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Organizace AutoBest oslavila 20. ročník udílení cen
Jubilejní 20. ročník slavnostního ceremoniálu
AutoBest Gala Awards se konal v Barceloně
v La Llotja del Mar, dominantě města a jednom
z architektonických klenotů Evropy. Zúčastnilo
se ho více než 150 hostů ze 34 různých zemí.
Neobvykle pozdní datum události bylo
způsobeno pandemickou situací na kontinentu
v první polovině letošního roku.
Předseda AutoBestu Dan Vardie řekl: „Více
jsme od oslav 20. výročí Gala AutoBest nemohli
očekávat. Seat Leon získal AutoBest Best Buy
Car of Europe, nejvyšší ocenění, které většině
evropských spotřebitelů poskytuje nejlepší
nezávislé a profesionální hodnocení nových
modelů přicházejících do Evropy. Jako místo pro
naší historickou událost jsme vybrali Barcelonu
a Španělsko. Jsme rádi, že jsme se mohli setkat
zde v La Llotja del Mar, jednom z míst, která činí
Evropu tak hrdou na své dědictví. Chtěl bych
vyjádřit poděkování všem, kteří přispěli k této
fantastické akci!“
Galavečerem hosty provázela okouzlující
Liv von Boetticher. Oslavu výročí zahájily tři
legendy automobilového světa, které poslaly
působivé video zprávy: Ratan Tata, člen Síně
slávy AutoBest, generální ředitel Stellantis Carlos
Tavares a generální ředitel skupiny Renault Luca
de Meo, oba držitelé ocenění ManBest.

„Jak Carlos a Luca řekli ve svých projevech,
AutoBest již není pouze představitelem
nezávislých médií, který poskytuje přehled
o odvětví prostřednictvím svých ocenění. Dnes
je AutoBest také Think Tank zkoumající možnosti
budoucnosti automobilů a mobility!“ uvedl Dan
Vardie.
Nová iniciativa AutoBest The Future is here
(Budoucnost je zde) půjde hlouběji do filosofie
nových koncepčních vozů. Bude zkoumat jaké
technologie, inovace, trendy v designu, vybavení
a další budou představovat budoucnost, která
se v příštích letech stane realitou. Nový výbor
AutoBest povede legendární designér Frank
Stephenson, nově uvedený do pomyslné síně
slávy oceněním DesignBest.
Společnost VinFast se
stává oficiálním partnerem
EcoBest Challenge, dalšího
projektu navrženého organizací
AutoBest. Jedná se o první
nezávislou kontrolu parametrů
nejpopulárnějších elektromobilů,
které jsou v současné době
v Evropě v prodeji, v reálných
podmínkách. EcoBest Challenge
2021 se bude konat ve španělské
Terrassě 5. až 7. listopadu.
Více o galavečeru na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Cena AutoBest 2021 pro Seat Leon
Seat Leon byl na konci roku 2020 zvolen jako
AutoBest Best Buy Car of Europe 2021. Během 20.
slavnostního večera AutoBest Gala Awards, který
se konal v barcelonské La Llotja del Mar, převzali
toto ocenění představitelé společnosti Seat
v čele s jejím presidentem Wayne Griffithsem.
Porotu AutoBest tvoří 32 porotců složených
z nejuznávanějších automobilových novinářů
z celé Evropy. Porotce přesvědčila kombinace
dynamiky, efektivity i pokročilých bezpečnostních
a konektivních technologií tohoto vozu. Měli
možnost si vyzkoušet nejrůznější verze pohonu
Seatu Leon, včetně plug-in hybridní, během testů
finalistů, který se navzdory složitým podmínkám
pro cestování a za dodržování velmi přísných
protipandemických opatření uskutečnil
v Rakousku na začátku listopadu 2020. Je to
podruhé, kdy Seat získal toto ocenění – po roce
2017 a modelu Ateca.
Generální ředitel společností Seat a Cupra
Wayne Griffiths při slavnostním večeru řekl:
„Získání ceny AutoBest pro Best Buy Car of Europe
2021 je nejlepším možným uznáním pro tým, který
se podílel na uvedení nejlepšího modelu Leon
vůbec. Tento úspěch byl založen na investici ve
výši 1,1 miliardy eur, která mu umožnila posunout
se na další úroveň. Tento vůz byl navržený,
vyvinutý a vyrábí se v Barceloně. Toto ocenění
nám dává novou sílu sebejistého pohledu do
budoucnosti a zároveň posiluje význam, který
má Leon na trhu. To, že mohu převzít tuto cenu
osobně, jménem celého týmu, je poctou tvrdé
práci všech zúčastněných a jen těžko si lze pro

tento účel představit lepší prostředí, než je La
Llotja del Mar, spojené s vynikajícími umělci jako
Gaudí, Miró a Picasso.”
Dosavadní generace modelu Seat Leon
dosáhly prodej 2,4 milionu kusů a tento vůz je
od roku 2014 bestsellerem značky. Nový Leon
byl navržen aby si udržel své postavení nejen
jako hlavní pilíř v nabídce vozů značky, ale také
jako výjimečné vozidlo ve vysoce konkurenčním
segmentu kompaktních vozů. Seat Leon nabízí
vyšší úroveň konektivity, což z něj činí první plně
připojené auto značky. Nabídka pohonných
jednotek zahrnuje motory na benzin (TSI), naftu
(TDI), stlačený zemní plyn (TGI) i mild-hybridní
(eTSI) a plug-in hybridní (e-Hybrid) technologie.
Pokud vezmeme v úvahu integraci
nejnovějších dostupných asistenčních systémů
pro řidiče, je Seat Leon i v tomto ohledu jedním
z nejlepších ve své kategorii, což potvrzuje
i výsledek testu Euro NCAP.

více na
www.autoweek.cz

Elektromobily a pohled pojišťovny
„Následky
dopravních
nehod
u elektromobilů bývají finančně náročnější,
vozidla mladší, proto má havarijní pojištění
pro majitele vozu zásadní význam,“
říká manažer autopojištění z Generali
České pojišťovny Tomáš Kabele. Pojistit
elektromobil (BEV) je možné běžným

povinným ručením i havarijním pojištěním.
Případy
samovznícení
elektromobilů
se hradí z havarijního pojištění, které
ve variantě All Risk kryje i požáry. Požár
elektromobilu končí obvykle totální
škodou – buď proto, že vozidlo shoří, nebo
kvůli nutnosti ponořit ho do vodní lázně.
Asistenční služby počítají i se specifickým
provozem elektromobilů a jsou připraveny
pomoci i v případech, kdy dojde k vybití
akumulátoru.
Škody na elektromobilech jsou obvykle
nákladnější kvůli složitým technologickým
postupům, jiné konstrukci vozidel či kvůli
výrobcem předepsané nutnosti měnit
celý akumulátor i při menších nehodách.
Škody způsobené elektromobily jsou
i podle zahraničních zkušeností rozsáhlejší.
Je to dáno hmotností elektroaut a do jisté
míry i jejich schopností rychlé akcelerace.

Státní pomoc zafungovala a počet insolvencí je stále nízký
Soudy ve třetím čtvrtletí obdržely 5897
nových insolvenčních návrhů. To ve
srovnání se stejným obdobím loňského
roku představuje pokles o 15 %. Nepotvrdily
se tak obavy ze zpožděného nárůstu
počtu insolvencí v důsledku koronavirové
pandemie. „Státní pomoc zafungovala jak
měla a pomohla zabránit vzniku výrazné
vlny insolvencí. Řada subjektů dokázala
potíže překonat, ty ostatní vstupovaly do
insolvencí postupně,” popisuje výkonný
ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš
Valášek.
Podle Valáška nemají firmy ani lidé
ještě vyhráno. V případě fyzických osob
hrozí potíže majitelům rozestavěných
nemovitostí, u nichž prudký růst cen
materiálů způsobil výrazné překročení
původního
rozpočtu.
Firmy
musí

čelit rychle rostoucím cenám vstupů
a výpadkům v dodavatelských řetězcích.
Nízká nezaměstnanost zároveň umožňuje
další růst mezd, což dál zvyšuje náklady.
Financování firem a domácností může
dále zatížit také růst úrokových sazeb
centrální banky.
více na
www.autoweek.cz

Barcelona dává autosalonům naději
Mezinárodní autosalon v Barceloně,
přejmenovaný na Automobile Barcelona,
tradičně konaný v nádherném areálu Fira de
Montjuic, se stal první veřejnosti přístupnou
velkou přehlídkou nových automobilů v Evropě
po dvou letech (pokud nepočítáme nedávnou
přehlídku bicyklů doplněnou o elektromobily IAA
Mobility v Mnichově, která měla k autosalonu
hodně daleko).
Autosalon se pod heslem Iluze se vrací snaží
oživit zájem o automobily v kritickém období
evropského automobilového průmyslu. Přehlídka
v katalánské metropoli je pečlivě sledována,
protože by měla naznačit, zda mají klasické
autosalony ještě budoucnost.
Nabídka se 23 značkami je zde mnohem
bohatší než v Mnichově. Původní termín byl
v červenci, ale pořadatelé jej posunuli na
přelom září a října. Ve Španělsku už absolvovalo
dvě vakcinace téměř 90 % obyvatel starších
12 let, takže pořadatelé uznali stávající stav

za zcela bezpečný pro uspořádání tak velké
akce – samozřejmě se striktním dodržováním
hygienických předpisů, včetně použití roušek. Ty
jsou ostatně v Barceloně striktně vyžadovány ve
všech uzavřených prostorách i v dopravě včetně
taxi. Na rozdíl od Mnichova se ale nevyžaduje
doklad o očkování nebo test.
Pořadatelé Fira de Barcelona s podporou
Španělské asociace výrobců automobilů
a nákladních vozidel Anfac ohlásili zaměření
na elektromobilitu a nové formy osobní mobility,
nicméně v Barceloně nechybějí ani automobily
se spalovacími motory. Celkem je zde 18
výstavních premiér a k tomu se přidalo i několik
významných nových modelů předvedených
na IAA Mobility.
Význam autosalonu dokládá i to, že k jeho
slavnostnímu zahájení a prohlídce expozic
přijeli španělský král Felipe VI, předseda vlády
Pedro Sanchez a ministr průmyslu, obchodu
a cestovního ruchu Reyes Maroto. V katalánské
metropoli ovšem nebyli vítání s nadšením.
Na přilehlém náměstí Plaza de España je
čekala velká demonstrace blokující dopravu
s transparenty „Katalánsko nemá krále“.
Některé ze zajímavých novinek najdete na
str. 11 (dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Auto Palace Západ přispívá k růstu značek Cupra a Seat
Z celkem 366 vozů Cupra, prodaných
od ledna do srpna v celé České republice,
jich 56 klientům předal nový autorizovaný
prodejce značky Cupra a Seat společnost
Auto Palace Západ v Tuchoměřicích. Její
showroom se nachází v těsné blízkosti
Letiště Praha. Přístup značky Cupra se

zrcadlí v nadstandardních servisních
službách. „Cupra je exkluzivní, progresivní
značka založená na emocích. S našimi
klienty proto udržujeme velmi těsný
kontakt a využíváme k tomu i digitální
komunikační kanály včetně sociálních
sítí,“ říká vedoucí prodeje v Auto Palace
Západ Vilém Matyáš. Cupra slaví velké
úspěchy například na Instagramu, kde má
profil Cupra Official již více než půl milionu
sledujících. Zákazníci značky Cupra si
zakládají také vlastní profily spojené
s jejich vozem. Cupra prostřednictvím
Auto Palace Západ udržuje partnerství
s Autodromem Most. Díky tomu mohou
všichni majitelé nových vozů Cupra
absolvovat zdarma jízdu po mosteckém
okruhu nebo výcvik pro zdokonalování
řidičských dovedností na Polygonu Most.

Automobilist gratuluje Hamiltonovi k rekordu
Lewis Hamilton vyhrál Velkou cenu Ruska
a získal svůj rekordní stý triumf ve formuli 1.
ČeskáspolečnostAutomobilistvespolupráci
se stájí Mercedes AMG Petronas F1 Team
připravila limitovanou edici uměleckých
plakátů. Automobilist byl na historický
moment dobře připraven a plakát zveřejnil
jen pár vteřin poté, co Hamilton jako první
uviděl šachovnicový praporek.
„Jde
o
výsledek
několikaměsíční
spolupráce s týmem Mercedesu. Museli
jsme být připraveni s předstihem, protože
samozřejmě nebylo jisté, kdy k tomuto
historickému momentu dojde. Plakát
je koláží z Lewisových kariérních triumfů
a vůbec poprvé jsme na našem díle
zachytili jezdcovu tvář,“ říká generální
ředitel Automobilistu Pavel Turek. Umělecký
plakát, který vytvořil tým kreativců pomocí
počítačové grafiky a 3D modelování,
vychází v limitované edici – v prodeji je
pouze 1000 kusů.
více na
www.autoweek.cz

Efektivní pneumatiky Goodyear FuelMax Endurance
Goodyear uvádí na trh novou řadu
úsporných a všestranných pneumatik
FuelMax Endurance pro řízené a hnané
nápravy nákladních vozidel. Nabízí
inovativní řešení pro dopravní a logistické

společnosti, které provozují dopravu jak na
dálnicích, tak i na běžných nebo vedlejších
silnicích. Nová řada pomůže evropských
dopravců a výrobcům nákladních vozidel
ve snaze snižovat uhlíkovou stopu, protože
spojuje úroveň palivové účinnosti obvyklou
v dálkové dopravě s odolností, trakcí
a kilometrovým výkonem nutným pro jízdy
na běžných a vedlejších silnicích. Dosud
museli dopravci při výběru pneumatik
volit mezi životností, vysokým kilometrovým
proběhem nebo dobrou palivovou
účinností. Pneumatiky FuelMax Endurance
byly navrženy tak, aby správcům vozových
parků tuto volbu usnadnily.

Hospodárná a trvale udržitelná jízda do budoucnosti
Společnost Mercedes-Benz Trucks v rámci
akce Shaping the Now & Next 2021
představila řešení pro ekonomickou silniční
nákladní dopravu s neutrální bilancí emisí
CO2. Mercedes-Benz Trucks do roku 2039
ve svém portfoliu pro Evropu kompletně
přejde na elektricky poháněná nákladní
vozidla.
Mercedes-Benz Trucks představil dvě
novinky v segmentu vozidel se vznětovými
motory Actros F, koncipované s ohledem
na efektivní náklady a funkčnost,
a Actros L pro dálkovou dopravu. S již
elektrifikovaným pohonem se prezentuje
eActros pro těžkou rozvážkovou dopravu,
který se od října 2021 bude sériově vyrábět
ve Wörthu. To samé platí pro eEconic
pro komunální dopravu, který bude

následovat ve druhé polovině roku 2022.
V roce 2024 bude připraven pro sériovou
výrobu eActros LongHaul s dojezdem
500 km a v roce 2027 budou zákazníkům
předána první sériově vyrobená vozidla
GenH2 Truck s pohonem napájeným
z palivových článků na vodík s dojezdem
až 1000 km.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nový člen představenstva ve
Škodě Auto
Škoda Auto má od 1. října nového člena
představenstva za oblast Financí a IT.
Přichází z automobilky MAN a ve funkci
nahradí Klause Dietera Schürmanna,
který nesl za tuto oblast odpovědnost
v předchozích pěti letech. Nový manažer
Christian Schenk byl naposledy členem
představenstva za oblast Financí, IT
a právních záležitostí ve společnosti MAN
Truck & Bus SE. Nový tým představenstva
Škoda Auto kolem předsedy Thomase
Schäfera je tak kompletní.
Christian Schenk po absolvování studia
ekonomie na univerzitě v Göttingenu
zahájil v roce 1999 svou profesní kariéru
ve společnosti Volkswagen AG ve
Wolfsburgu. V říjnu 2019 byl jmenován
členem představenstva společnosti MAN
SE za oblast Financí a zároveň i členem
představenstva společnosti MAN Truck
& Bus SE za oblast Financí, IT a právních
záležitostí.

Bohdan Wojnar radí ocelářům
Z představenstva Škody Auto letos
odešel Bohdan Wojnar, který měl ve firmě
deset let na starosti především personální
záležitosti. Ukončil také svoji činnost
ve vedení Svazu průmyslu a dopravy
a Sdružení automobilového průmyslu.
Co nyní dělá? „Manažer by neměl být
na jedné pozici celý život, deset let práce
pro Škodu bylo krásných, ale dlouhých.
Z automobilky jsem odešel v dobrém
po vzájemné dohodě a nyní pracuji na
částečný úvazek jako strategický poradce
představenstva Liberty Ostrava pro oblasti
personalistiky a odborových záležitostí. Je
to pro mě, třineckého rodáka, návrat do
regionu severní Moravy, ale zároveň také
činnost v pro mě novém oboru ocelářství.
Kromě toho zasedám také ve správních
radách několika vysokých škol. Novou
práci na plný úvazek nehledám, ale jsem
otevřen případným dalším výzvám,“ řekl
Wojnar časopisu Automakers.
více na
www.automakers.cz
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Organizace AutoBest oslavila
20. ročník udílení cen
Při příležitosti oslavy dvou desetiletí AutoBest
ocenil šest dlouholetých přátel: Christiana
Steina, Franka Klaase, Jasnu Stilinovič, JeanCharlese Lievense, profesora Sira Ralfa Spetha
a Zoltana Kaszase, kteří z různých pozic a různých
společností organizaci AutoBest podporovali.
President poroty Ilia Seliktar oznámil svůj
odchod z poroty a přenechal své místo
Dr. Gerhardu Kuntschikovi, který jej nahradí jako
president. Ilia byl jmenován čestným prezidentem
poroty. Petros Soutzis, spoluzakladatel a zástupce
Kypru byl jmenován vicepresidentem poroty.
Ilia Seliktar ve svém projevu na pódiu řekl:
„Vážení kolegové, v životě každého člověka
nastává čas, kdy musíte ustoupit mladším. Těchto
20 let s přáteli z Autobestu patřilo k nejlepším
a nejpřínosnějším v mém životě. I v budoucnosti
budu vždy s vámi.“
Gerhard Kuntschik řekl: „Bylo jistě trochu
překvapením, když mě náš předseda Dan
požádal, abych se stal novým předsedou poroty,
až se náš kamarád Ilia přesune do polodůchodu.
Mohu vás ujistit, že jsem hrdý na to, že budu
AutoBestu v nadcházejícím období pomáhat,
jak nejlépe budu moci.“

Svůj odchod z poroty oznámil také zástupce
Slovenska Rudi Karpat. Současně se s okamžitou
účinností Felix Björklund stává novým členem
poroty reprezentujícím Švédsko. Novými členy
poroty za Bulharsko a Slovensko se od ledna 2022
stanou Leonid Seliktar a Michal Karpat. Všechny
změny ve vedení poroty vstoupí v platnost od 1.
ledna 2022.
K příštímu ročníku Galavečera chce AutoBest
vyrazit do Štrasburku ve Francii. Datum bude
oznámeno později. Očividně to závisí na vývoji
pandemické situace. Více o Galavečeru
AutoBest Awards 2021, včetně komplexních
videozáznamů, je na oficiálních stránkách www.
autobest.org.

více na
www.autoweek.cz

Atrakce z Automobil Barcelona 2021

Ford Fiesta

Cupra Urban Rebel Concept

Honda HR-V e:HEV

Nissan Ariya

Kia Sportage GT Line

Hispano-Suiza Carmen EV

Baltasar ReVolt

Hyundai Ioniq 5

více na
www.autoweek.cz

Soused v nouzi: Velkou Británií otřásá palivová krize
Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší
nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Britská palivová krize, doplněná scénami
panikařících motoristů, kteří stojí ve frontách
u benzínových pump, vedla k přehnaně
zlomyslné radosti ve velké části EU. Nedostatek
paliva, nedostatek řidičů těžkých nákladních
vozidel, nedostatek jídla v regálech… zdá se, že
všechny ty nejhorší předpovědi těch, kteří v EU
zůstali, se naplňují v reálném čase.
Užívání si radosti z bolesti druhých je
samozřejmě ošklivá emoce, ale touha říct
Brexitérům: „Já vám to říkal,“ je pro mnohé
neodolatelná – přinejmenším na Twitteru. Ale
i když na rozvíjející se kalamitu lze z kontinentu
pohlížet jako na jakýsi druh příležitosti k pomstě,
potíže, jimž čelí lidé a malé podniky trpící
nedostatkem, jsou velmi závažné.
Vláda Spojeného království podniká opatření
ke zmírnění situace a dočasně opouští svůj
protiimigrační postoj vydáním 5000 nouzových
víz pro řidiče těžkých nákladních vozidel a 5500
pracovníků pro chov drůbeže (žádné úšklebky,
prosím). Platnost těchto víz vyprší na Štědrý den,
což povede k nemilé perspektivě těch, kteří byli

povoláni zachránit letošní Vánoce, aby se stali
nelegálními migranty, pokud zůstanou v zemi
na Štědrý den.
Ale jak atraktivní je pro řidiče kamionů vyhlídka
pracovat ve Velké Británii jen na několik měsíců?
Podle některých zpráv nemusí být práce ve staré
dobré Anglii zlatým lístkem pro pracovníky z EU,
o kterých si vláda myslí, že ano.
„Proč byste chtěli jet do Británie, vyřizovat
všechna povolení a čelit nepřátelskému
prostředí, pokud můžete jet do Irska nebo
Nizozemska a vydělávat víc, být respektováni,
jezdit po hezčích dálnicích s pěknými zastávkami
pro kamiony a být svobodným Evropanem –
občanem, a ne člověkem druhé kategorie?“
uvedl pro Financial Times polský řidič kamionu
a novinář Tomasz Oryński.
Na otázku ohledně britských problémů
s benzinem a potřeby dalších pracovníků si
adept na post německého kancléře Olaf Scholz
neodpustil pro Guardian slova: „Volný pohyb
pracovních sil je součástí Evropské unie a my
jsme velmi tvrdě pracovali na přesvědčení Britů,
aby z unie neodcházeli.“
více na
www.autoweek.cz

Auto se stane digitální platformou
Pokud by bylo vytvořeno vhodné legislativní
a regulační prostředí, mohlo by podle studie
Deloitte být do roku 2035 až 43 % automobilů
na evropských silnicích plně nebo částečně
autonomních. Zpráva Connected Cars
společnosti Ericsson zkoumá, jak by se tato
vize mohla stát realitou jak z technického, tak
obchodního hlediska. Klíčem jsou robustní
konektivita a systémy pro zpracovávání dat.
Ačkoliv cesta k plně robotickým vozidlům
bude ještě dlouhá, trh s připojenými auty již roste.
Připojená auta jsou pouze evolučním krokem
k vysoce automatizovaným (úroveň 4) a časem
i plně autonomním vozidlům (úroveň 5), která
zcela změní představu o tom, co je to osobní
automobil. Jednotlivé značky vozidel budou
méně důležité než software a služby kolem
nich. Samotné auto bude pouze hardwarovou
platformou pro integrovaná dopravní řešení.
Podle analytiků firmy Kearney dnes hodnotu
vozu tvoří z 90 % hardware a z 10 % software. Za
15 let poklesne podíl hardwaru na 40 % a naopak
posílí software (40 %) a obsah (20 %). Podle
průzkumu společnosti IBM se v roce 2030 příjmy
výrobců aut ze služeb mobility zdvojnásobí na
10 %, zatímco podíl prodeje vozů na celkových
tržbách klesne na zhruba tři čtvrtiny.

To, že budou vozidla sdílet více dat s ostatními
účastníky silničního provozu nebo data stahovat
pro infotainmentové palubními systémy, povede
k exponenciálnímu nárůstu objemu přenášených
dat. Pro autonomní vozidla bude potřeba přenést
data o objemu 383 GB až 5,17 TB za hodinu.
Uživatelé vozů budou očekávat výkonnou
a plynulou konektivitu všude, kde se zrovna
nacházejí – ve městě i v méně obydlených
oblastech. Aby se šetřily výpočetní kapacity
jednotlivých vozidel a bylo možné sdílet
data sbíraná účastníky silničního provozu,
budou autonomní vozy fungovat uvnitř
úzce provázaného ekosystému. Senzory ve
vozidlech i na silnici budou neustále zachytávat
a vyměňovat si údaje o poloze a další data.
Díky tomu bude autonomní doprava plynulejší
a bezpečnější.
„Výhody propojené autonomní dopravy
bude možné využít pouze v případě, kdy bude
k dispozici vhodná síť a infrastruktura. Mezi další
klíčové technologie budou patřit cloudová řešení
a edge computing, jež umožní rozložit výpočetní
kapacity celého ekosystému efektivnějším
způsobem,“ shrnuje Magnus Gunnarsson, ředitel
pro strategie a rozvoj společnosti v Ericsson
Connected Vehicles.
více na
www.autoweek.cz

Svérázné představy českých řidičů o elektromobilech
Představy českých řidičů o elektromobilech
jsou vskutku svérázné a vzdálené realitě. Ideální
elektromobil má podobu kombi nižší střední třídy
a za 30 minut se nabije na dojezd 200 km.
Průzkum Generali České pojišťovny mezi
českými motoristy zjišťoval, jaký pohon by zvolili
pro svoje budoucí auto. Výsledek překvapil.
Nejvíc (28 %) jich zmínilo hybridní pohon, který
kombinuje spalovací motor s elektromotorem.
Následují motory na benzin (22 %) a naftu
(14 %). Pro plug-in hybridy by se rozhodlo
13 %. Čistě elektrický pohon láká 10 % motoristů,
zatímco LPG/CNG a mild-hybridní technologie
oslovuje po 5 % dotázaných, zbývající 3 % míří
k vodíku.
Největší smysl dává Čechům využití čistě
elektrického pohonu u osobních automobilů
a autobusů. V případě osobního automobilu by
28 % dalo přednost variantě kombi, dalších 24 %
hatchbacku a 15 % liftbacku. SUV by v elektrické
verzi zvolilo jen 9 % motoristů. Preferovanou
kategorií by byla nižší střední třída, kterou uvedlo
37 % respondentů, střední třídu by chtělo 32 %

dotázaných a 21 % malá auta. Pouhá 2 % by
preferovala elektroauta nejvyšší třídy.
Elektromobil by si jich raději koupilo 79 %, než
pronajalo (21 %). Zaplatit by chtěli maximálně
300 000 Kč (38 %) a 61 % lidí by si k zakoupenému
vozu rovnou sjednalo jak povinné ručení, tak
havarijní pojištění. S tím, že proti vozům se
spalovacími motory budou pořizovací náklady
vyšší počítá 85 % z dotazovaných. Stejně tak jsou
smířeni s dražším provozem (76 %) i servisem (80 %).
Dvě třetiny respondentů mají obavu
z nedostatku dobíjecích stanic. Pokud by auto
dobíjeli 30 minut, tak 45 % očekává, že vůz
musí urazit alespoň 200 km. Nejvíce by byli
ochotni akceptovat dobíjení z domácí sítě
(75 %), dokázali by se smířit i s pomalejší jízdou
kvůli úspoře energie (68 %) či víc než dosud
plánovat dojezdové cíle vzhledem ke vzdálenosti
(56 %). Na opačném spektru se ukazuje nevůle
déle čekat u dobíjecí stanice na její uvolnění
(neakceptovatelné pro 62 %) či kombinovat jízdu
elektromobilem s prostředky hromadné dopravy
(52 %).

více na
www.autoweek.cz

