
„gate“ ke všemu, co se jen trochu blíží skandálu,
a že automobilové společnosti se snaží jít až do
krajností ve snaze podvádět při dodržování limitů
emisí. O šest let později se to druhé znovu potvrdilo.
Evropská komise oznámila, že pokutuje německé
automobilky Volkswagen a BMW celkem 875
miliony eur za aktivity odporující konkurenční
činnosti když se dopustily kartelového chování
tím, že se tajně neformálně dohodly, že nebudou
dosahovat lepší než předepsané hodnoty emisí
NOX a v letech 2006 až 2014 omezily velikosti
nádrží na AdBlue
„Dnešní případ ukazuje, jak se legitimní
spolupráce vydala špatným směrem. Výrobci
automobilů vyvinuli velmi dobrou technologii,
ale dohodli se nesoupeřit s jejím plným využitím,“
řekla šéfka Evropské komise pro hospodářskou
soutěž Margrethe Vestagerová.
Skandál je další ranou pro reputaci
německého automobilového průmyslu, což
podpoří ještě větší cynismus vůči jakýmkoli

zeleným aktivitám, které zúčastněné společnosti
do budoucna ohlašují.
Zájemce o rozmařilé projekty zaujal zakladatel
Virgin Group Richard Branson, když vyletěl 88 km
nad zemský povrch a připravil tak cestu dalším
bohatým pseudoastronautům k výletům nad
atmosféru. Virgin Galactic spustí komerční provoz
v roce 2022 a lístky budou stát 250 000 dolarů.
Nejbohatší muž světa a budoucí rival vesmírného
lorda, majitel Amazonu Jeﬀ Bezos, ovšem tvrdí, že
Branson ve skutečnosti nepřekonal Kármánovu
hranici, od níž začíná vesmír. Bezos se brzy vydá
na svou vlastní cestu do vesmíru prostřednictvím
své raketové společnosti Blue Origin.
Nedávný průzkum naznačuje, že Evropané
věří, že by letecké společnosti měly být povinny
platit daň z leteckého paliva. „Evropská komise
by měla dbát na názor veřejnost, nikoli na
leteckou lobby,“ uvedl irský poslanec Evropského
parlamentu přidružený ke skupině Zelení/EFA
Ciarán Cuﬀe.
Seznam udržitelných zdrojů pro výrobu paliv
schválený EU by měl být rozšířen tak, aby splňoval
vyšší cíle pro biopaliva druhé generace podle
aktualizované směrnice o obnovitelných zdrojích
energie.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot předvedl radikální 9X8 Hypercar pro Le Mans
Peugeot 9X8 pro mistrovství světa ve
vytrvalostních závodech FIA WEC v kategorii Le
Mans Hypercar přináší inovativní aerodynamiku
bez konvenčního křídla na zádi a designové
prvky přibližující jej sériové produkci. Absenci
zadního křídla ředitel pro motorsport koncernu
Stellantis Jean-Marc Finot vysvětlil: „Dosáhli jsme
stupně aerodynamickou účinnost, která nám
umožňuje tento prvek odstranit. Ale neptejte se
mě jak! Máme v úmyslu to udržet v tajnosti tak
dlouho, jak jen to půjde.“

Předpisy LMH jsou méně normativní než
pro předchozí kategorii LMP1 Hy. Stanovují
výkonnostní parametry, včetně cílů pro
maximální přítlak a minimální aerodynamický
odpor. Není předepsána rovná podlaha kromě
povinného splitteru, což konstruktérům vytváří
větší prostor pro využití přítlaku generovaného
proudem vzduchu pod vozidlem. Tyto předpisy
byly koncipovány tak, aby výrobcům umožnily
aplikovat na vozech LMH stylistické podněty ze
sériové produkce.

Technický ředitel programu WEC u Peugeotu
Sport Olivier Jansonnie dodal: „Nové předpisy
LMH byly vypracovány s cílem vyrovnat význam
konvenčních systémů zvyšujících výkon. Větší
ﬂexibilita týkající se aerodynamiky nám umožňuje
nové radikální myšlení, které upřednostňuje vznik
inovativních automobilů. Inženýři Peugeotu tuto
příležitost využili k vytvoření zcela nového pojetí
hypercaru. Předpisy stanoví, že je povoleno mít
pouze jeden nastavitelný aerodynamický prvek,
aniž by určovaly, že to musí být zadní křídlo.
Naše výpočty a simulace ukázaly, že můžeme
dosáhnout velmi dobré výsledky i bez něho.“

Pohonnou jednotku tvoří motor 2,6 l twinturbo V6 s výkonem 500 kW (680 k) doplněný na
přední nápravě elektrickým motor/generátorem
o výkonu 200 kW. Akumulátor vyvíjí Peugeot Sport
s dceřinou společností TotalEnergies Saft. Vůz je
dlouhý 5000 mm s rozvorem náprav 3045 mm.
Dva vozy se v roce 2022 zúčastní mistrovství
světa FIA WEC. Peugeot se vrací k vytrvalostním
závodům po zastavení programu hybridního
prototypu 908 LMP1 Hy v roce 2012. Peugeot
chce v Le Mans navázat na model 905, který
zde vyhrál v letech 1992 a 1993, a 908 HDi, vítěze
z roku 2009.
více na
www.autoweek.cz

