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Opel Combo Life do prodeje
Opel Combo Life chce být autem, které v sobě
spojuje to nejlepší z německých a francouzských
aut - a daří se mu to. Nabízí moderní komunikační
i asistenční systémy, stejně jako velký vnitřní
prostor, který je navíc velmi dobře využitý i
využitelný.
Pátá generace Comba vznikla ve spolupráci
s koncernem PSA, který v tomto segmentu v
Evropě drží téměř třetinový podíl. Osvědčený
základ ve spojení s německým designem a
prodejním zázemím Opelu, ale i loajální klientela,
dosud oceňující modely Meriva a Zafira,
slibuje velký potenciál růstu. Další předností je
skutečnost, že nové Combo Life vznikalo jako
osobní automobil a až z něho byla odvozena
užitková verze Combo Van. Díky tomu jsou pro
něj k dispozici nejnovější technické vymoženosti,
které se dosud v tomto segmentu nevyskytovaly.
Ač je Combo jedním ze tří modelů, vycházejících
z nové platformy PSA EMP2-C (Efficient Modular
Platform), jedná se o typický Opel. K dispozici je
ve dvou verzích. Základní Combo Life má délku
4403 mm, rozvor náprav 2785 mm a objem
zavazadlového prostoru 597/2126 l. Prodloužená
varianta Combo Life XL má délku 4753 mm,

rozvor 2975 mm a zavazadlový prostor 850/2693
l. Obě se nabízejí v pěti- i sedmimístné podobě.
Motory jsou zážehový 1,2 Turbo s filtrem
pevných částic GPF a výkonem 81 kW (110 k)
nebo turbodiesel 1,5 Diesel ve třech úrovních
výkonu 56 kW (75 k), 75 kW (102 k) a 96 kW (130
k). Turbodiesely jsou vybaveny integrovaným
systémem SCRF, který v jednom celku spojuje filtr
pevných částic, oxidační katalyzátor, absorbci
NOx a selektivní katalytickou redukci.
Pro časté jízdy po nezpevněném povrchu se
nabízí systém pro zlepšení záběrových schopností
IntelliGrip Traction Control s pěti jízdními režimy.
Pokud bude ve výbavě tažné zařízení, bude mít
také systém stabilizace přívěsu Trailer Stability
Control (TSC).
Combo Life se vyrábí ve Vigu (Španělsko).
Základní cena verze 1,2 Turbo Selection začíná
na 339 900 Kč vč. DPH se dvouletou zárukou/40
000 km.
Více o Opelu Combo Life vč. ceníku na str. 10
(jen po stažení pdf verze)
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Seat Tarraco s velkými
ambicemi
Tarraco je po modelech
Arona a Ateca třetí
SUV značky Seat. Má
délku 4735 mm a výšku
1658 mm. Velké SUV
s pěti nebo sedmi
sedadly bude uvedeno
na trh na začátku
roku 2019 jako přímý
konkurent Škody Kodiaq.
Vyrábět se bude ve Wolfsburgu (Německo). V interiéru je 10,25“ přístrojový displej Seat
Digital Cockpit a 8“ informační displej. K dispozici pro něj budou zážehové čtyřválce
1,5 TSI/110 kW (150 k) a 2,0 TSI/140 kW (190 k) a dvě verze vznětového 2,0 TDI - 110 kW
(150 k) a 140 kW (190 k). V nabídce bude sedmistupňová převodovka DSG i pohon
4Drive.
Předprodej modelu Seat Tarraco bude zahájen v prosinci.
více na www.autoweek.cz
Audi e-tron se představuje
Audi e-tron je prvním sériově vyráběným modelem značky s čistě elektrickým pohonem.
SUV vyšší třídy má pohon všech kol a dojezd více než 400 km (podle WLTP). Při délce
4901 mm a rozvoru náprav 2928 m nabízí prostor pěti osobám s objemem zavazadlového
prostoru 660 l. Dva trakční elektromotory mají největší celkový výkon 300 kW a točivý
moment 664 N.m. Audi e-tron zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,7 s a dosahuje nejvyšší rychlost
200 km/h. Asistenční systémy využívají centrální řídicí jednotku asistenčních systémů,
která nepřetržitě vypočítává přesný obraz okolí na základě dat z až pěti radarových
senzorů, šesti kamer, 12 ultrazvukových senzorů a laserového skeneru.
Na českém trhu bude Audi
e-tron sériově vybaven
multimediální
centrálou
MMI
Navigation
plus
včetně rychlého připojení
k internetu LTE Advanced
a hotspotu WLAN. Audi
e-tron se vyrábí v Bruselu.
První vozy dorazí do České
republiky na přelomu roku
2018 a 2019. Přesná cen
ještě nebyla stanovena,
ale očekává se přibližně
2 000 000 korun.
více na www.autoweek.cz

Škoda Octavia G-Tec s výrazně delším dojezdem na CNG
Škoda Octavia G-Tec má nyní s pohonem
na zemní plyn dojezd 480 km. Po vyčerpání zásoby
CNG se vůz automaticky přepne do režimu
spalování benzinu a využívá palivo z nádrže
o objemu 11,8 l.
Nový motor 1,5 TSI má výkon 96 kW (130 k), což
je o 15 kW (20 k) více než u předchůdce. Zvýšení
výkonu bylo dosaženo díky proměnnému
časování sacích ventilů podle Millerova cyklu.
Tři nádrže na CNG ve voze Škoda Octavia
G-Tec mají celkovou kapacitu 17,7 kg. Jedna
z těchto nádrží se nachází před zadní
nápravou a je ocelová. Dvě další jsou umístěny
pod zavazadlovým prostorem a jsou vyrobeny
z nového kompozitního materiálu, který spojuje
maximální bezpečnost a nízkou hmotnost.
Díky provozu na CNG se emise CO2 oproti
provozu na benzin snížily o dalších 25 %,
při spalování také vzniká výrazně méně
oxidu dusíku (NOx) a nevznikají žádné pevné
částice. Tím Škoda Octavia G-Tec představuje
ekologičtější alternativu konvenčním palivům.

Škoda Octavia G-Tec se dodává exkluzivně
v karosářské verzi Combi a se sedmistupňovou
převodovkou DSG. Také pro Octavii G-Tec
jsou v rámci online-služeb Škoda Connect
k dispozici i funkce Emergency Call a Care
Connect. Aplikace Škoda Connect App
například ukazuje zbývající dojezd na CNG,
benzin i celkový dojezd.
Přírodní zemní plyn (CNG) obsahuje více
energie než benzin či nafta. Je levnější a hoří
tiše a čistě. Ekologická bilance se ještě výrazně
zlepší, pokud se místo CNG spaluje bioplyn
z odpadních vod nebo zemědělských produktů
či syntetický plyn. Dále lze ekologickou bilanci
zlepšit, pokud se pro výrobu plynu použije
elektrická energie z regenerativních zdrojů.
Plyn tak představuje jakýsi most mezi fosilními
palivy a elektromobilitou. Vozidlo na plyn
se přitom tankuje podobně jednoduše
a pohodlně jako modely s benzinovým
nebo naftovým motorem.

více na
www.autoweek.cz

Rozšíření služeb Car4Way
Společnost Car4Way v Praze rozšířila
nabídku sdílených vozů a začala
poskytovat volný carsharing na celém
území hlavního města s možností parkovat
bezplatně v modrých a fialových zónách
po celé Praze. To pro zákazníky znamená
konec vracení vozu do stejné lokality, kde
si vůz vyzvedli i zjednodušení parkování.
Car4Way tak jako první poskytuje plnohodnotnou službu sdílení vozů, která je standartní
ve většině světových metropolí.
V září letošního roku byl dodán jubilejní 1000. vůz Škoda od počátku fungování
tohoto projektu. V současné flotile vozů jsou osobní vozy Škoda Citigo, Fabia, Rapid
a Octavia Combi i užitkové vozy Volkswagen Caddy a Transporter. Součástí je
také 40 elektromobilů Volkswagen e-Golf, které patří mezi zákazníky ke stále častěji
vyhledávaným. Dalším cílem společnosti Car4Way je rozšíření carsharingu i do dalších
velkých měst a provázat tento způsob dopravy s veřejnými dopravními prostředky.
Od října se projekt Car4Way rozšíří do Brna.
více na www.autoweek.cz
Ocenění pro PSA Groupe
Na veletrhu užitkových a nákladních
automobilů IAA Nutzfahrzeuge v Hannoveru
byly
vyhlášeny
výsledky
mezinárodní
ankety o nejlepší dodávkový automobil
roku International Van Of The Year 2019.
Titul získala trojčata koncernu PSA Citroën
Berlingo Van, Opel (resp. Vauxhall pro Velkou
Británii) Combo Van a Peugeot Partner.
Porota udělila této trojici 127 bodů, zatímco
druhý v pořadí Mercedes-Benz Sprinter získal
92 bodů. Cenu nová generace získala ještě
před svým uvedením na evropský trh, které je
naplánována na druhou polovinu listopadu.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- V Drážďanech byla otevřena už 50. tankovací stanice na vodík v Německu.
- Nová generace Renaultu Clio, připravovaná na rok 2019, bude mít i crossoverovou
variantu.
- GM zastavilo práce na vývoji nástupce ruského off roadu Chevrolet Niva.
- EU zahájila šetření BMW, Mercedesu-Benz a Volkswagenu (Audi a Porsche) pro
kartelovou dohodu s cílem zmařit použití SCR v Evropě.
- Objevitel lithio-ionových akumulátorů Akira Yoshino tvrdí, že si Evropané, pokud chtějí
uspět, musejí akumulátory pro elektromobily vyrábět sami.

Volkswagen představil Modulární platformu
pro elektromobily MEB
Volkswagen ukázal šasi postavené s využitím
nové Modulární platformy pro elektromobily
MEB
(Modularen
E-Antriebs-Baukasten).
Platforma MEB bude základem nové rodiny
vozidel s elektrickým pohonem značky
Volkswagen, která se bude označovat I.D.
S využitím této platformy vzniknou i vozy
dalších čtyř koncernových značek včetně
vozů Škoda. MEB není dodatečně upravená
platforma, ale byla od počátku navržena
pro
elektrický
pohon.
Podle
člena
představenstva VW E-Mobility Thomase
Ulbricha bude jen v první vlně s využitím této
platformy vyrobeno 10 milionů vozidel skupiny
VW.

využívajících platformu MEB. Na vývoji
a přípravě výroby těchto vozidel pracují technici
a inženýři především v německých vývojových
střediscích v Braunschweigu, Salzgitteru
a Kasselu. Zde koncern investoval 1,3 miliardy
z celkových šesti miliard eur vynaložených
na projekt elektrické mobility.

Podle vedoucího VW E-Mobility Christiana
Sengera má platforma mnoho předností.
Mohou do ní být například instalovány větší
akumulátory pro větší dojezd: „Díky plochým
akumulátorům umístěným v podlaze se vůz
na silnici chová skvěle a interiér je prostornější zde dosahujeme výrazné zlepšení.“

Vozy z řady I.D. Volkswagen začne vyrábět
v Sasku. Do výrobního závodu ve Cvikově,
kde se bude vyrábět první vůz na bázi MEB,
investoval 1,2 miliardy eur. Od dubna 2017
Volkswagen vyrábí model e-Golf ve Skleněné
továrně v Drážďanech, která se proměnila
v „centrum budoucí mobility“. Zákazníci
a návštěvníci se zde interaktivně seznamují
se světem elektromobility a digitalizace
a dozvídají se více o budoucnosti mobility.

Volkswagen uvádí, že do konce roku 2022
zahájí výrobu 27 modelů čtyř značek

Také pokud jde o dobíjecí infrastruktury,
Volkswagen přinesl něco nového. Poprvé
ukázal konstrukční prototyp nástěnné dobíjecí
stanice Volks-Wallbox. VW slibuje, že toto
domácí zařízení bude cenově dostupné
a zajistí snadné a pohodlné dobíjení vozidel
rodiny I.D. v rodinných domech.

více na
www.autoweek.cz

Elektromobil v retrostylu
Peugeot na autosalonu v Paříži
představí kromě sériového kombi 508
SW i koncept e-Legend s elektrickým
pohonem a možností autonomního
řízení. Pro jeho design byl inspirací
Peugeot 504 Coupé z let 1969
až 1983 s karoserií od Pininfariny. Vůz
dlouhý 465 cm (rozvor náprav je
269 cm) pohánějí dva elektromotory
s celkovým výkonem 340 kW (462 k)
a točivým momentem 800 N.m.
Lithio-ionové
akumulátory
mají
kapacitu 100 kWh a umožňují dojezd
přes 600 km podle WLTP.
Řidič má před sebou digitální
přístrojový panel vytvořený ze tří displejů. V oblasti nohou je obrovská 49“ zaoblená
obrazovka, na kterou navazují 29“ displeje ve výplních dveří. Na nich se během jízdy
může promítat okolí, různé typy výplně, ale i informace. K dispozici je plně autonomní
jízdní režim, při kterém se volant a přístrojový panel skryjí, aby se zvětšil prostor
pro cestující.
více na www.autoweek.cz
Prémiový elektromobil BMW
Vision iNEXT
Koncept
Vision
iNEXT,
který
je
předobrazem
připravovaného
sériového
modelu, ukazuje propojení
autonomního
řízení,
konektivity,
elektrifikace
pohonu a nových služeb.
BMW
jím
naznačuje,
že automobily v podobě, jakou
dnes známe, postupně zmizí.
Na konceptu předváděné
inovace postupně přejdou
do sériové produkce nových
modelů. Sériově vyráběný iNEXT se v roce 2021 stane vrcholným modelem sub-značky
BMW i. Crossover velikosti BMW X5 bude poháněn pomocí systému elektrického pohonu
eDrive páté generace. Sériový vůz nebude mít nejvyšší úroveň plně autonomního řízení,
tedy úroveň 5, ale úroveň 3, která zvládne mnoho manévrů, ale řidič musí neustále
dohlížet na řízení a být připraven kdykoliv převzít kontrolu. Vision iNEXT udržuje tradiční
uspořádání sedadel. BMW říká, že je to bezpečnější volba, protože auta jsou navržen
a tak, aby chránila cestující sedící na sedadlech čelem ve směru jízdy. Řidiči také
mohou rychleji opět převzít řízení, pokud sedí čelem dopředu.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Škoda: nový technický ředitel projektu
India
Funkci technického ředitele výroby
v rámci projektu „India 2.0,“ který
vede
značka
Škoda,
převezme
od prvního listopadu nový manažer.
Šestačtyřicetiletý Pavel Richter bude
zodpovědný za výrobu všech modelů
v indickém závodě v Pune. Personální
restrukturalizace je součástí projektu
„India 2.0.“ V rámci tohoto projektu
bude Škoda pod vedením Gurpratapa
Boparaie řídit modelovou ofenzívu
koncernu Volkswagen na indickém trhu.

Nový generální ředitel Arval CZ
Dosavadního generálního ředitele
společnosti Arval CZ Gregora Bilika
od září ve funkci vystřídal Francouz
Arnault Leglaye, který v Arvalu
pracuje od roku 2006. Přichází z Chile,
odkud vedl region Latinské Ameriky.
Předtím byl generálním ředitelem
rumunské pobočky.
„Rád bych navázal na úspěchy české
pobočky a nadále ji rozvíjel v oblasti
nového businessu a produktů,“ uvedl
nový generální ředitel Arnault Leglaye.
Má rád dobré víno a elektronickou
hudbu. Mezi jeho koníčky patří ragby,
lyžování a golf.
Gregor Bilik, který v Arvalu pracoval
od roku 2004, se přesunul získávat
další zkušenosti do Barcelony, kde
sídlí španělská pobočka Arvalu.

Neuman předal vedení značky DS Bedrnové
Dosavadní šéf značky DS v Česku František
Neuman v září v pražské Surf Areně
slavnostně předal vedení nové ředitelce
importu exkluzivních vozů Martině Bedrnové.
Ta doposud zastávala funkci marketing leadera
pro značky skupiny PSA, kterou v ČR distribuuje
Emil Frey. V rámci nového business plánu značky
DS se počítá mimo jiné s vybudováním nového
showroomu se zbrusu novým konceptem
prodeje a servisu. Koncept má název DS Store.
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Přísnější snižování
emisí podváže
ekonomický růst

Opel Combo Life
do prodeje

Pokračuje
poodhalování
Škody Kodiaq RS

Zájem o ojeté
turbodiesely neklesá

Nové cíle CO2
pro nákladní automobily

Opel Combo Life do prodeje
Už standardní výbava základní verze Opel
Combo Life Selection dokládá, že toho tento
model nabízí skutečně hodně. Je v ní mj.
tempomat, informační LCD displej 3,5“, posuvné
dveře na pravé straně vozu, výstraha při vybočení
z jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních
značek, čidlo únavy řidiče, výstraha před čelní
kolizí, audiosystém, centrální zamykání, elektrické
ovládání předních oken a vnějších zrcátek,
odkládací prostor nad čelním sklem atd.
Na přání jsou k dispozici i adaptivní tempomat
s radarem, panoramatická kamera, detekce

překážek při parkování či vyspělý parkovací
asistent. V nabídce bude také vyhřívaný volant
a vyhřívané přední sklo, až 8“ dotykový displej
a projekční head-up displej.
Sedadla ve druhé řadě mohou být buď
tři samostatná nebo asymetricky dělená,
snadno zasouvatelná do podlahy. Unikátní je
systém Isofix s uchycením Top Tether na všech
třech sedadlech ve druhé řadě. Praktičnost
interiéru zvyšuje přihrádka pod stropem
nad zavazadlovým prostorem. Ta se zezadu
dá vyklopit, ale je přístupná i zevnitř.

více na
www.autoweek.cz

Pokračuje poodhalování Škody Kodiaq RS
V době, kdy se vedou diskuse o třetím
nejprodávanějším modelu značky Škoda
(zda se nová generace vozu Rapid objeví ještě
letos a jaké ponese jméno) Škoda Auto pokračuje
v postupném zveřejňování dalších detailů
exkluzivní verze svého velkého SUV Kodiaq RS.
Po
fotografiích
zamaskovaného
auta,
s
nímž
Sabine
Schmitzová
vytvořila
rekord
pro
sedmimístné
vozy
na
Severní
smyčce
Nürburgringu,
a neosvícené siluety, přidala fotografie několika
detailů a posléze ještě dvojici designových skic,
které nabízejí představu o celkové podobě nové
exkluzivní verze velkého SUV Škoda Kodiaq RS.
Jako první SUV značky ponese označení RS
a jako první také použije jeho novou podobu se
zvýrazněným červeným písmenem V (ve Velké
Británii se pro sportovní verze vozů Škoda používá
označení vRS).
Všechna kola vozu bude pohánět nejvýkonnější
sériový vznětový motor v historii české
automobilky - čtyřválec Bi-TDI 2,0 l o výkonu
176 kW (240 k) a s točivým momentem 500 N.m.

Maska chladiče je široká a působí trojrozměrným
dojmem. S lesklým černým lakem zdůrazňuje
sportovní charakter SUV. Také střešní nosič,
rámečky oken a vnější zpětná zrcátka mají lesklý
černý odstín. Poprvé na modelu kategorie SUV
Škoda pro Kodiaq RS nabízí modrou metalickou
barvu Race.
Škoda exkluzivně pro model Kodiaq RS vyvinula
nové nárazníky. Součástí standardní výbavy
jsou Full-LED světlomety s krystalickou strukturou
odkazující na tradicí výroby českého křišťálu.
Součástí zadního nárazníku je integrovaná
odrazka, která se táhne přes celou šířku vozu
- typický znak všech modelů značky Škoda
v provedení RS. Pod zadním nárazníkem jsou
dvě výrazné koncovky výfuku.
Kodiaq RS je prvním modelem značky Škoda,
který má v sériové výbavě 20“ kola Xtreme
z lehké slitiny. Brzdová soustava je se 17“ červeně
lakovanými brzdovými třmeny.
Škodu Kodiaq RS bude mít světovou premiéru
v říjnu na autosalonu v Paříži.
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Přísnější snižování emisí podváže ekonomický růst
Přijetí přísnějších požadavků na snížení emisí
oxidu uhličitého (CO2) pro osobní auta
a dodávky může v Česku podvázat ekonomický
růst a konkurenceschopnost. ČTK to řekl ředitel
Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk
Petzl. Negativně se podle něho také projeví
na zaměstnanosti v tuzemském autoprůmyslu.
Evropští zákonodárci podpořili minulý týden
ambicióznější cíl snížení emisí CO2 pro osobní
automobily a dodávky, podle kterého se mají
do roku 2030 emise snížit až o 45 %. Návrh
předpisů schválený výborem pro životní
prostředí Evropského parlamentu také stanovuje
předběžný cíl snížení emisí do roku 2025
o 20 %. Původní návrh přitom počítal se snížením
emisí do roku 2025 o 15 % a do roku 2030
o 30 % ve srovnání s úrovní z roku 2021.
„Cílem není to, aby se Evropský parlament
s Evropskou komisí přebíjely, kdo bude
na automobilky přísnější, odpovědný přechod
k nízkoemisní mobilitě vyžaduje rychlý,
ale pro členské státy i privátní sektor zvládnutelný
přechod. Čistá mobilita nemůže být zákazníkovi
vnucená, musí na ni být připraven a bude
si ji moci užít až ve chvíli, kdy na něj bude

připravena jak legislativa, tak svět kolem
nás, včetně podpůrných opatření a dobíjecí
infastruktury,“ uvedl Petzl.
Pokud by nové cíle přijal příští měsíc
parlament jako celek, nastane obtížné jednání
s jednotlivými vládami 28 zemí o konečné podobě
zákona, protože státy s velkým automobilovým
průmyslem se obávají, že přísnější pravidla
budou mít negativní dopad na ekonomický růst
a pracovní místa. Nová pravidla také představí
kreditní systém pro automobilky, který má
podpořit výrobu elektrických vozů, a pokuty
za porušení limitů oxidů uhličitého.
Podle Evropského sdružení výrobců automobilů
(ACEA) by návrhy EK ohledně snižování
automobilových emisí oxidu uhličitého mohly
vést k úbytku pracovních míst v automobilovém
průmyslu. Příliš rychlý přechod k elektromobilům
by podle ACEA nesmírný dopad na zaměstnanost,
protože výroba a údržba je u těchto vozů méně
náročná na práci než u tradičních automobilů.
Upozorňuje také, že automobilový průmysl
se na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském
sektoru Evropské unie podílí více než 11 %.
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Nové cíle CO2 pro nákladní automobily
Co se týče snižování emisí CO2, čeká nás rušný
podzim, který může zásadním způsobem ovlivnit
ekonomický rozvoj celé EU.
Vedoucí představitelé evropského průmyslu,
sdružení v asociaci ACEA, po setkání
na IAA v Hannoveru vyzývají členské státy,
aby jednaly rychle při rozhodování o předpisech
stanovujících úplně první hodnoty emisí CO2
pro nákladní vozidla. Evropská komise navrhla
cíle týkající se limitů emisí CO2 pro nákladní
automobily v letech 2025 a 2030 s mezifázovým
přezkoumáním v roce 2022. Tento návrh je nyní
v rukou Evropského parlamentu a Rady.
„Protože Evropský parlament v průběhu příštího
roku ukončí svůj mandát, naléhavě vyzýváme
poslance a ministry, aby dospěli k rychlému
politickému rozhodnutí o rozumném řešení,
které by mohlo být včas realizováno. Jinak
riskujeme značné zpoždění při zavádění nových
cílů týkajících se emisí CO2 jakož i uplatňování
této legislativy,“ uvedl generální ředitel MAN
Truck & Bus a předseda Rada pro užitková
vozidla Evropského sdružení výrobců automobilů
(ACEA) Joachim Drees.
ACEA
podporuje
dvoustupňový
přístup.
Vzhledem k současnému stavu trhu s kamiony

a současných technologií jsou představitelé
automobilového průmyslu přesvědčeni, že snížení
emisí CO2 o 7 % do roku 2025 a 16 % do roku 2030
je ambiciózní, avšak realistické. ACEA souhlasí
s potřebou přezkoumání v roce 2022. Na základě
toho by mělo být možné upravit cíl pro rok 2030
tak, aby odrážel realitu na trhu. Přezkum by měl
například zohlednit dostupnost infrastruktury
pro nákladní vozy s alternativním pohonem,
a to i na dálnicích, jakož i přijímání těchto vozidel
na trhu. Zde čelíme zcela odlišným problémům
než u osobních automobilů, zejména pokud jde
o dálkovou dopravu.
Vzhledem k dlouhým výrobním cyklům probíhá
v současné době vývoj vozidel, které mají být
zákazníkům dodána v roce 2025. K dosažení
cílových emisí CO2 v roce 2025 budou muset
výrobci přizpůsobit technologie, které jsou
již ve vývoji.
„Stojíme za zavedením realistických cílů v roce
2025. Vyzýváme zákonodárce k rychlému
jednání, ale také k zajištění rozumné legislativy
s náležitě navrženými cíli emisí CO2, které
zohlední složitost trhu s kamiony,“ vysvětlil Drees.
To znamená, že tyto cíle musejí být v souladu
s tím, co je technologicky možné a ekonomicky
životaschopné aby byly v praxi také dosažitelné.
Budoucí
normy
CO2 pro nákladní
automobily
budou
projednány
ministry
životního
prostředí
EU
na
jednání
9. října. Klíčovým bude
hlasování Evropského
parlamentu,
které
má proběhnout příští
měsíc.
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Zájem o ojeté turbodiesely neklesá
Společnost Cebia analyzovala situaci na domácím trhu
s ojetými vozy s ohledem na dopad aféry Dieselgate.
Ukazuje se, že, na rozdíl od prodeje nových vozů,
kde zájem o vznětové motory klesá, u ojetých vozidel
zákazníci dávají nadále přednost jízdě na naftu. Studie
společnosti Cebia jako časové období zvolila první
pololetí let 2016, 2017 a 2018.
Trh v České republice se za poslední dva roky vlivem
aféry Dieselgate proměnil. Na poli nových vozů,
došlo k částečnému snížení zájmu o nové vozy
se vznětovými motory. Jejich prodej se za poslední
dva roky propadl o pětinu, zatímco celý trh nových
aut za stejné období narostl o 10 %. To ale do velké
míry ovlivnilo ukončení nabídky vznětových motorů
v segmentu malých a kompaktních automobilů,
kde cena stále dražších technologií přestává být
akceptovatelná. Nicméně turbodiesely jsou stále
hojně zastoupeny v segmentech vozů střední a vyšší
střední třídy, kategorii SUV a v prémiových vozech.
Zde naopak významně převyšuje zájem spotřebitelů
o vznětové motory na úkor zážehových.
V případě ojetin je tomu obráceně. Lidé nejvíc kupují
vozidla na naftu s motory 1,9 TDI či 2,0 TDI. Jedná

se o rodinné vozy určené i k delším cestám,
kdy nízká spotřeba hraje při výběru důležitou roli.
V případě ojetých vozů zájem o auta se vznětovými
motory roste. V rámci inzerce se jich letos objevilo
o 37 % více než vloni ve stejném období a jejich počet
se o 5 % navýšil i v dovozu. Podíl těchto aut v rámci
inzerce dosáhl 55 %, v rámci dovozu 57 %. V případě
ojetých aut je poptávka do turbodieselech stále vyšší
než po autech na benzin.
Vzhledem k tomu, že se výrazně změnila skladba
nových vozů z hlediska paliva, lze očekávat,
že v pětiletém horizontu dojde k nedostatečnému
pokrytí poptávky po ojetých vozech se vznětovými
motory z České republiky. Důsledkem bude,
že se cena těchto vozů zvýší, neboť jejich nedostatek
se vzhledem ke klesajícímu prodeji nových
turbodieselů téměř v celé Evropě projeví i v zahraničí
a nebude možné je levně dovážet.
V současné době je na trhu přebytek tří až čtyřletých
ojetin se vznětovými motory z firemních vozových
flotil, které se ve stínu dat (cena vs. prognóza) jeví
jako zajímavá koupě.
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