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Fit for 55 postihne nejchudší Evropany
Po měsících horečných spekulací (a stejně
horečného lobbování ) Evropská komise
představila balíček předpisů o klimatu Fit for
55. Snad největší zprávou pro odvětví silniční
dopravy byl faktický zákaz spalovacích motorů,
a to díky plánům EU na zavedení limitu emisí
vycházejících z výfuků automobilů prodávaných
po roce 2035. V současnosti mohou automobily
prodávané v EU vypouštět 95 g CO2 na 1 km. Do
roku 2030 to bude sníženo o 55 % a v roce 2035
o 100 %, tedy na 0 g/km. Užitková vozidla, jejichž
povolená hodnota je 147 g CO2/km, budou do
roku 2030 čelit snížení o 50 %, ale do roku 2035
musí být rovněž bez emisí.
„Legislativní balíček Evropské komise Fit for 55
není tou energetickou transformací, kterou EU slíbila.
Od roku 2026 se u Evropanů s nejnižším příjmem
zvýší účty za energii. Chudé domácnosti to může
dostat na existenční limit. To není dobrý výhled
pro EU ani pro opatření v oblasti klimatu,“ tvrdí
Martha Myersová, aktivistka největší ekologické
sítě v Evropě Friends of the Earth Europe, sdružující
více než 30 národních organizací, a koordinátorka
koalice Právo na energii.
Znamená to, že po těch, kteří jsou za naši
současnou klimatickou krizi nejméně odpovědní,

se požaduje, aby za energetický přechod zaplatili
nejvyšší cenu. Náklady za emisní povolenky se
přenesou na nájemce, kteří si nemohou dovolit
platit za zlepšení energetické účinnosti, a na
lidi v regionech bez slušné veřejné dopravy.
Přitom úspory emisí uhlíku se neočekávají nijak
významné.
Těžký průmysl i nadále těží z výjimek
a bezplatných povolenek v rámci stávajícího ETS
a letecká doprava získala odklad na deset let.
Domácnosti s nízkými příjmy však žádná taková
privilegia nedostanou. Domácnosti s vyššími
příjmy mohou přecházet na obnovitelné zdroje
a k elektromobilům, takže cenu za snižování emisí
budou platit ti nejchudší, kteří nemají peníze
na čisté technologie, jako jsou solární panely,
tepelná čerpadla nebo elektricky poháněná
vozidla.
Šéf Zeleného údělu Frans Timmermans chce
vytvořit Klimatický sociální fond na podporu
nízkopříjmových skupin. Ten má od roku 2025
přerozdělovat 25 % příjmů z nového systému
obchodování s emisemi, takže byrokracie bude
pracovat s penězi, které vezme těm nejchudším,
aby jim část z nich poté se zpožděním vrátila.
více na
www.autoweek.cz

Kia Ceed s novou tváří a více asistenty
Pro modelový rok 2022 Kia aktualizuje
tři ze čtyř variant svého bestselleru Ceed
– základní hatchback, kombi Ceed
Sportswagon a shooting brake ProCeed.
Crossoveru XCeed, který byl představen
v září 2019, se modernizace netýká.
Současná třetí generace kompaktních
vozů Ceed z produkce závodu v Žilině
představuje 28 % evropského prodeje
značky Kia. Kromě obvyklého oživení

výrazu vpředu i vzadu se zapracováním
nového loga byl vylepšen zejména interiér
s displejem až 12,3“ a rozšířily se funkce
infotainmentu a asistenční systémy. U verzí
s automatickou převodovkou je k dispozici
dálniční asistent a adaptivní tempomat
spolupracující s navigací. To systému
umožňuje upravit rychlost před zatáčkami
a zohlednit rychlostní limity. Vybírat lze
ze zážehových přeplňovaných motorů
1,0 T-GDI/74 kW (100 k) nebo 88 kW
(120 k), 1,5 T-GDI/118 kW (160 k)
a 1,6 T-GDI/150 kW (204 k), mild hybridního
turbodieselu 1,6 l/100 kW (136 k) a plugin hybridní kombi Ceed SW PHEV/104 kW
(141 k). Do prodeje se modernizované
Ceedy dostanou na začátku čtvrtého
čtvrtletí.

Pohon všech kol u Subaru: dvě jubilea
Subaru oslavilo 20miliontý vůz s pohonem
všech kol který sjel z výrobní linky. Počet
20 milionů vyrobených vozů s pohonem
všech kol se shoduje s 50. narozeninami
kompaktního Subaru Leone, jehož verze
kombi Station Wagon od roku 1972 učinila
pohon 4x4 společensky přijatelným.
V současné době má 98 % všech vozidel
Subaru prodávaných po světě pohon
všech kol Symmetrical AWD system ve
spojení s plochým motorem boxer. Také
vozy s mild-hybridním systémem e-Boxer

mají pohon všech kol. Stejně tak první plně
elektricky poháněné SUV Solterra, které
se na trh dostane v roce 2022, a hybridní
vozy, ohlášené pro polovinu desetiletí,
budou s pohonem 4x4.

Další témata 29. týdne na autoweek.cz
Fit for 55: EU spustila odpočet pro spalovací motory
Plánovaná reforma trhu s uhlíkem v EU je „politická sebevražda“
Rostoucí kritika zákazu spalovacích motorů
Ministři EU útočí na rozšíření emisních povolenek na vytápění a dopravu
Diess v čele VW do roku 2025
více na
www.autoweek.cz

Renault Arkana nově s hybridním pohonem
Netradiční crossover Renault Arkana vychází
z alianční platformy CMF-B pro kompaktní
modely, zde ovšem upravené pro podstatně
delší vůz. Arkana má délku 457 cm při rozvoru
náprav 272 cm. Od března už si tento model
v Evropě pořídilo více než 20 000 zákazníků.
Nyní nabídku pohonných jednotek rozšiřuje plně
hybridní pohon E-Tech Hybrid 145 a zážehový
motor 1,3 TCe 160/116 kW (158 k) s mild-hybridním
systémem 12 V.
Systém pohonu je stejný jako v modelu Clio
E-tech. Sestává ze zážehového nepřeplňovaného
motoru 1,6 l/69 kW /(94 k), dvou elektromotorů
s výkony 15 kW (20 k) a 36 kW (49 k), multimódové
převodovky a li-ion akumulátoru s kapacitou
1,2 kWh. Největší výkon systému je 105 kW
(143 k). Hlavní elektromotor je integrován
do převodovky a druhý funguje jako motor/
generátor. Multimódová převodovka bez spojky
má dvě rychlosti pro elektrický pohon a čtyři pro
spalovací motor. Včetně volnoběhu umožňuje
celkem 15 kombinací rychlostních stupňů
a jízdních režimů.
Arkana E-Tech Hybrid 145 vždy vyjíždí
v elektrickém režimu. V závislosti na provozních
podmínkách je dojezd v plně elektrickém provozu
až 3 km, ale v městském provozu se při častém

zpomalování rychle prodlužuje, takže zvládne
až 80 % cest výhradně s elektrickým pohonem.
Maximální rychlost je 174 km/h. Kombinovaná
spotřeba je 4,2 l benzinu na 100 km.
V rámci asistenčních systémů Easy Drive je
k dispozici semiautonomní systém Easy Pilot
využívající nově instalovanou 360° kameru.
Komunikační a informační systém Easy Link může
mít 7“ nebo 9,3“ displej. Přístrojový panel má 10“
displej, ovšem vzhledem k nedostatku čipů se zatím
dodává se 7“. Zavazadlový prostor má využitelný
objem 480 l (u „nehybridních“ verzí to je 513 l).
Renault Arkana se včetně verze E-Tech Hybrid
145 vyrábí v jihokorejském Busanu. Akční cena
verze Arkana E-Tech 145 Zen je 640 000 Kč, tedy
jen o 20 000 Kč vyšší než u základní verze Zen
TCe 140 EDC, ve výbavách Intens a RS Line je
o 10 000 Kč nižší než u nejvýkonnější varianty
TCe 160 EDC.

více na
www.autoweek.cz

Opel přeřadí na čistě elektrický pohon
Také Opel se chce proměnit v čistě
elektrickou značku. Celá modelová řada
by měla být elektrifikována do roku 2024
a do roku 2028 by v Evropě měly být
k dispozici pouze modely s elektrickým
pohonem a akumulátory. Mezi ně bude
patřit Manta-e, která se má na trh dostat
v polovině desetiletí nikoliv jako retrokupé, ale jako futuristický crossover. Nová
generace Opelu Astra řady L by měla
být posledním nově vyvinutým modelem
značky se spalovacím motorem pro Evropu.
Na rozdíl od Mokky a Corsy však ještě
nepřichází s čistě elektricky poháněnou

verzí, ale bude však k dispozici jen jako
hybrid (alespoň při uvedení na trh). Kromě
Mokky-e a Corsy-e má Opel v nabídce
i kompletní řadu užitkových vozidel s plně
elektricky poháněnými variantami. Opel
chce také nově vstoupit na čínský trh, a to
výhradně s elektromobily.

Potichu do lesa: Land Rover Defender PHEV
Král offroadů Land Rover Defender
dostal verzi s plug-in hybridním pohonem.
Výrobce je přesvědčen, že lesníci nebo
zemědělci využijí možnost bez emisí šplhat
do extrémních stoupání a překonávat velké
terénní překážky. Otázkou je, zda ochránci
přírody budou nadšeni, když se bude lesem
řítit terénní vozidlo bez hluku motoru a bez
výfukových plynů.
Za
příznivých
okolností
by
měl
Defender
PHEV
umožnit
lokálně bezemisní

jízdu až na 43 km – samozřejmě nikoliv
při jízdě v terénu. Systém pohonu
zahrnuje
elektromotor
s
výkonem
105 kW a zážehový čtyřválec Ingenium
2,0 l/220 kW (300 k). Největší výkon systému
je 297 kW (404 k). Systém umožňuje
manévrovat s čistě elektrickým pohonem
všech kol a veškerými pomůckami pro jízdu
v terénu včetně redukce a uzamykatelných
diferenciálů. Vůz umožňuje brodit ve vodě
hluboké až 90 cm a je schopen automaticky
stoupat a klesat ve sklonu 45°. Základní
cena verze Defender 110 P400e AWD je
1 989 901 Kč vč. DPH.

Krátce
GM investuje do rozšíření konstrukčního centra pro elektromobily a propojené vozy
v Šanghaji.
VB nejpozději do roku 2040 zakáže prodej nákladních vozidel se spalovacími motory.
Akumulátor vrcholné verze Tesla Model S Plaid už třetí den po uvedení do provozu
v Kalifornii za jízdy vzplanul a vůz zcela shořel.
Účast na autosalonu IAA v Mnichově potvrdily značky Kia a Genesis.
Porsche a chorvatská firma Rimac zakládají společný podnik s cílem převzít kontrolu
nad automobilkou Bugatti.
více na
www.autoweek.cz

Hyundai Ioniq 5 – elegantní CUV
s elektrickým pohonem
Ioniq 5 je první model značky Hyundai
postavený na globální modulární platformě
E-GMP, která se v blízké budoucnosti stane
základem dalších elektromobilů s akumulátory.
Zaujme futuristickým a přísně aerodynamickým
designem. Velice nápadný je i třímetrový
rozvor náprav, naznačující velkorysé prostorové
uspořádání interiéru.
Interiér připomíná luxusně zařízený pokoj
s komfortně řešenými anatomickými sedadly
a zcela rovnou podlahou, pod níž se ukrývají
akumulátory. Zajímavým prvkem je dvojitá
zobrazovací plocha před řidičem zahrnující 12“
dotykový displej informačního a zábavního
systému a 12“ digitální panel sdružených přístrojů
s vysokým rozlišením. Za zmínku rovněž stojí
inovativní head-up displej s rozšířenou realitou
pokrývající prakticky celé čelní sklo.
Zadní sedadla lze posouvat v podélném
směru až o 135 mm. Objem zavazadlového
prostoru vozu dlouhého 460 cm je v základní
konfiguraci zadních sedadel 527 l a lze jej zvětšit
až na 1587 l. Další odkládací prostor o objemu
57 l je pod přední hliníkovou kapotou.

Hyundai Ioniq 5 bude nabízen ve verzích
Eco a Power se sadou akumulátorů o kapacitě
58 kWh nebo 72,6 kWh a pohonem 4x2 či
4x4. Verze Eco s pohonem zadních kol má
elektromotor o výkonu 125 kW a maximální
dojezd 384 km. Verze Power s pohonem zadních
kol a elektromotorem o výkonu 160 kW má dojezd
až 481 km. Vrcholné provedení Power s pohonem
4x4 se dodává výhradně s akumulátorem
72,6 kWh a elektromotorem o výkonu 225 kW.
Platforma E-GMP nabízí kromě 400 V dobíjení
rovněž možnost ultra-rychlého dobíjení s napětím
800 V. U nabíjecího stojanu DC o výkonu 350 kW
lze akumulátory dobít z 10 na 80 % kapacity za
18 minut, přičemž za 5 minut rychlého dobíjení
se dojezd vozu prodlouží až o 100 km. Funkce
VSL (Vehicle-to-Load), umožňuje dobíjet různá
vnější elektrická zařízení či spotřebiče, například
klimatizace, televize, elektrokola, elektroskútry či
jiné elektromobily.
Základní cena Hyundaie Ioniq 5 ve verzi Eco
58 kWh začíná na 1 099 000 Kč, špičková verze
s pohonem 4x4 přijde na 1 469 990 Kč. Hyundai
Ioniq 5 se vyrábí v jihokorejském Ulsanu.
více na
www.autoweek.cz

Prezentace autobusů Scania Citywide
Citywide je prvním zástupcem nové
generace autobusů Scania. Nabízí
možnost pohonu na všechna aktuálně
dostupná paliva. Plně elektrickou verzi

si mohli v Chrášťanech vyzkoušet také
zákazníci v České republice a v Senci na
Slovensku. Obou akcí se zúčastnily desítky
zástupců dopravních podniků. Testování
plně elektrické varianty modelu Citywide
probíhalo přímo u zákazníků v jejich
reálném provozu a na pravidelných
linkách. Zásadní u modelu Citywide
LE 12M je snížení provozní hmotnosti
o 600 kg. Nová je také možnost volby
konkrétní délky vozidla, která může být
volena po 10 cm.

FIGIEFA pracuje na Opravárenské doložce na úrovni EU
Právní předpisy o ochraně designu
viditelných náhradních dílů automobilů
(zasklení,
osvětlení,
části
karoserie,
zpětná zrcátka) nejsou na evropské
úrovni harmonizovány, což vytváří právní
nejistotu a omezuje konkurenceschopnost
společností distribuujících náhradní díly
a celého nezávislého trh s náhradními
díly. Evropská komise již vydala tři
návrhy zákonných předpisů zaměřené
na zavedení Opravárenské doložky
ve směrnici o designu. Ta by ukončila
monopol automobilek na výrobu a prodej
viditelných náhradních dílů v odpovídající
kvalitě. Evropský parlament aktivně
doložku podporoval, ale nakonec byla
vetována kvůli silnému tlaku automobilek.
V současné době díky vytrvalosti
práce Evropské kampaně za svobodu
automobilových dílů a opravárenského
trhu ECAR s podporou organizace FIGIEFA

debata znovu začala. Mezitím se vyvinuly
také některé národní právní předpisy, např.
Německo zavedlo Opravárenskou doložku
do své národní legislativy v roce 2020.
Opravárenská doložka automobilkám
poskytuje plnou ochranu designu jejich
vozidel a v žádném případě jim nebrání
ve svobodné a spravedlivé soutěži na trhu
oprav prostřednictvím nezávislých servisů
a karosáren. Ponechává spotřebitelům
volnost opravovat svá vozidla s pomocí
náhradních dílů dle vlastního výběru.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Šilha startuje aukční systém
v Re/Maxu
Uplynuly více než dva roky, kdy z čela
českého a slovenského Opelu odešel jeho
dlouholetý šéf Pavel Šilha. Předtím působil
na manažerských pozicích v automotive
téměř dvacet let, například jako šéf
značky SEAT v tehdejším IVG nebo ředitel
importu značky Kia na Slovensku. Letos
na jaře vstoupil jako společník do realitní
franšízy RE/MAX, kterou zároveň z pozice
ředitele vede. Jak se mu daří v novém
byznysu? Relativně mladou realitní
kancelář z Prahy 4 – Kunratic chce Šilha
posunout dále pomocí kampaně, která
chce zákazníky přesvědčit o výhodách
prodeje nemovitosti formou aukce.
„Na dnešním trhu nemovitostí, kde
poptávka převažuje nad nabídkou a ceny
nemovitostí nejen v Praze závratně rostou,
nabízíme prodávajícím špičkový nástroj,
díky jemuž získá náš klient skutečně nejvyšší
možnou cenu při prodeji své nemovitosti,“
slibuje vlastník a ředitel kanceláře RE/MAX
Prestige Pavel Šilha.

UniCredit Leasing chystá
výměnu ředitele
Generální
ředitel
a
předseda
představenstva UniCredit Leasingu Jiří
Matula se na konci roku po skončení
svého mandátu chystá do penze.
Nahradí ho dosavadní obchodní ředitel
a člen představenstva Jakub Stárek, který
je dlouholetým členem manažerského
týmu divize Firemního a investičního
bankovnictví UniCredit Bank. Kromě
působení ve vedení úseků SME, MID,
Large Corporates a Strategickém řízení
korporátního bankovnictví vedl také
několik významných projektů, mezi které
patří například resegmentace small
business klientů do malých a středních
podniků (SME) nebo implementace
nového IT systému EzY Core ve Firemním
a investičním bankovnictví. Od srpna 2021
bude Stárek působit jako obchodní ředitel
a člen představenstva UniCredit Leasing,
od ledna 2022 se posune do křesla šéfa
firmy.

více na
www.automakers.cz
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Nové větší vozy
Škoda pro
Policii ČR

MercedesBenz přidal plyn
v cestě
k elektromobilitě

Toyota zrušila
reklamu při
olympijských
hrách
Výměna
s vedlejšími účinky

Šéf VW Diess tvrdí:
„Elektromobilita je
jediná cesta“

Toyota zrušila reklamu při olympijských hrách
Poté, co utratily stovky milionů dolarů za
sponzorování olympijských her v Tokiu, některé
z největších japonských korporací na poslední
chvíli ruší reklamu při televizních přenosech,
omezují propagační akce a ruší plány účasti
svých vedoucích představitelů při zahajovacím
ceremoniálu. Jde o součást zjevné snahy
významných japonských společností distancovat
se od tohoto představení bez účasti fanoušků
o němž si naprostá většina Japonců myslí, že by
se uprostřed pandemie nemělo konat.
Japonci jsou frustrováni tím, že v době, kdy se
musejí podrobovat přísným protipandemickým
opatřením a veřejný život se prakticky zastavil,
do země přijíždějí desetitisíce cizinců, pro které
tak striktní opatření neplatí a mezi účastníky
olympijských her se šíří nákaza Covid-19.
Poté, co elektronický gigant Panasonic
uvedl, že jeho generální ředitel se nezúčastní
zahájení her podobné plány pro své vedoucí
pracovníky oznámily telekomunikační a IT firmy
NTT, NEC a Fujitsu. Už před tím automobilka
Toyota uvedla, že její generální ředitel Akio
Toyoda se slavnostního zahájení nezúčastní,
přestože největší světový výrobce automobilů
je klíčovým sponzorem her. Spolu s tím Toyota
Motor také zrušila svou reklamní kampaň týkající
se olympijských her v Japonsku.

Společnosti své rozhodnutí vysvětlují tím,
že diváci mají zákaz účastnit se olympijských
akcí. Je ale povolena účast firemních sponzorů,
hodnostářů různých mezinárodních organizací
a dalších VIP.
Ředitel Toyoty pro komunikaci Jun Nagata
řekl, že se jeho společnost rozhodla stáhnout své
reklamy z japonského mediálního trhu proto, že
hrám chybí podpora veřejnosti. Toyota přitom
pro olympijské hry vyvinula několik speciálních
dopravních prostředků pro dopravu sportovců
a organizátorů.
Důsledek je jasný: přibližně 60 japonských
firemních sponzorů platí rekordní 3 miliardy dolarů
za to, aby spojili své produkty s akcí, která je
obvykle velmi populární mezi veřejností a široce
sledovaná. Nejnovější průzkum novin Asahi
Shimbun ukázal, že 58 % respondentů v Tokiu je
proti uspořádání her a 68 % respondentů uvedlo,
že nevěří tvrzení pořadatelů, že se tato akce
může konat bezpečně.
Tokio a další japonské regiony v současnosti
čelí už čtvrtému výjimečnému stavu kvůli nové
vlně koronaviru. Přes bezpečnostní protokoly a slib
organizátorů pořádat bezpečné a zabezpečené
hry se olympijská vesnice se stává ohniskem šíření
nákazy.
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Výměna s vedlejšími účinky
Změna ve vedení společnosti Opel údajně
zaskočila každého v Opelu, Stellantisu i Renaultu.
Novým generálním ředitelem značky Opel se od
1. září stane Uwe Hochgeschurtz, donedávna
generální ředitel Renaultu pro Německo,
Rakousko a Švýcarsko. Vystřídá Michaela
Lohschellera, který se rozhodl přijmout nabídku
mimo skupinu Stellantis. Hochgeschurtz tím učinil
pozoruhodný kariérní skok a nyní se musí prokázat
jako schopný kormidelník mnohem větší lodi než
dosud řídil. Připojí se k nejvyššímu výkonnému
týmu společnosti Stellantis a bude podřízen
přímo generálnímu řediteli společnosti Stellantis
Carlosu Tavaresovi.
Michael Lohscheller (52) překvapivě opouští
Opel po čtyřech rušných letech, během nichž
si za svou činnost vysloužil obrovský respekt.
Vysoký gentleman německého automobilového
průmyslu prokázal velký formát i tím, že se nechal
vyfotografovat společně se svým nástupcem
a se šéfem dozorčí rady Opelu Xavierem
Chéreauem.
Bývalý manažer VW přišel do Opelu v roce
2012 a rychle vystoupal po kariérním žebříčku až
se stal finančním ředitelem. V roce 2017 nahradil
odcházejícího šéfa Opelu Karla-Thomase

Neumanna. Lohscheller přivedl značku Opel
do skupiny PSA (nyní Stellantis) a postoupil do
vedení skupiny v Paříži. Pod jeho vedením se
Opel po dvou desetiletích vrátil k ziskovosti.
V neuvěřitelně krátké době převedl vozy Opel
na platformy PSA, uvedl elektrifikované modely,
získal do Rüsselsheimu odpovědnost za vývoj
vozidel s palivovými články a prosadil exportní
strategii se vstupem na čínský trh. Díky tomu
může požádat o ještě vyšší postavení u jakékoliv
jiné automobilky.
Lohscheller v interním dopise zaměstnancům
napsal, že toto rozhodnutí pro něj nebylo
snadné, ale po pečlivém zvážení se rozhodl
odejít a dodal, že věří, že Hochgeschurtz bude
pokračovat v nastoupeném kurzu směrem do
další fáze elektrifikace a exportní ofenzívy.
Uwe Hochgeschurtz (58) se narodil se v Kolíně
nad Rýnem, vystudoval obchodní administrativu
v Německu, Velké Británii a Francii a svou kariéru
v automobilovém průmyslu zahájil v roce 1990
u Fordu. V roce 2001 přešel do Volkswagenu
a v roce 2004 k Renaultu, kde od roku 2016 stál
v čele dovozce pro německy mluvící země než
začátkem července překvapivě oznámil svou
rezignaci.
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Mercedes-Benz přidal plyn v cestě k elektromobilitě
Koncern Daimler načrtl svoji strategii pro
elektrickou budoucnost. Z „Electric first“ nyní
přeřazuje na „Electric only“. Plánuje do roku
2030 investovat 40 miliard eur do elektromobility.
„Opravdu chceme jít do toho a být do konce
tohoto desetiletí dominantně, ne-li zcela električtí.
Mercedes-Benz bude na konci dekády připraven
na elektrický pohon všude, kde to podmínky
na trhu dovolí. Výdaje na spalovací motory by
se do roku 2025 měly blížit nule,“ řekl generální
ředitel Ola Källenius.
Daimler však nestanovil pevný termín pro
ukončení prodeje automobilů na fosilní paliva.
„Musíme přestat debatovat o době, kdy bude
vyroben poslední spalovací motor, protože to
není relevantní. Otázkou je, jak rychle se můžeme
přiblížit 100 % elektrického pohonu, a na to se
zaměřujeme,“ řekl Ola Källenius. Současně vyzval
politiky, že musí udělat vše pro vybudování
infrastruktury nabíjení a zajištění elektrické energie,
při jejíž produkci se nebude uvolňovat CO2.
Daimler očekává, že od roku 2025 elektricky
poháněná a plug-in hybridní auta budou tvořit
50 % tržeb s tím, že většinu budou představovat
elektromobily, tedy dvojnásobek než se dosud
uvádělo.
Ve společnosti Mercedes-Benz bude tento
posun mezi lety 2019 a 2026 znamenat pokles

investic do spalovacích motorů a plug-in hybridní
technologie o 80 %, což bude mít dopad na
pracovní místa.
Automobilka představí tři elektrické platformy
– MB.EA pro osobní automobily a SUV, VAN.EA
pro lehká užitková vozidla a AMG.EA pro vysoce
výkonná vozidla. Na trh budou uvedeny v roce
2025. Také vrcholné modely Maybach a třída G
by měly mít elektrickou budoucnost.
Mercedes chce již v příštím roce představit
elektromobil Vision EQXX s dojezdem přes 1000
km při spotřebě energie nižší než 10 kWh/100
km. Daimler rovněž získává britskou firmu YASA,
která mu pomáhá vyvíjet vysoce výkonné
elektromotory.
Daimler vybuduje výrobní závody na
akumulátory s kapacitou 200 GWh – čtyři
v Evropě, jeden ve USA a tři v Asii. To je zásadní
změna strategie, protože po fiasku projektu
spolupráce s firmou Evonik v roce 2008 bývalý
generální ředitel Daimleru Dieter Zetsche
tvrdil, že články akumulátorů jsou zaměnitelný
hromadný produkt a bude je nakupovat
od asijských dodavatelů. Daimler rovněž postaví
závod na recyklaci akumulátorů v německém
Kuppenheimu, který začne fungovat v roce
2023.
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Šéf VW Diess tvrdí:
„Elektromobilita je jediná cesta“
Generální ředitel společnosti Volkswagen
Herbert Diess spojuje budoucnost největšího
evropského výrobce automobilů s elektricky
poháněnými vozidly. Domnívá se, že debata
o alternativních palivech a vodíku pro palivové
články je chybná.
„Elektromobilita je jediný způsob, jak rychle
a efektivně snížit emise CO2 z individuální mobility.
Diskutováním o dalších možnostech, které
v příštím desetiletí určitě nebudou k dispozici,
jen mateme spotřebitele. Fyzika, ekonomická
účinnost a. mimochodem, také věda, mluví
proti tomu. To nikomu nepomůže. Vyžadují se
jasná sdělení od společností a politiků, všechno
ostatní ještě více oddaluje ochranu klimatu,“
uvedl Herbert Diess pro německé novináře.
„Pro automobily je elektrický pohon jediným
řešením. Můžete pokračovali v práci na
syntetických palivech a palivových článcích,
jako to děláme ve skupině VW. Ale pro silniční
provoz je to obecně nesmysl. Jedná se o velmi
jednoduchý výpočet: k výrobě elektrické energie

musíme používat slunce a vítr. Při elektromobilitě
75 % z toho dorazí do automobilu. Pokud ale
musíte nejprve přeměnit energii na vodík, pak je
to jen maximálně 25 %. Na tom se nic nezmění,
protože to je čistá fyzika. U palivových článků
potřebujete třikrát silnější vítr než u vozidel
s akumulátory a u syntetických paliv ještě
dvakrát tolik – šestkrát silnější než u čistě elektricky
poháněných vozidel s akumulátory,“ řekl šéf
Volkswagenu.
Šéf Volkswagenu také zdůraznil, že
elektromobilita má smysl pouze tam, kde je
dostatek „zelené“ elektřiny. Nemyslí si, že by mělo
smysl elektrifikovat Latinskou Ameriku a části
Číny, kde je velké množství elektřiny získávané
spalováním uhlí.
Herbert Diess loni neuspěl se svými dvěma
pokusy o prodloužení své smlouvy. Na třetí pokus
už mu to vyšlo a dlouho očekávané předčasné
prodloužení smlouvy od dozorčí rady získal, i když
ne o celé pětileté funkční období, ale nejméně
o další dva roky do října 2025.
více na
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Nové větší vozy Škoda pro Policii ČR
V Zákaznickém centru automobilky Škoda
Auto v Mladé Boleslavi byly předány první vozy
Kodiaq a Superb Combi pro potřeby Policie
ČR. Slavnostního aktu se zúčastnili ministr vnitra
a místopředseda vlády ČR Jan Hamáček,
policejní prezident Jan Švejdar, ředitel Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje Václav
Kučera, člen představenstva společnosti
Škoda Auto odpovědný za prodej a marketing
Martin Jahn a vedoucí českého zastoupení
mladoboleslavské automobilky Jiří Maláček.
Policie ČR v následujícím období převezme
500 kusů modelu Kodiaq. Vozy vycházejí
z výbavového stupně Ambition a nemají úpravy
nad rámec sériově vyráběných specifikací.
Budou osazeny majáky na střechu, přípravou
pro radiostanici a vybranými položkami ze
sortimentu Škoda Originálního příslušenství
– například dělicí mříže do zavazadlového
prostoru. Součástí přestavby jsou rovněž polepy.
Všechny automobily pohání zážehový motor
2,0 TSI/140 kW v kombinaci se sedmistupňovou
převodovkou DSG a pohonem všech kol, který
se uplatní zejména při zásazích v zimě nebo

v obtížně dosažitelných místech mimo zpevněné
komunikace.
Model Superb se osvědčil již v předchozí
generaci u dálničních hlídek při stíhání
neukázněných řidičů. Protože s vozy panovala
všeobecná spokojenost, objednali si dopravní
policisté 38 kusů nové generace, jimiž nahradí
dosluhující automobily se stovkami tisíc
najetých kilometrů. Tentokrát jde o Combi
Ambition s motorem 2,0 TSI/206 kW v kombinaci
s převodovkou DSG a pohonem všech kol. Všechny
vozy budou vybaveny adaptivním podvozkem.
Tato vozidla dosahují maximální rychlosti 250 km/h
a z 0 na 100 km/h zrychlí během 5,8 s. Na rozdíl od
předchozích policejních vozů Superb, které měly
civilní design, budou tyto v tradičním designu
Policie ČR. Kromě běžné policejní techniky, jako
jsou majáky či radiostanice, budou osazeny
vysokovýkonným kamerovým systémem na čtení
registračních značek vpředu i vzadu jedoucích
vozidel. Ten umožní okamžitou kontrolu uhrazení
dálničního poplatku. Zavazadlový prostor se
speciální zástavbou pro potřeby dopravní policie
poslouží i jako mobilní kancelář.
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