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DS 9: ještě víc luxusu, výkonu a udržitelnosti
Exkluzivní automobil DS 9 reprezentuje to
nejlepší, čím se automobilka DS Automobiles
chce prezentovat a čím chce soupeřit
s dominující německou konkurencí v segmentu
velkých prémiových sedanů. Klade důraz na
francouzské pojetí luxusního zboží, elegance
a designu.
Základem je upravená platforma PSA EMP2
V2.3. Tříprostorový sedan s klesající střechou je
dlouhý 4934 mm. Má rozvor náprav 2895 mm.
V případě DS 9 je důraz kladen především
na prostor na zadních sedadlech vzhledem
k zaměření tohoto modelu na vrcholné manažery.
K tomu se přidávají i nadstandardní služby vč.
pětiletého servisního zajištění FreeDrive a služby
DS Valet – Pick up zajišťující vyzvednutí a předání
vozu pro servis i náhradního vozidla ze zadaného
místa.
Interiér přináší vysokou míru luxusu s využitím
speciálních technologií při zpracování povrchů
z exkluzivních materiálů. Přístrojová deska nese
digitální přístrojový panel 12“ a 12“ HD dotykový
displej infosystému.

Pérování DS Active Scan Suspension využívá
kameru, čtyři čidla a tři akcelerometry pro
analýzu stavu vozovky a nezávislé ovládání
charakteristiky pérování každého kola. Mezi
asistenčními systémy jsou k dispozici i systém
semiautonomní jízdy DS Drive Assist a světlomety
DS Active LED Vision se třemi otočnými LED
moduly reagujícími na natočení volantu.
Základní ver zi pohání přeplňovaný
zážehový čtyřválec PureTech 225 1,6 l/165 kW
(225 k). V plug-in hybridní verzi E-Tense 225 se
kombinuje zážehový motor 1,6 l/132 kW (180 k)
s elektromotorem o 80 kW. Poskytuje celkový
výkonu systému 165 kW (225 k) a umožňuje čistě
elektrický dojezd 46 – 50 km.
Nejvýkonnější varianta s plug-in hybridním
pohonem E-Tense 360 4x4 těží ze zkušenosti
DS z formule E. Hybridní pohon se do vozů
dovezených z výrobního závodu v Šen-čenu
instaluje v oddělení DS Performance ve Poissy,
kde se také upravuje podvozek a brzdový systém.
Zážehový čtyřválec PureTech 1,6 l/147 kW (200 k)
spolupracuje se dvěma elektromotory – předním
s výkonem 81 kW a zadním s 83 kW zajišťujícím
pohon všech kol. Největší výkon systému je
264 kW (360 k).
Cena začíná na 1 325 000 Kč za verzi
Performance Line s motorem PureTech 225 EAT8.
Cena vrcholné plug in hybridní verze E-Tense 360
4x4 ve výbavě Rivoli 1 875 000 Kč.
více na
www.autoweek.cz

Duster zůstává nejdostupnějším SUV
Dacia ohlásila otevření objednávek na
modernizovaný Duster. První dodávky
jsou plánovány na září. Modernizované
malé SUV Duster se proměnilo navenek
i v interiéru. Upravena byla i nabídka
motorů – celkem jich bude v nabídce pět:
přeplňované zážehové – tříválec 1,0 l TCe
90/67 kW (91 k) resp. čtyřválce 1,3 l TCe
130/96 kW (130 k) a 1,3 l TCe 150/110 kW
(150 k), bivalentní varianta 1,0 l TCe 100
LPG/74 kW (100 k) a turbodiesel 1,5 l Blue
dCi 115/84 kW (115 k). Vyjma motoru TCe
150 se kombinují se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou. Pohon všech kol
lze získat v kombinaci s motory TCe 150
a Blue dCi 115 a šestirychlostní přímo

řazenou převodovkou. Verze TCe 100 LPG
má větší nádrž na propan-butan, takže
se dojezd prodloužil o 220 km. Cenová
nabídka začíná na 284 900 Kč, u verze
TCe 100 LPG od 346 900 Kč. Nejdostupnější
verze s pohonem všech kol Blue dCi 115
4x4 je za 471 900 Kč. Na vozy se poskytuje
záruka na 3 roky resp. 100 000 km.

Praha se opět vysmála ekologii a nakoupí autobusy na naftu
Dopravní podnik hl. m. Prahy nadále
ignoruje zdraví Pražanů i evropské trendy
směřující
k
ekologickým
pohonům
v městské dopravě. Ač prakticky všechna
větší města v České republice přecházejí
v na ekologické pohony zemním plynem,
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)
i nadále plánuje v následujících pěti letech

nakoupit 253 nových autobusů na naftu.
DPP vyhlásil tři veřejné zakázky na nákup
100 standardních 12 m vozidel, 10 autobusů
typu Standard+ a 143 kloubových.
Celková hodnota všech tří zakázek je 1,997
miliardy Kč. Ač Praha kdysi byla evropským
průkopníkem
ve
využití
autobusů
s ekologickým pohonem na zemní plyn,
DPP i nadále nebere v potaz nejnovější
ekologické trendy a nadále trvá na použití
nafty, která přináší největší znečištění ovzduší
ve městě a působí největší zdravotní potíže
jeho obyvatel. Analýzy znečištění ovzduší
v Praze jednoznačně prokazují nejhorší
situaci v místech s nejhustším provozem
městských autobusů.

Krátce
Alfa Romeo představí kompaktní SUV Tonale v červnu 2022.
Luca de Meo pokračuje v přesunu vedoucích manažerů od Seatu k Renaultu –
nejnověji si přivedl šéfa strategie Josepa Mariu Recasense.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz EQS – nová úroveň elektromobility
Jestliže doposud byla výkladní skříní
schopností techniků Mercedesu třída S, nyní
vložili své znalosti a zkušenosti do elektricky
poháněného vozu EQS. Daimler techniky při
práci nijak neomezoval, protože cílem bylo
vytvořit nejmodernější a technicky nejvyspělejší
sériově vyráběný automobil na světě.
Sedan dlouhý 5216 mm s rozvorem náprav
3210 mm je mnohem víc, než elektricky
poháněná verze třídy S . Mercedes vyvinul od
základu zcela nový model těžící z předností
elektrického pohonu s rekordním dojezdem.
Základem je nová modulární platforma EVA2
(Electric Vehicle Architecture).
EQS je připraven pouze s jedním rozvorem
náprav, protože díky elektrickému pohonu je
interiér natolik prostorný, že delší varianta není
potřeba. Zavazadlový prostor pod rozměrným
víkem (v podstatě se jedná o liftback) má objem
610 l, po sklopení zadních sedadel 1770 l. Standardní
systém řízení všech kol umožňuje natáčení zadních
kol v úhlu 4,5°, v rámci příplatkové výbavy 10°. Díky
tomu je průměr otáčení 11,9 m resp. 10,9 m.
Originální design je exkluzivní, elegantní a má
i mimořádné aerodynamické parametry s novým
rekordem součinitele aerodynamického odporu
CX 0,20. Futuristicky řešenému interiéru, kam
se nastupuje přes elektricky otevírané dveře,
dominuje unikátní plně digitální přístrojová

deska MBUX Hyperscreen tvořená třemi displeji
za krycím sklem širokým 141 cm. Navíc má EQS
head-up displej s ekvivalentním rozměrem 77“
a virtuálním zobrazením s rozšířenou realitou.
Akumulátor má rekordní využitelnou kapacitu
107,8 kWh. Může se nabíjet stejnosměrným
proudem 200 kW. V základním modelu EQS
450+ pohon zadních kol zajišťuje elektromotor
s výkonem 245 kW (333 k). Díky vynikající
aerodynamice slibuje dojezd 780 km. Vrcholnou
verzí je EQS 580 4Matic s pohonem všech kol
zajištěným dvěma elektromotory s celkovým
výkonem systému 385 kW (523 k). Tento 2,6 t
těžký sedan zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,3 s a má
dojezd 676 km.
Ceny budou zveřejněny do konce srpna,
kdy bude také spuštěn příjem objednávek
s prvními dodávkami od října. Záruka na udržení
70 % kapacity akumulátoru je 10 let resp.
250 000 km. Pro EQS se poskytuje základní servis
na šest let zdarma. EQS se, stejně jako třída S,
vyrábí v Sindelfingenu.

více na
www.autoweek.cz

Modernizované Seaty Ibiza a Arona už lze objednávat
Seaty Ibiza a Arona dostaly modernizovaný
vzhled s LED předními světlomety
v sériové výbavě. Arona navíc přichází
s novým stupněm výbavy Xperience,
který tomuto modelu dodává robustnější
vzhled městského SUV. Interiér obou

modelů je v digitálním designovém stylu
s většími plovoucími displeji informačních
a zábavních systémů a zcela novou
přístrojovou deskou a novým multifunkčním
volantem. Cestující nově mohou využívat
konektivitu přes 9,2“ displej nebo pomocí
hovorových hlasových povelů. Jak Ibiza,
tak i Arona nabízejí také nové asistenční
systémy, například Travel Assist, který
kombinuje funkce systémů ACC a Lane
Assist. Zákazníci mohou nové modely Ibiza
a Arona objednávat s motory na benzin
nebo CNG o výkonu od 66 kW (90 k) do
110 kW (150 k).
Zákazníci v České republice již mohou
modernizované modely objednávat.
Ceny začínají od 394 900 Kč pro Ibizu
a od 455 900 Kč u Arony a dodávají se
s pětiletou zárukou.

Třída S s novým plug-in hybridem
Šéf Zelených v německém parlamentu
vyzval vládu k investici 10 miliard eur
do budování dobíjecí infrastruktury pro
elektromobily.
Volkswagen se chce v USA zaměřit na
SUV a pick-upy, takže ukončí produkci
Passatu v závodě Chattanooga.
Bývalý šéf Aston Martinu a evropského
Nissanu Andy Palmer se stal generálním
ředitelem výrobce elektrobusů Switch
Mobility.

Krátce
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Volkswagen Taigo přichází do Evropy jako kupé SUV
Volkswagen
rozšiřuje
nabídku
kompaktních modelů Polo a T-Cross
o třetí karosářskou variantu – své první
SUV kupé s názvem Taigo. Je postaven
na platformě MQB-A0 jako hatchback
Polo, ale se 426 cm je delší. V Brazílii už je
v prodeji od roku 2020 pod názvem Nivus.
Předprodej modelu Taigo bude v ČR
spuštěn začátkem září 2021 a první vozy
převezmou zákazníci v lednu 2022.
Pro pětimístné Taigo budou v nabídce
jen zážehové motory s výkony 70 kW
(95 k), 81 kW (110 k) nebo 110 kW (150
k). Sériově se bude dodávat Digital
Cockpit s multifunkčním volantem, on-line
informační a zábavní systém nejnovější
generace MIB3 stejně jako asistenční

systém Front Assist pro detekci překážek
před vozem včetně funkce nouzového
brzdění City Brake a asistent pro jízdu
v jízdním pruhu Lane Assist. K dispozici
budou i světlomety IQ.Light LED Matrix
a asistenční systémy IQ.Drive Travel Assist,
Lane Assist a ACC.

Nová Honda HR-V má standardně hybridní pohon
Honda novou generaci kompaktního
SUV HR-V vybaví standardně hybridním

pohonem. Plně hybridní systém e:HEV
sestává
ze
dvou
elektromotorů,
1,5
l
zážehového
motoru
DOHC
i-VTEC s Atkinsonovým cyklem, li-ion
akumulátoru a převodovky s pevným
převodem a inteligentní řídicí jednotkou.
Systém poskytuje celkový výkon 96 kW
(131 k) a točivý moment 253 N.m. Honda
HR-V e:HEV zrychlí z 0 na 100 km/h za
10,6 s a vykazuje spotřebu benzinu
5,4 l/100 km podle WLTP. Nová HR-V e:HEV
bude v Evropě k dostání počátkem roku
2022, ale zájemci se již mohou registrovat.

Další témata 30. a 31. týdne na autoweek.cz
Driverama už vykupuje auta v Německu
Další krok k výstavbě gigafactory v ČR
Vzducholoď Goodyear pozdravila Prahu
více na
www.autoweek.cz

Toyota a CaetanoBus uvádějí bezemisní autobusy
Portugalský
výrobce
autobusů
CaetanoBus a společnost Toyota uvedou
pod společnou značkou akumulátorový
městský čistě elektrický autobus e.City Gold
a elektrický autobus s palivovými články
H2.City Gold. H2.City Gold je městský
elektrický autobus CaetanoBus poháněný
vodíkem s využitím systému palivových
článků od Toyoty. Má dojezd 400 km a jeho
natankování trvá 9 minut.
Toyota Motor Europe se věnuje
začleňování technologie palivových článků
včetně sad palivových článků, vodíkových
zásobníků a dalších klíčových komponent
do městských autobusů firmy CaetanoBus

už od roku 2019. Portugalská společnost
CaetanoBus disponuje ucelenou nabídkou
vozidel pro městskou a letištní dopravu
– je mj. i výrobcem vozidla Cobus, které
je světovým leaderem v oblasti letištní
autobusové dopravy. Portugalský výrobce
během loňského roku posílil své postavení
prudkým růstem prodeje bezemisních
autobusů po celé Evropě.

Společnost Goodyear spouští službu DrivePoint
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
má zásadní význam pro zajištění neustálé
provozuschopnosti nákladních vozidel
a návěsů, úsporu paliva, optimální
kilometrový proběh a co nejdelší životnost
pneumatik. Společnost Goodyear proto
uvádí na trh uživatelsky velmi snadný
systém monitorování tlaku v pneumatikách
DrivePoint. Systém DrivePoint doplňuje

v rámci komplexní nabídky Goodyear
Total Mobility stávající řešení inteligentního
monitorování tlaku v pneumatikách
TPMS a Drive-Over-Reader. Při použití
systému DrivePoint trvá kontrola tlaku
v pneumatikách jen několik sekund.
Systém tvoří tlakové senzory na ventilcích
pneumatik
a
bateriemi
napájené
přijímače, které při každém průjezdu
vozidla průběžně snímají hodnotu tlaku ve
všech pneumatikách. Získaná data systém
nahrává do cloudu Goodyear, takže k nim
mají přístup aplikace Goodyear Fleet
Manager pro web a mobilní telefony.
Pokud zjistí, že tlak v pneumatice klesl pod
doporučenou hodnotu, vysílají správcům
vozového parku okamžité varovné hlášení.
Díky tomu lze zabránit odstavení vozidla.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Marketing Goodyearu posílil
Marušák
Český
Goodyear
najal
nového
marketingového koordinátora. Milan
Marušák převzal zodpovědnost za
marketingové aktivity společnosti na
českém a slovenském trhu po Vojtěchu
Gurinovi.
Milan Marušák obsadil pozici Consumer
Brand & Product Marketing Coordinator
CZ/SK. Je zodpovědný za implementaci
a rozvoj firemní marketingové strategie,
koordinaci aktivit značek Goodyear,
Dunlop,
Fulda,
Sava,
Debica
a komunikaci předního světového
výrobce pneumatik v České republice
a na Slovensku. Marušák má bohaté
zkušenosti z oboru automotive. Do
Goodyearu přišel z německé společnosti
Hyundai Motorsport, která je zodpovědná
za globální motorsportové aktivity značky
Hyundai a v níž působil jako marketingový
specialista. Předtím pracoval jako
marketingový specialista u importéra
značky Hyundai. Ve svém volném čase
se rád věnuje motokárovému závodění
a zajímá se o motorsport obecně, dále
rád cestuje a hraje fotbal.

Českou leasingovou a ﬁnanční
asociaci vede Hanušová
Ředitel UniCredit Leasingu Jiří Matula,
který se letos chystá do důchodu, skončil
po 14 letech působení v představenstvu
České leasingové a finanční asociace
(ČLFA) na pozici jeho předsedy. Do konce
roku bude působit v představenstvu.
V křesle šéfa sdružení ho již nyní nahradila
Jana Hanušová, generální ředitelka
společnosti ESSOX. V představenstvu
ČLFA
dosud
vykonávala
funkci
místopředsedkyně.
Představenstvo
asociace ji zvolilo do svého čela na svém
červencovém zasedání, na němž se
sešlo poprvé v novém složení, o kterém
rozhodla červnová volební členská schůze
ČLFA. Hanušová (47) absolvovala Fakultu
sociálních věd Univerzity Karlovy. Svou
profesionální dráhu spojila s bankovní
skupinou Société Générale.

více na
www.automakers.cz
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Dakar
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o trhu ojetých
vozidel

Obavy německých
dodavatelů autodílů

Globální nedostatek polovodičů se zhoršuje
Moderní automobily jsou závislé na čipech
– od řízení činnosti motoru až po funkce
asistenčních systémů. Výrobci automobilů po
loňském přerušení výroby nyní v boji o dodávky
čipů čelí tvrdé konkurenci ze strany spotřební
elektroniky. Celosvětový nedostatek čipů přichází
v době, kdy poptávka po automobilech roste
a zvyšují se ceny nových i ojetých vozidel.
Automobilky kvůli nedostatku čipů omezují
výrobu, zaměřují se na modely s vyšší mírou zisku,
vypouštějí některé funkce a vyrábějí vozidla bez
potřebných čipů s jejich následným zaparkováním
dokud nebude možné dokončit jejich montáž.
Přesto všechno musí stále více automobilek
zastavovat výrobu. Kvůli provázanosti příslušných
systémů trvá přepracování vozidla na jiný čip 18
měsíců.
Institut ekonomického výzkumu Ifo potvrdil
ponurý obraz, že automobilový průmysl čelí
nejhoršímu nedostatku dodávek za posledních
30 let. Zasaženo už bylo 83 % společností oproti
65 % v dubnu. To vede k zastavování výroby.

„Nedostatek polovodičů bude ještě nějakou
dobu přetrvávat,“ varuje představitel Ifo Oliver
Falck.
Generální ředitel Stellantisu Carlos Tavares
uvedl, že očekává určité zlepšení ve čtvrtém
čtvrtletí, ale výhled zůstává nadále špatný: „Na
základě všeho, co vidím, a nejsem si jistý, že vidím
všechno, se polovodičová krize bude vracet
až do roku 2022, protože není na dohled dost
náznaků, že by se v blízké budoucnosti na západ
dostala další část produkce z asijských zdrojů.“
BMW varuje, že druhá polovina roku bude
náročnější. „Očekáváme, že omezení výroby
bude pokračovat i ve druhé polovině roku
s odpovídajícím dopadem na objem prodeje,“
uvedl finanční ředitel Nicolas Peter.
Daimler uvedl, že nedostatek čipů sníží prodej
automobilů ve druhé polovině roku 2021 a rozšíří
se do roku 2022. Také Daimler omezil výrobu,
což jej přimělo soustředit se na modely s vyšší
ziskovostí, a vyrobil vozidla, která čekají na čipy
aby mohla být dokončena.
Německý výrobce čipů Infineon Technologies
oznámil, že bojuje s extrémním nedostatkem
dodávek, protože nejnovější vlna koronaviru
narušuje produkci v Asii. Společnost, jejíž dodávky
automobilovému průmyslu tvoří dvě pětiny
tržeb, nebude ve třetím čtvrtletí schopná těžit
ze silné poptávky. „Celkově bude trvat dlouho,
než se vrátíme do rovnováhy mezi nabídkou
a poptávkou. Podle našeho názoru to bude trvat
až do roku 2022,“ řekl generální ředitel Infineonu
Reinhard Ploss.
více na
www.autoweek.cz

Souhrn informací o trhu ojetých vozidel
Podle statistického souhrnu o prodeji ojetých
vozidel Cebia Summary 2/2021 se trh pomalu
začíná vzpamatovávat. Počet dovezených
aut postupně roste a v červnu dokonce
o 28 % překonal počet aut dovezených ve stejném
měsíci před dvěma lety, kdy zemi nesužovala
pandemie koronaviru. Oproti loňskému roku se
letos v prvním pololetí dovezlo o 14 518 ojetých
osobních vozů víc, což představuje nárůst
o 21 %. Ve srovnání s rokem 2019 to je ale stále
pokles o 5615 vozidel, tj. o 6 %. Dováží se většina
aut starších 10 let – průměrné stáří dovezených
aut je 10,5 roku, přičemž podíl vozidel starších
10 let činil v prvním pololetí 51,84 %.
V letošním roce v ýrazně klesl podí l
prodávaných ojetých aut s českým původem.
Zatímco loni tvořila 51,1 % nabídky, letos klesla
na 47,7 %, a klesl rovněž podíl vozů dovezených
z Německa z 21 na 19 %. Naopak vzrůstá podíl
aut s neuvedeným původem. Řada kupujících se
o původ vozidla nezajímá a prodejci ho častěji
v inzerci nezmiňují.
Oproti roku 2019 letos na trhu chyběla stále
téměř pětina aut, což bylo dáno také vývozem
kvalitních ojetin do zahraničí i menší ochotou
lidí měnit auta za novější. Místo toho si častěji
pořizovali další auto do rodiny, což se podílelo na
nárůstu poptávky, kterou prodejci nebyli schopni
uspokojit.
Průměrně měly vozy najeto 158 000 km, což
je o 5 % méně než ve stejném období loni, kdy
vykazovaly 166 000 km. Skutečný průměrný
kilometrový nájezd však bude vyšší, neboť
zhruba u třetiny aut dochází k manipulaci
s počitadlem ujetých kilometrů. Průměrné stáří
vozů se prakticky nemění a zůstává na 9 letech.
Vozy s českým původem vykazovaly průměrné
stáří pouhých 7 let.
V důsledku vysoké poptávky došlo k dalšímu
zdražení ojetých aut, meziročně o téměř
16 %. Zatímco loni prodejci poskytovali někdy
i výrazné slevy, letos naopak zdražují. Oproti

prvnímu čtvrtletí došlo v druhém ke zdražení
o 5 %. Průměrná cena za ojeté osobní
auto činila v prvním pololetí letošního roku
245 000 Kč. Pravděpodobnost, že by šly ceny
opět dolů, je prakticky nulová.
Podíl ojetých aut, u kterých je uváděno, že
nebyla havarovaná, dosahoval v prvních šesti
měsících 99,29 %. Jenže vzhledem k počtu
pojistných případů pojišťoven je v případě
pětiletých aut poškozeno 25 % z nich. Zatajování
havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při
prodeji ojetých aut.

více na
www.autoweek.cz

Miliardáři ve vesmíru
Přehled novinek z oblasti mobility od Seana
Gouldinga Carrolla v dopravním zpravodaji
Euractiv připomíná mj. obrovský dopad
vesmírné turistiky miliardářů na klima planety
kvůli emisím CO2.
Vesmír má své kouzlo. Po desetiletí se cesty
mimo oblast Země spojovaly s velkou odvahou.
Dnes však je velká záhada vesmíru komoditou
– vesmír se stal hrací plochou pro miliardáře.
Zakladatel Amazonu a nejbohatší muž světa
Jeﬀ Bezos odstartoval v raketě falického tvaru
aby strávil něco málo přes 10 minut ve vesmíru,
což byla zářící reklama pro jeho společnost
věnující se vesmírné turistice Blue Origin. Na
tiskové akci po letu Bezos řekl: „Chci poděkovat
každému zaměstnanci Amazonu a každému
zákazníkovi Amazonu, protože jste za to všechno
zaplatili.“ Vzhledem k odporu Amazonu vůči
odborům a bezohlednému chování ke svým
zaměstnancům, jde o velmi výstižný komentář.
Bezos tvrdí, že na budoucí osobní lety do
vesmíru již prodal lístky v hodnotě téměř 100
milionů dolarů. Jeho konkurent Virgin Galactic
si klade za cíl uskutečnit 400 výletů ročně.
Využívání kosmického turismu však vyvolává
otázky s ohledem na životního prostředí. Vynesení
raketou na oběžnou dráhu má hodně daleko
k uhlíkově neutrálnímu chování. Zatížení klimatu
tímto novým závodem v dobývání kosmu je

obrovské. Za emise CO2 z této turistiky na okraj
vesmíru zaplatí celá planeta vysokou cenu.
„Pouhé 1 % těch nejbohatších je již zodpovědné
za 50 % emisí z letectví a vesmírná turistika přinese
obrovské množství uhlíku a dalších znečišťujících
látek do horních vrstev atmosféry,“ varovala
aktivistka EU za změnu klimatu a dopravy Lorelei
Limousinová.
Společnost Toyota se podle New York Times
dostala do palby kritiky kvůli lobbingu proti
přechodu na elektricky poháněná vozidla
s akumulátory. Toyota se údajně postavila proti
plně elektricky poháněným vozidlům a místo toho
prosazuje používání hybridů a aut s vodíkovými
palivovými články. Důvodem je skutečnost, že
do těchto technologií masivně investuje. Bohužel
pro Toyotu prodej elektromobilů s akumulátory
tuto technologii předstihuje. Toyota v prohlášení
popřela, že by byla proti elektromobilům, ale
dodala, že standardy účinnosti by měly vycházet
z toho, jaký přínos mohou jednotlivé technologie
realisticky poskytovat.
Evropská konfederace odborových svazů
(ETUC) varovala: „Energetická chudoba by se
mohla ještě zhoršit, protože ceny energií a dopravy
v rámci navrhovaného přepracovaného systému
obchodování s emisemi, který navrhla Evropská
komise, porostou. Fit for 55 bude penalizovat
chudé Evropany.“
více na
www.autoweek.cz

Obavy německých dodavatelů autodílů
Plán Evropské komise Fit for 55 chce do roku
2035 zcela zakázat prodej vozidel vybavených
spalovacími motory. Německé automobilky už
tento krok ve svých plánech předbíhají. Navzdory
zjevnému nadšení vedení Volkswagenu pokud jde
o elektromobilitu mají dodavatelé a zaměstnanci
na tuto hlubokou transformaci jiný názor. Tvrdí,
že německý automobilový průmysl zasáhne
mnohem hlouběji, než ukazuje nadšené přijetí
elektromobility ze strany společnosti Volkswagen.

V roce 2020 zpráva německé národní platformy
Future of Mobility (NPM) předpovídala nejhorší
scénář, podle něhož by automobilový průmysl
mohl ztratit 400 000 pracovních míst. Většina
odborníků se shoduje, že to se ztrátami
pracovních míst nebude tak zlé. Podle odhadu
Asociace německého automobilového
průmyslu VDA by mohlo o práci přijít nejméně
210 000 z aktuálních 800 000 zaměstnanců
v automobilovém průmyslu, tedy téměř třetina.

„Je to nepřátelské vůči inovacím a opakem
technologické neutrality. Dopady tohoto zákazu
na pracovní místa v tomto odvětví budou značné,“
varuje prezidentka Asociace německého
automobilového průmyslu VDA Hildegard
Müllerová. Její reakce ukazuje rozdílné zájmy
v rámci VDA: na jedné straně velké společnosti,
jako je Volkswagen, které vyrábějí automobily,
a na druhé straně starost o dodavatele motorů
a jejich komponent. Konec spalovacích
motorů způsobí konec mnoha desetiletí rozvoje
technických znalostí a výrobních procesů vysoce
specializovaných dodavatelů.

Odborový svaz pracovníků v kovoprůmyslu IG
Metall varuje, že by se ochrana klimatu mohla stát
zabijákem zaměstnanosti. Od politiků požaduje
aktivní politiku zaměstnanosti a rekvalifikace –
pokud svým rozhodnutím zruší spalovací motory,
musí také zajistit náhradní zaměstnání. IG Metall
uvádí: „Faktický zákaz spalovacích motorů v roce
2035 je zbytečný. Podceňuje důležitost, jakou
může mít technologie spalování v přechodovém
období. Není moudré tímto způsobem úplně
zabouchnout dveře pro hybridní technologii
a možné směsi klimaticky neutrálních paliv.“

Rozkol mezi výrobci automobilů a dodavateli
dílů ještě komplikují starosti jejich zaměstnanců.

Velké společnosti ovšem budou spalovací
motory na benzin, naftu či zemní plyn i nadále
vyrábět pro export do zemí mimo Evropskou unii.
více na
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Audi představilo RS Q e-tron pro Dakar
Audi Sport zahájilo testování hybridního vozu
RS Q e-tron, s nímž se v roce 2022 zúčastní Rallye
Dakar. Audi bude první automobilkou, která
nastoupí s hybridním pohonem s cílem bojovat
o celkové vítězství.
Charakteristika Rallye Dakar staví techniky
před náročný úkol. Maraton trvá dva týdny
a denní etapy jsou dlouhé až 800 km. Protože
v poušti nejsou žádné možnosti dobíjení, Audi
zvolilo hybridní pohon spojující motor TFSI
s elektrickým pohonem. Vzhledem k tomu, že
spalovací motor se používá pouze jako generátor,
může pracovat v nejefektivnějším rozsahu mezi
4500/min a 6000/min s požadovanou specifickou
spotřebou paliva výrazně pod 200 g/kWh.
Přední i zadní náprava jsou vybaveny motor/
generátorovou jednotkou (MGU) z vozu Audi
e-tron FE07 formule E vyvinutou v Audi Sport pro
sezónu 2021. Pro použití MGU v Rallye Dakar byly
nutné pouze drobné úpravy. Třetí MGU identické
konstrukce slouží k dobíjení akumulátoru během
jízdy. Energie se navíc rekuperuje při brzdění.
Akumulátor má hmotnost 370 kg a kapacitu 50
kWh.
„Akumulátor je patentovaný. Jeho vývoj jsme
realizovali společně s partnerem. Jako technici
vidíme vývojový potenciál v každé komponentě.
Ale pokud jde o systém pohonu, ve formuli E

jsme již dosáhli účinnosti systému přes 97 %, takže
zde už není větší prostor pro zlepšení. Situace je
zcela odlišná, pokud jde o správu akumulátoru
a energie. Zde je největší vývojový potenciál
v elektromobilitě obecně. To, co se dozvídáme
z extrémně náročného projektu Dakar, přejde do
budoucích produkčních modelů,“ řekl vedoucí
vývoje pro projekty motoristického sportu v Audi
Sport Stefan Dreyer.
Maximální systémový výkon elektrického
hnacího ústrojí je 500 kW. Kolik z toho bude
možné během Rallye Dakar využít organizátoři
stále finalizují. Vůz bude jezdit pouze s jedním
rychlostním stupněm vpřed. Software zajistí
rozdělení točivého momentu mezi kola obou
náprav a vytvoří virtuální, volně konfigurovatelný
mezinápravový diferenciál, čímž se ušetří
hmotnost a prostor.

více na
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