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Škoda Auto představila novou identitu značky
V rámci akce Explore More Škoda Auto
v Praze představila novou identitu značky Škoda.
Ta zahrnuje nový designový jazyk, nové logo
a velkou změnu firemní identity.
Martin Jahn, člen představenstva společnosti
Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu,
k tomu řekl: „S novou identitou značky se Škoda
přizpůsobuje elektrické budoucnosti, zaujímá
jasnou pozici mezi konkurenty a zároveň se
ještě zřetelněji vymezuje od ostatních značek
koncernu Volkswagen. Posouváme tak značku
Škoda na novou úroveň abychom ji přizpůsobili
novým potřebám a očekáváním zákazníků
pokud jde o uživatelskou zkušenost, konektivitu
a celou cestu zákazníka.“
Škoda Auto přichází s nejradikálnější změnou
firemní identity za 30 let. Nová firemní identita
bude zaváděna nejprve v informačních
a komunikačních materiálech a od roku 2024 se
začne objevovat na nově uváděných modelech.
Současně proběhnou úpravy provozoven
autorizovaných partnerů.

V marketingové komunikaci se bude klást
výrazně větší důraz na nápis Škoda ve srovnání
s logem. Nová stylizace využívá zcela jinou
typografii. Háček nad S, který reprezentuje
důležitou součást českého historického dědictví
značky Škoda, se nyní téměř ztrácí integrován
do písmene S. Změnou prošel rovněž symbol
okřídleného šípu. V reakci na posun k digitalizaci
bude bez plastické 3D grafiky.
Škoda Auto současně ohlásila zrychlení
a rozšíření své elektrické ofenzívy. Do roku 2026
uvede na trh tři nové čistě elektricky poháněné
modely a další budou následovat. Kromě malého
vozu, příbuzného s Volkswagenem ID.2, resp.
konceptem ID.Life, a vycházejícího ze zkrácené
platformy MEB, jsou v plánu kompaktní SUV
a sedmimístný rodinný vůz vycházející ze studie
Vision 7S. Ještě na jaře vedení Škody Auto ohlásilo
uvedení tří elektromobilů menších (a levnějších)
než Enyaq iV do roku 2030.
Podíl čistě elektrických vozů na prodeji značky
Škoda má v Evropě do roku 2030 překročit 70 %.
Škoda Auto v příštích pěti letech investuje 5,6
miliardy eur do elektromobility, 700 milionů eur
do digitalizace a 500 milionů eur do zaškolování
a vzdělávání svých zaměstnanců.
Ve fázi přechodu Škoda také posílí nabídku
vozů se spalovacími motory – ve druhé polovině
roku 2023 představí novou generaci modelů
Superb a Kodiaq a v roce 2024 modernizovanou
Octavii. Cílem je dosáhnout snížení ﬂotilových
emisí CO2 do roku 2030 v porovnání se stavem
v roce 2020 o 50 %.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Vision 7S ukazuje nový styl
Sedmimístnou studií Vision 7S, navrženou na
bázi modulární platformy pro elektromobily MEB
koncernu Volkswagen, Škoda Auto ukazuje nový
designový jazyk značky nahrazující dosavadní
střídmou eleganci robustností. Velké SUV
s akumulátorem o kapacitě 89 kWh slibuje dojezd
víc než 600 km a je uzpůsobeno pro rychlé
nabíjení výkonem 200 kW.
Nový styl designu se prezentuje maskou TechDeck Face a robustní spodní částí karoserie, s níž
je v kontrastu aerodynamická linie střechy. Nově
navržený nápis Škoda nahrazuje logo značky.
Navzdory podobné linii je maska Tech-Deck
Face výrazně plošší a širší než dosavadní maska
chladiče charakterizující vozy Škoda.

polyesterových vláken. Udržitelná je také
podlaha a zavazadlový prostor, které jsou
vyrobeny z materiálu z recyklovaných pneumatik.
Vision 7S nabízí dvě různé konfigurace
interiéru. V režimu Jízda jsou ovládací prvky
v základní poloze blízko řidiče a centrální 14,6“
dotykový displej je otočen vertikálně. Věnec
volantu má zploštělou horní a spodní část, což
zajišťuje lepší výhled. Režim Relax lze aktivovat
při nabíjení nebo při zastávce na odpočinek
stisknutím tlačítka ve středové konzoli. Při tomto
režimu se volant a přístrojová deska posunou dál
od řidiče a spolujezdce a centrální obrazovka je
otočená do horizontální polohy a infotainment lze
ovládat také prostřednictvím chytrého telefonu.

Úzké přední světlomety mají design ve tvaru
písmene T. Tvar písmene T mají také LED zadní
světla. Velmi výrazným prvkem studie Škoda
Vision 7S jsou robustní přední a zadní nárazníky
vyrobené z odolných recyklovaných kusů
starých pneumatik. Stejný materiál byl použit
i na obložení podběhů kol. Kola mají průměr
22“ a aerodynamické ráfky jsou téměř zcela
uzavřené. Matná metalická barva v světlém
odstínu zelená Explorer podtrhuje minimalistický
vzhled vozu.
Interiér je pokryt udržitelnými a odolnými
materiály – umělou kůží a látkou z recyklovaných

více na
www.autoweek.cz

Stylová Toyota Yaris Cross GR Sport
Toyota rozšiřuje svoji nabídku verzí
malého SUV Yaris Cross o GR Sport evokující
sportovní úspěchy týmu Toyota Gazoo
Racing. Toyota Yaris Cross, uvedená v roce
2021, se řadí k nejúspěšnějším modelům
značky v Evropě s prodejem 77 000 vozidel
za první pololetí 2022, což představovalo
podíl 48 % dodávek celé řady Yaris. Yaris
Cross GR Sport s exkluzivními prvky exteriéru
i interiéru a odlišně naladěným odpružením
chce oslovit ještě širší skupinu zájemců.
Yaris Cross GR Sport pohání tříválec Toyota
1,5 l Hybrid Dynamic Force. Jeho vysoká
termodynamická účinnost 40 % těží
z dlouhého zdvihu, vysokého kompresního
poměru 14:1, vysokorychlostního spalování
a systémů pro regulaci teploty a tlaku.
Výbava verze GR Sport zahrnuje pokročilé

systémy Toyota T-Mate pro aktivní
bezpečnost a podporu řízení. Předprodej
v Evropě bude zahájen ve třetím čtvrtletí
2022.

Čína hybnou silou globálního automobilového trhu
Celosvětový prodej automobilů může
letos zaznamenat pokles o 3,2 %, ale
očekáváse,žeprodejnačínskémtrhuvzroste
o 5 %. „Zatímco americký automobilový
trh zaznamenal v první polovině roku
2022 pokles prodeje nových aut o 18 %
a evropský vykázal 14% pokles, Čína v tomto
období hlásí 4% nárůst prodeje nových aut,

což je dostatečný důkaz, že Čína bude
hnací silou na globálním automobilovém
trhu,“ řekl Ferdinand Dudenhöffer z CAR,
automobilového výzkumného centra se
sídlem v německém Duisburgu.
Údaje od Čínské asociace výrobců
automobilů CAAM navíc ukazují, že
v červenci prodej automobilů v Číně
meziročně vzrostl o 29,7 % na 2,42 milionu
vozů. Prodej vozidel poháněných novými
energiemi NEV dosáhl 593 000 vozů, což
je meziroční nárůst o 120 % a podíl na trhu
24,5%. Přitom prodej aut domácích čínských
značek, jako jsou BYD, Geely, Chang’an
a Chery, v červenci meziročně stoupl
o 34 %, takže jejich podíl na trhu vzrostl na
47,4 %. CAAM očekává, že si automobilový
trh v srpnu zachoval stabilní růst, stejně jako
výroba a prodej osobních automobilů,
stejně jako NEV i export.
více na
www.autoweek.cz

Ford otevírá příjem objednávek na nový Ranger
Ford zveřejnil české ceny modelu Ranger, nové
generace nejprodávanějšího pick-upu v Evropě.
Ceny nového Rangeru začínají na 990 000 Kč bez
DPH za pracovní variantu XL. První vozy dorazí
k českým zákazníkům v červenci 2023.
Nový Ranger byl od základu přepracován, je
ještě inteligentnější, praktičtější a všestrannější.
Dostal nový vzhled, nové motory včetně
turbodieselu Ford 3,0 EcoBlue V6, vylepšený
podvozek i nákladový prostor a atraktivní hitech interiér. Nabízí rovněž moderní konektivitu
a asistenční technologie.
Nový Ranger ve stupních výbavy XL, XLT,
Limited a Wildtrak přichází v návaznosti na již
dříve uvedený sportovní Ranger Raptor, který
představuje vrchol nabídky a objednávat jej lze
už od jarních měsíců. Plných 60 % prodaných
vozů předchozí generace Rangeru připadalo
na výbavu Wildtrak, což ukazuje, že zákazníci
mají zájem o všestranné pick-upy s komfortní
výbavou, které slouží nejen jako pracovní nástroje,

ale také ve volném čase. Právě ve variantě
Wildtrak přichází do Rangeru poprvé motor
Ford 3.0 EcoBlue V6/176 kW (240 k) v kombinaci
s desetistupňovou samočinnou převodovkou.
Osvědčené vznětové motory 2,0 EcoBlue
budou k dispozici ve variantách 125 kW (170 k)
pro XL, XLT, Limited a bi-turbo/151 kW (205 k) pro
Wildtrak. Na výběr jsou dvě varianty pohonu
všech kol: elektronicky přiřaditelný a nový stálý
systém pohonu e-4WD dodávaným standardně
pro Wildtrak 3,0 EcoBlue V6 a 2,0 EcoBlue Bi-turbo.
Zdokonalený podvozek nabízí větší nájezdové
úhly, lepší křížení náprav a vyšší komfort odpružení
na silnici i v terénu.
Tradiční analogové přístroje nahradil digitální
přístrojový panel 8“. Středový dotykový displej
velikosti až 12“ zpřístupňuje nejnovější systém
Ford SYNC 4A. Prostřednictvím mobilní aplikace
FordPass lze na dálku ověřit stav vozu (tlak
v pneumatikách, stav oleje nebo úroveň paliva)
či jeho zabezpečení.
více na
www.autoweek.cz

VDA varuje před ohrožením elektromobility
Prezidentka
Německé
asociace
automobilového průmyslu VDA Hildegard
Müllerová vyzvala politiky k větší spolupráci
v oblasti hledání řešení energetické krize
aby vysoké náklady na elektrickou energii
nezpomalily přechod k elektromobilitě.
Müllerová v německé televizi řekla:
„Náklady na elektrickou energii nás
znepokojují. Bude to další velký problém
pro automobilový průmysl. Elektrické
energie bude velmi pravděpodobně
také nedostatek, takže musíte pracovat
předvídavě. V Německu by nemuselo být
možné vyrobit dostatek elektrické energie
potřebné pro elektromobilitu. Proto je
nezbytná větší mezinárodní energetická
spolupráce.
Potřebujeme
partnerství
v oblasti surovin a energie, která nás ochrání.
Potřebujeme
odhodlanější
obchodní
a energetickou zahraniční politiku, než
máme v současnosti. Musíme být rychlejší
v obchodních dohodách.“

BMW zahajuje výrobu iX5 Hydrogen
V
mnichovském
kompetenčním
centru pro vodík automobilky BMW
začala výroba bloků palivových článků
pro malou sérii vozů BMW iX5 Hydrogen,
které budou od konce roku uváděny do
testovacího a demonstračního provozu.
BMW Group odebírá jednotlivé palivové

články pro výrobu BMW iX5 Hydrogen od
společnosti Toyota Motor. BMW Group nyní
bude sestavovat vysoce účinné systémy
palivových článků ve vlastním vodíkovém
kompetenčním centru. Ve druhé generaci
se podařilo více než zdvojnásobit trvalý
výkon, přičemž se výrazně snížila jeho
hmotnost i velikost. V BMW iX5 Hydrogen
generují trvalý výkon 125 kW (170 k). Spolu
s akumulátorem, vyvinutým speciálně pro
tento vůz, napájejí trakční elektromotor
BMW eDrive páté generace. Celkový
maximální výkon pohonné jednotky je
275 kW (374 k). Hnací soustava, tvořená
dvojicí nádrží na vodík, blokem palivových
článků a elektromotorem, byla zabudována
do stávající platformy BMW X5.
více na
www.autoweek.cz

GasNet rozvíjí udržitelnost v dopravě
Pro splnění emisních cílů v sektoru
nákladní dopravy je rychlejší rozvoj
zkapalněného plynu (LNG) naprosto
nezbytným krokem. Právě z tohoto důvodu
se skupina GasNet snaží o maximální
využití LNG v tuzemské dopravě. GasNet
nyní nabízí tahačům tři místa, kde mohou
bezpečně natankovat LNG. Svou první
zděnou plnicí stanici na LNG provozuje
v Mladé Boleslavi blízko dálnice D10.
Další dvě mobilní stanice má v Nýřanech
na Plzeňsku (dálnice D5) a v Klecanech
u Prahy (dálnice D8). Vedle těchto tří
plánuje otevření dalších. V současné
době je v Evropě už 500 LNG plnicích
stanic a jejich počet stále roste. Kamiony
jezdící na LNG mají proti naftě nižší emise –

prachových částic o 99 %, NOX o 70 % a CO2
o 20 %. LNG pro se pro stanice GasNet vozí
z evropských terminálů, kam jej dopravují
tankery z USA a Kataru. Důležitou roli může
v budoucnu sehrát obnovitelné bioLNG,
na které v nákladní dopravě masivně
přechází Dánsko, Švédsko či Nizozemí.

Dobíjecí stanice MyBox pro firmy i domácnosti
Novou produktovou řadu dobíjecích
stanic se značkou MyBox přináší společnost
ChargeUp, která je součástí skupiny
společností Unicorn. Jedná se o dobíjecí
stanice vhodné pro firmy i domácnosti.
Za vývojem a výrobou těchto ryze

českých dobíjecích stanic stojí kroměřížská
společnost Elexim, s níž Unicorn dlouhodobě
spolupracuje. Stanice MyBox jsou dostupné
ve dvou variantách – MyBox Home a MyBox
Profi, která se bude dodávat s designovým
stojanem. Výkon obou je 22 kW, MyBox
Profi navíc podporuje dobíjení dvou
elektromobilů současně, tedy 2x 22 kW.
Zákazníci si mohou vybrat, zda chtějí stanici
se zásuvkou či integrovaným kabelem.
Dobíječky mají čtečkou RFID karet, jimiž
mohou řidiči elektromobilů spustit dobíjení
elektromobilu. Dobíjecí stanice ve verzi
Home podporují řízení výkonu s ohledem
na spotřebu objektu. Díky tomu splňují
podmínky pro získání dotaze z NZÚ.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nataliya Bauhuber novou
jednatelkou Volkswagen
Financial Services
Zkušená manažerka Nataliya Bauhuber
se k 1. září 2022 stala novou jednatelkou
Volkswagen Financial Services. Nese
zodpovědnost za oblast back office
a middle office. Ve funkci střídá Axela
Herrmanna
a
Hans-Petera
Seitze.
Společnost nyní bude mít dva jednatele
– vedle Nataliye Bauhuber (back office)
je druhým Vratislav Strašil (front office).
Nataliya
Bauhuber
přichází
do
Volkswagen Financial Services jako
manažerka s 18 lety zkušeností z oblastí
automotive, financí, IT a compliance
z Mercedes-Benz Group, kde měla
z pozice finanční ředitelky na starosti
například rozvoj leasingu na chorvatském
a slovinském trhu. V posledních letech
se
věnovala
globálním
strategiím
rozvoje a kulturní a digitální transformaci
společnosti.
„Nataliya vstupuje do nové pozice ve
Volkswagen Financial Services nejen
s řádkou hmatatelných úspěchů, ale
i s tolik potřebným know-how v oblasti
digitalizace a inteligentních IT řešení,“
říká Vratislav Strašil, který společnost vede
z pozice jednatele zodpovědného za
front office.

Obchodní oddělení značky Kia
vede Martin Králíček
Vedení
obchodního
oddělení
společnosti Kia Czech od 1. září převzal
Martin Králíček. Je zodpovědný za
prodejní strategii s cílem zvýšit tržní podíl
značky Kia na českém trhu. Má na starosti
obchodní aktivity značky, ﬂeet a logistiku.
Je přímo podřízený generálnímu řediteli
Arnoštu Barnovi. Martin Králíček ve funkci
vystřídal Ivo Řeháka, který se rozhodl
odejít ke konci srpna po téměř tříletém
působení ve společnosti.
Martin Králíček ve společnosti Kia Czech
pracuje od roku 2016, naposledy ve funkci
Fleet & Used Cars Manager, kde měl na
starosti přímé ﬂeetové prodeje, koordinaci
dealerských ﬂeetových obchodů, projekty
v oblasti značkového financování včetně
implementace programu pro ojeté vozy
do celé dealerské sítě.
více na
www.automakers.cz
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Geely má být partnerem pro Renault
Společnost Geely a saúdská ropná skupina
Aramco by měly získat podíl ve společnosti
vytvořené Renaultem pro produkci vozidel se
spalovacími motory.
V rámci drastické restrukturalizace za účelem
posílení svých financí Renault nedávno upevnil
nová partnerství vedle svých aliancí s Nissanem,
Mitsubishi a Mercedesem a v květnu prodal 34
% své jihokorejské dceřiné společnosti holdingu
Geely. Renault bude společně s Geely vyvíjet
hybridní vozidla, která se budou vyrábět
v Busanu.
Podle zákulisních informací má Renault na
podzim zveřejnit plán rozdělení na dvě akciově
samostatné jednotky – s kódovým označením
Ampére pro elektricky poháněná vozidla a Horse
pro auta se spalovacími motory vč. hybridních.
Nově vytvořená samostatná jednotka, určená pro
elektromobily, bude mít sídlo ve Francii a druhá,
se sídlem ve Španělsku, Portugalsku, Turecku,
Rumunsku a Latinské Americe, spojí všechny
výrobní závody pro zážehové motory, hybridní
pohony a převodovky. Jedná se o obdobný krok,
který nedávno učinila společnost Ford Motor.
Renault bude většinovým akcionářem
elektrické divize Ampère, která by měla vstoupit
na burzu v druhé polovině roku 2023. Zachová

si však pouze 40% podíl v jednotce Horse, byť
s významným vlivem na její řízení. Podle Reuters
o převzetí 40 % jedná čínský Geely Automobile
Holdings a zbývajících 20 % chce saúdská ropná
skupina Aramco, nicméně zde údajně „existuje
prostor pro další partnerské výrobce“.
Plán rozdělení Renaultu tedy nezahrnuje
Nissan, a to navzdory návrhu francouzské
automobilky aby se na něm podílel. To je další
náznak toho, že se strategie aliančních partnerů
nadále rozcházejí. Renault, Nissan a Mitsubishi
uvádějí, že více než 80 % jejich modelů bude
v roce 2026 založeno na společné architektuře,
ale otazník zůstává ohledně plánů pro další léta.
Sdílením nákladů na výrobu automobilů se
spalovacími motory, jejichž produkce bude klesat
s růstem prodeje elektromobilů, Renault chce
uvolnit prostředky pro reinvestice do elektricky
poháněných modelů. Účast ropné společnosti by
měla pomoci rozvoji zeleného vodíku a potřebné
infrastruktury.
Geely vlastní švédské Volvo Cars, a tedy i jeho
značku Polestar, malajsijskou automobilku Proton,
britského výrobce sportovních vozů Lotus a drží
podíl v Mercedesu.

více na
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Naděje pro SsangYong Motor
Konkurzní soud v jihokorejském Soulu schválil
plán obnovy společnosti SsangYong Motor.
Problémy pronásledovaný jihokorejský specialista
na terénní vozidla tak překonal velkou překážku
na cestě k rekonvalescenci po uvalení nucené
správy v dubnu 2021. Soulský konkurzní soud
schválil plán obnovy společnosti SsangYong
Motor poté, co tento plán přijala drtivá většina
věřitelů a akcionářů.
Zkrachovalý SsangYong v roce 2011 koupil
indická společnost Mahindra & Mahindra. Od
roku 2020 se ale Indové snažili svůj většinový
podíl prodat. Velkou část akcií od nich koupil
korejský výrobce elektrobusů a elektrických
tahačů Edison Motors. SsangYong Motor vloni
na domácím trhu prodala 56 363 vozů (v roce
2020 to bylo 87 888 vozů) a vyvezla 28 133
aut (2020: 19 528 aut). Tato produkce zdaleka
nemůže stačit na zajištění životaschopnosti
společnosti.
„Plán obnovy odsouhlasilo 95,04 % našich
věřitelů a 100 % akcionářů. To nyní společnosti
SsangYong Motor umožňuje získat pevný základ
a připravit půdu pro normalizaci její činnosti,“
uvádí SsangYong Motor. Soudní nucená správa
SsangYongu by mohla být zrušena do konce
letošního roku.

Soud svým rozhodnutím prakticky schválil
plánované převzetí SsangYongu jihokorejským
konsorciem KG Mobility vedeným chemickým
a ocelářským koncernem KG Group. Konsorcium
zahrnuje společnosti KG Eco Technology
Services (ETS), KG Steel, KG Inicis, KG Mobilians,
Cactus Private Equity a Pavilion Private Equity.
Společnost KG Mobility je 100% vlastněna KG
ETS, což je energetická společnost, která je
ze 47 % vlastněna KG Chemical. „KG bude
plně SsangYong podporovat v jeho obchodní
normalizaci a znovu získání důvěry trhu,“ řekl
generální ředitel KG Chemical Kwak Jae-sun.
Podle plánů Ssangyong věřitelům vrátí 180
milionů USD a část peněz, které dluží dodavatelům
a Mahindře. Zbývající část pohledávek bude
převedena na akcie. „Vynaložíme veškeré úsilí
na to, abychom splatili vše našim věřitelům,
akcionářům a zákazníkům, kteří nám věřili,“ řekl
nucený správce SsangYong Motor Chung Yongwon.
Automobilka zaznamenala pozitivní přijetí
nového SUV střední velikosti Torres, prvního
nového modelu za čtyři roky. Torres bude uveden
na trh v listopadu, elektrická verze má následovat
ve třetím čtvrtletí 2023. Na Torres už bylo přijato
60 000 objednávek.
více na
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Fyzikální zákony nelze ošidit:
elektromobily mají svá rizika
Výzkumníci nehod v jedné z největších
mezinárodních pojišťovacích společností na
světě AXA využili letošní sérii tradičních crashtestů
aby zkoumali rizika spojená s elektromobily.
Elektromobily, zejména ty výkonné, totiž způsobují
více kolizí než auta se spalovací motory. Statistiky
AXA ukazují, že řidiči elektromobilů způsobují
o 50 % více kolizí s poškozením vlastních vozidel
než řidiči konvenčních aut se spalovacími motory.
Řidiči výkonných elektromobilů si nehodami
způsobí více než dvojnásobně větší škody než
řidiči standardních aut.
Michael Pfäﬄi, vedoucí výzkumu a prevence
nehod ve společnosti AXA, to vysvětluje:
„Čím jsou pohonné systémy výkonnější, tím
častěji jejich řidiči poškozují vozidla svá nebo
ostatních. Vysoce výkonné modely způsobují
třetím stranám o 30 % vyšší tzv. odpovědnostní
škody. Akumulátor má navíc rozhodující vliv i na
záchranné a vyprošťovací práce.“
Zatímco v autoškolách se učí výpočty brzdné
dráhy, u elektromobilů nastává největší riziko
nehod při akceleraci. Mají velký točivý moment,
který působí prakticky okamžitě. To může vést
k nechtěnému, zvýšení rychlosti, které řidič
nemusí zvládnout.
Tímto problémem se zabýval i první crash
test, v němž bylo simulováno, jak řidič Tesly jen

krátce sešlápl pedál akcelerátoru ale vlivem
prudké akcelerace ztratil kontrolu nad vozem. Ke
kruhovému objezdu přijel nepřiměřenou rychlostí,
nedokázal zabrzdit a přejel překážku uprostřed.
Následek: vůz se převrátil a byl těžce poškozen
jeho podvozek. V případě převrácení nicméně
zůstal prostor pro cestující neporušený.
Vyšetřování výzkumníků nehod AXA ukázalo,
že při jízdě přes překážky, jako jsou obrubníky,
kameny nebo kruhové objezdy, může dojít
k poškození spodku vozidla. Akumulátor je velmi
dobře chráněn vyztužením karoserie vpředu,
vzadu a na bocích, ale jeho slabé místo je
zdola. „Podvozek se zdá být Achillovou patou
elektromobilů, protože tam není akumulátor
chráněn,“ řekl vedoucí výzkumu nehod v AXA
Švýcarsko Michael Pfäﬄi.
Pokud dojde k poškození akumulátoru, může
dojít k velkému požáru. Riziko je však velmi nízké
a média jej značně nadhodnocují. Pohled
do statistik ukazuje, že elektromobily nehoří
častěji než spalovací motory. „Pokud však
dojde k požáru, věci se stanou složitějšími,“ říká
Michael Pfäﬄi. Dosud neexistuje uspokojivé řešení
pro bezpečné, rychlé, ekologické a nákladově
efek tivní hašení požárů v elek trick ých
vozidlech.
Další test na str. 13
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Trakční akumulátory činí elektromobily těžší
Elektromobily mají nejen odlišné chování při
zrychlení, ale i obecně vyšší hmotnost. Ve srovnání
s vozidly vyrobenými v roce 2000 (hmotnost
byla v průměru 1340 kg) jsou novější vozy o 25
% těžší (průměrná hmotnost v roce 2020 byla
1680 kg). Elektromobilita tento trend podporuje
– výzkumníci AXA předpokládají, že průměrná
hmotnost nového vozidla kvůli akumulátorům
brzy překročí 2 t.
Druhá simulovaná havárie v testu AXA se
proto týkala rozdílu hmotnosti mezi vozidly. Golf
VII se spalovacím motorem jedoucí rychlostí
50 km/h se čelně srazil s vozem stejného typu
s elektrickým pohonem. E-Golf má stejné rozměry,
ale kvůli akumulátoru a výztuhám má o 400 kg
vyšší hmotnost.
Golf se spalovacím motorem byl s 1250 kg
při nárazu vystaven výrazně vyššímu zatížení
a utrpěl větší poškození než jeho elektricky
poháněný protějšek. To je dáno základním
fyzikálním zákonem: energie nárazu vyplývá
z násobku hmotnosti a rychlosti. Nárazová
energie elektromobilu je o třetinu větší a z toho
plyne jeho špatná kompatibilita při nárazech
na úkor ostatních účastníků silničního provozu.
„Při nehodě je rozhodující rozdíl v hmotnosti
mezi zúčastněnými vozidly. Lehčí vozidlo je

v nevýhodě, protože jeho energetické zatížení
je větší než u těžšího vozidla,“ vysvětluje Michael
Pfäffli. Statistiky to potvrzují: těžký osobní
automobil (nad 2000 kg) způsobí v průměru
o 10 % vyšší škodu na majetku než lehké vozidlo
(pod 1000 kg).
Jiná situace je v případě ohrožení osob:
účinné bezpečnostní systémy moderních vozidel
ve většině případů dokáží kompenzovat účinky
rozdílu hmotnosti. Při testu zůstal prostor pro
cestující obou vozů nedotčený. Pro cestující ve
starších vozech to však může být problematické:
riziko zranění osob ve vozidle starším 10 let je
o 20 % vyšší než u moderního automobilu.
Cestující v elektromobilu jsou obecně dobře
chráněni. V případě havárie však panují obavy,
že vyprošťování cestujících z nich může být
pro záchranáře nebezpečné. „Tato obava je
neopodstatněná, protože neexistuje téměř žádné
riziko, že by vozidlo bylo stále pod napětím,“
vysvětluje Michael Pfäﬄi. V případě nehody
se akumulátor během milisekund automaticky
odpojí od ostatních součástek a kabelů. Okruh je
přerušen a člověk může být bezpečně vyproštěn
jako u všech jiných vozidel. Poskytování první
pomoci je povinné, a to i v případě nehod
s účastí elektromobilů.
více na
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Zákonodárci rozhodnou o budoucnosti dopravy v EU
Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv Euractiv
Transport Brief o mobilitě z celé Evropy od Seana
Gouldinga Carrolla.
Zatímco se pláže pozvolna začínají
vyprazdňovat, fronty u aerolinek se zkracují
a teploty klesají, v Bruselu narůstá legislativní
agenda. V pří štích měsících se budou
projednávat hlavní části balíčku klimatických
zákonů EU, které budou formovat dopravní
politiku v Evropě v nadcházejících letech.
Evropský parlament a Rada budou jednat
o klimatických zákonech Fit for 55. Výsledky
budou v nadcházejících desetiletích utvářet
dopravní politiku v celé EU. Pro rychlé osvěžení
paměti uvádíme hlavní témata, jimiž se budeme
v oblasti silniční dopravy zabývat.
Ti, kteří očekávají střet mezi Radou
a Parlamentem ohledně osudu spalovacího
motoru, budou zklamáni, protože obě legislativní
složky se jednomyslně dohodly na zákazu prodeje
nových vozů s motory na benzin a naftu od roku
2035.
Až přijde čas na vyjednávání, problematickým
bodem bude role syntetických paliv. Rada ke
svému stanovisku přidala doložku o přezkumu
v roce 2026, která by zavázala Evropskou
komisi, aby prozkoumala, zda teoreticky
uhlíkově neutrální e-paliva lze použít ke splnění
klimatických cílů EU. Parlament však používání
e-paliv odmítá a tvrdí, že by měla být vyhrazena

jen pro těžko elektrifikovatelné druhy dopravy,
jako jsou letadla a lodě.
Političtí jestřábi budou také dávat pozor na
vydání legislativy Euro 7, která stanoví normy
znečištění ovzduší. Několikrát odložený návrh
má být zveřejněn koncem tohoto roku.
Možná jste se během léta ve chví li
sebemrskačství rozhodli sledovat zprávy,
které se šíří přes kanál La Manche. Loď Jejího
veličenstva Brexit Britannia hledá nového
kapitána. Soutěž o vedení konzervativní strany
se zatím ukazuje jako depresivní podívaná. Zdá
se, že oba kandidáti – Rishi Sunak a Liz Trussová
– věří, že klíče od Downing Street 10 budou
předány tomu, kdo pronese co nejnenávistnější
komentář k čemukoli, co je levicí považováno za
tolerovatelné. Součástí této rétoriky je doprava
– konkrétně údajné špatné zacházení s těmi,
kteří sedí za volantem. Rishi Sunak se zavázal, že
„ukončí válku proti motoristům“.
„Velká Británie je řidičským národem, protože
řízení poskytuje svobodu. Musíme přestat ztěžovat
život drtivé většině lidí, kteří spoléhají na auto jako
primární zdroj dopravy do zdravotnictví, zaměstnání
a dalších důležitých každodenních potřeb,“ řekl.
To znamená odklon od postoje Borise Johnsona.
Bývalý starosta Londýna chválil zvýšení počtu
cyklostezek ve Velké Británii. Pokud bude Sunak
premiérem, automobil, jak se zdá, znovu získá své
ústřední postavení v britské dopravní politice.
více na
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