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Kia Sorento do prodeje i s hybridním pohonem
Největší SUV v nabídce značky Kia na českém
trhu se výrazně posouvá směrem k prémiovým
vozům – alespoň po digitální stránce. Sorento
4. generace je technicky nejvyspělejší vůz
v historii značky díky pokrokovým systémům
konektivity, podpory řízení a funkcím palubního
infotainmentu. K dispozici je i semiautonomní
jízda na dálnici a v dopravní zácpě či unikátní
řešení mrtvého úhlu.

plynule proměnného časování ventilů CVVD,
s elektromotorem 44 kW (60 k). Největší systémový
výkon je 169 kW (230 k). Pohon všech kol pracuje
s vícelamelovou spojkou připojující v případě
potřeby pohon zadních kol.

Sorento bylo uvedeno na světové trhy v roce
2002 a od té doby se celosvětově prodaly více
než tři miliony vozů. V Evropě se prodalo přes 310
000 vozů, z toho 4400 v České republice.

Sorento se vyrábí v jihokorejském Hwasungu.
Ceníkové ceny začínají na 1 099 980 Kč za verzi
2,2 CDRi SCR 4x2 8DCT Comfort, hybridní verze 1,6
T-GDI HEV začíná na 1 199 980 Kč za verzi 4x4 6AT
Exclusive. Také Sorento se standardně dodává
se sedmiletou tovární zárukou s omezením na
150 000 km.

Nové Sorento je prvním vozem značky, který
byl postaven na třetí generaci podvozkové
platformy Kia N3 pro středně velká SUV. Čtvrtá
generace je jen o 10 mm delší než předchůdce
(nyní 4810 mm), avšak rozvor se prodloužil o 35
mm na 2815 mm. Díky tomu se Sorento stává
jedním z nejprostornějších sedmimístných SUV na
trhu. I nadále lze volit pěti – nebo sedmimístnou
variantu.

Plug-in hybrid, který bude k dispozici od jara,
bude mít se stejným motorem celkem 195 kW
(265 k) a s akumulátorem 13,8 kWh ujede na
elektrický pohon 68 km.

Více, včetně kompletního ceníku, na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)

Zá k l a d n í p o h o n n o u j e d n ot ko u j e
přepracovaný turbodiesel 2,2 CRDi/148 kW
(202 k). Nová podvozková platforma umožňuje
zástavbu hybridních a plug-in hybridních
pohonů, takže i v této modelové řadě se
poprvé objevuje hybridní pohon. Ten kombinuje
přeplňovaný zážehový 1,6 T-GDI/132 kW (180 k),
pracující s inovativním mechanickým systémem
více na
www.autoweek.cz

Škoda Transportation přebírá tureckého výrobce autobusů
Společnost Sabanci Holding a skupina
PPF přes svou dceřinou společnost Škoda
Transportation po schválení příslušnými
místními i zahraničními orgány převzaly
vedení společnosti Temsa Transportation

Vehicles. Temsa, která existuje již více
než 50 let, je jedním z největších výrobců
autobusů a midibusů v Turecku. Do
66 různých zemí exportovala 12 000
vozidel navržených tureckými inženýry.
Díky partnerství Sabanci – PPF (Škoda
Transportation) chce pokračovat v růstu
v Severní Americe, kde je jedním ze čtyř
největších výrobců v oboru. V regionu
má v provozu téměř 1000 vozidel. Cílem
partnerství je zajistit růst společnosti
v oblastech jako jsou inteligentní doprava,
elektrická a autonomní vozidla.

Modernizace Fiatu Tipo 2021 přidala Tipo Cross
Fiat pokračuje v modernizaci svých
modelů. Nejnověji ukázal světu nové Tipo
pro modelový rok 2021. Fiat Tipo byl uveden
na trh v roce 2016 jako držitel ocenění
AutoBest – Best Buy of Europe 2016. Od
uvedení na trh se prodalo 670 000 vozidel.
Všechny tři karosářské podoby prošly
oživením vzhledu a k tomu přichází zcela
nová crossoverová verze Tipo Cross, která
je k dispozici jen pro hatchback. Světlá
výška se u ní zvýšila o 4 cm a spolu s tím
i nastavení podvozku.
V interiéru najdeme konfigurovatelný
7“ displej tvořící přístrojový panel a zcela
nový infotainment UConnect 5 s 10,25“
dotykovým displejem uprostřed přístrojové
desky jako ve Fiatu 500e. Tipo dostalo

i rozšířenou nabídku asistenčních systémů
ADAS a adaptivní světlomety. Místo motoru
1,4 Fire 16V se základní pohonnou jednotkou
se stal nový tříválec FireFly 1,0 GSE T3/74 kW
(100 k). K dispozici jsou i turbodiesely 1,3
MultiJet/70 kW (95 k) a 1,6 MultiJet/96 kW
(130 k).

Další témata 44. týdne na autoweek.cz
PSA a marocká pošta přizpůsobují Citroën Ami
Taxíky na vodík Toyota Mirai najely 1,5 milionu km
Daimler zachraňuje Aston Martin
V září rekordně nízké průměrné ceny povinného
ručení Broker Consulting POVIndex
více na
www.autoweek.cz

Afrika skládkou ojetých aut z Evropy
EU prosazuje vysoké standardy ochrany
klimatu. Jenže země EU v čele s Německem řeší
své problémy se životním prostředím na úkor
Afriky když nepohodlný odpad škodící životnímu
prostředí jednoduše vyváží do rozvojových
zemí. Mimo jiné i vyřazené automobily. Počet
automobilů exportovaných z Evropy do Afriky
se odhaduje na milion ročně.
Organizace spojených národů požaduje,
aby se vývoz autovraků zastavil. „Miliony
ojetých osobních automobilů, užitkových vozidel
a minibusů vyvážených z Evropy, Japonska a USA
do rozvojových zemí významně přispívají ke
znečištění ovzduší a brání snahám o zmírnění
dopadu dopravy na změny klimatu,“ uvádí
zpráva programu OSN pro životní prostředí UNEP.
V letech 2015 až 2018 bylo po celém světě
vyvezeno 14 milionů ojetých aut. Podle studie
UNEP polovina z nich odešla do Afriky, část
i do východní Evropy (24 %, významný podíl
na dovozu autovraků má i Česká republika),
na Střední východ, do Asie a Latinské Ameriky.
Mnoho z těchto vozidel není způsobilých
k provozu a jejich používání vede k růstu
smrtelných dopravních nehod.

„Průmyslové země musí zastavit vývoz
vozidel, která neobstojí při kontrole emisí nebo
bezpečnosti a již nejsou považována za způsobilá
k provozu v zemích původu. Nežádáme
úplný zákaz vývozu ojetin, jsou však naléhavě
zapotřebí předpisy,“ naléhá ředitelka UNEP Inger
Andersenová.
V Německu byl nedávno zprovozněn
terminál pro přepravu ojetých automobilů
do Afriky. Z Wilhelmshavenu má být do Afriky
ročně přepraveno 60 000 aut, ale za důležité
překladiště je považováno zejména Nizozemsko.
Studie ukázala, že většina automobilů při vývozu
již nebyla registrována pro silniční provoz ale šlo
o neprodejné a vyřazené vraky. V průměru to
byla auta stará 16 až 20 let. Nizozemská ministryně
životního prostředí Stientje Van Veldhovenová
vyzvala ke koordinovanému evropskému
přístupu: „Šrot je šrot a Evropa by neměla vyvážet
odpad do Afriky.“
V Africe se nelegálně nelikvidují ve velkém
měřítku pouze staré automobily, ale i další odpady
poškozující životního prostředí. V Ghaně je
například největší úložiště elektronického odpadu
ilegálně dováženého z Evropy Agbogbloshie.

více na
www.autoweek.cz

Renault oživil také Mégane GrandCoupé
Mégane GrandCoupé je elegantní
kompaktní sedan, jehož se od uvedení
na trh v roce 2016 prodalo 200 000 kusů.
Nyní Renault přistoupil k jeho modernizaci.
Vyrábí se v Burse v Turecku a prodávat se
bude od začátku roku 2021.
Součástí oživení vzhledu jsou světlomety
LED Pure Vision. Mégane GrandCoupé je

vybaven digitálním přístrojovým panelem
s displejem 7“ nebo 10,2“. Ve středu
přístrojové desky je nový 9,3“ displej
multimediálního systému Renault Easy
Link. Novými asistenty řízení jsou adaptivní
tempomat s funkcí Stop & Go, systém
aktivního nouzového brzdění vylepšený
o detekci chodců a systém Rear Traffic
Alert. Pro Mégane GrandCoupé je
připraven nový zážehový tříválec 1,0
TCe/84 kW (114 k), čtyřválec 1,3 TCe/103
kW (140 k) a turbodiesel 1,5 Blue dCi/85
kW (115 k).

Plug-in hybrid Jaguar E-Pace s tříválcem
Kompaktní SUV Jaguar E-Pace je
připraveno pro modelový rok 2021. Nový
plug-in hybridní E-Pace P300e PHEV
dostal zážehový tříválec 1,5 l/147 kW (200
k) a elektromotor ERAD s 80 kW (109 k).
Vůz s inteligentním pohonem všech kol
dosahuje systémový výkon 227 kW (309 k).
Akumulátor s kapacitou 15 kWh umožňuje
čistě elektrický dojezd 63 km podle WLTP
AERcity. Na výběr jsou také zážehové
a vznětové čtyřválcové dvoulitry s mildhybridním systémem MHEV. Vrcholná
verze E-Pace 300 Sport je standardně
výbavena systémy Active Driveline AWD
a Adaptive Dynamics.
E-Pace nově dostal LED světlomety.
Srdcem kokpitu je centrální 11,4“ dotykový

displej umožňující využívat nový informační
a zábavní systém Pivi Pro s možností
bezdrátové aktualizace softwaru SOTA.
Všechny verze lze objednat okamžitě,
dodávky budou zahájeny počátkem
roku 2021. Předběžná cena začíná na
1 056 572 Kč.

Krátce
Vzhledem ke spojení FCA s PSA ukončí Renault v Sandouville výrobu Fiatu Talento.
Francouzský ministr dopravy připravuje státní dotaci 1000 eur na nákup ojetých
elektromobilů.
Od 23. 10. se Škoda Karoq montuje v Bratislavě v závodě Volkswagen Slovakia
s využitím nalakovaných karoserií z Kvasin.
Renault oznámil, že končí vývoj vznětových motorů a zaměří se na elektromobilitu.
více na
www.autoweek.cz

Fiat doplnil řadu 500e o verzi 3+1
Fiat v turínském Lingottu představil kompletní
řadu 500e včetně nové verze 3+1 s jedněmi
dveřmi navíc. Fiat 500e tak nabízí tři typy karoserií
a dvě možnosti dojezdu.
Po březnovém představení kabrioletu
a červencovém uvedení hatchbacku se nová
řada elektromobilů Fiat 500e završuje novou
podobou karoserie 3+1. Třetí malé dveře na pravé
straně se otevírají v opačném směru. Vzhledem
k tomu, že ve dveřích nejsou sloupky, umožňují
pohodlné nastupování a snadnější nakládání
na zadní sedadlo. Z bezpečnostních důvodů lze
třetí dveře otevřít pouze tehdy, když jsou přední
dveře již otevřené, aby je cestující nemohli otevřít
omylem. Jinak se model 500e 3+1 – kromě zvýšení
hmotnosti o 30 kg neliší od ostatních variant.

Fiat 500e 3+1 je vybaven asistenčními
systémy řidiče ADAS, přičemž autonomní
řízení úrovně 2 se u městského mini objevuje
vůbec poprvé. V interiéru najdeme 7“ TFT
displej a 10,25“ informační a zábavní systém
s navigací, rádiem DAB, funkce zrcadlení
telefonu CarPlay/Android Auto a telematický
Uconnect Box.
Elektrický pohon verze Action, orientované na
jízdy na kratší vzdálenosti, má výkon 70 kW (95 k)
a akumulátor s kapacitou 23,8 kWh umožňující
dojezd 180 km podle WLTP. Varianty Passion
a exkluzivní Icon nabízejí výkon 87 kW (118 k)
a dojezd 320 km. Stejně jako kabriolet a sedan
se i nový 500e 3+1 bude z počátku prodávat
v zaváděcí edici La Prima.

Krátce
S pomocí čínských investorů začal v USA další pokus o reinkarnaci italského výrobce
sportovních aut De Tomaso.
GM přejmenovalo legendární továrnu Hamtramck v Detroitu na Factory Zero a bude v ní
vyrábět jen elektricky poháněná vozidla.
Evropská rozvojová banka financuje osm elektrobusů pro Batumi v Gruzii, které dodá
běloruská automobilka BKM.
Ekologické organizace protestují proti půjče Evropské investiční banky ve výši 264 milionů
eur na výstavbu dálnic v Německu.
Šéf Opelu Michael Lohscheller uvedl, že se v Rüsselsheimu zaměřují na vývoj pohonu
palivovými články a ohlásil první testy na rok 2021.
Porsche Taycan je prvním vozem s plně integrovanou aplikací Apple Podcast a službou
Apple Music’s lyrics.
více na
www.autoweek.cz

Nová prodejna značky Volkswagen Užitkové vozy
Zájemci o nové automobily značky
Volkswagen
Užitkové
vozy
mohou
od začátku října v Praze na Strahově
u společnosti NH Car navštívit samostatný
autosalon. Naleznou v něm zástupce
kompletní produktové řady od nejmenšího
modelu Caddy přes řadu T a Amarok až
po Crafter včetně nové obytné verze
Grand California. Zákazníci mají v novém
dealerství k dispozici nejen veškeré
prodejní služby, ale také servisní zázemí
včetně certifikované lakovny a klempírny.
Autosalon Volkswagen Užitkové vozy na

Strahově je prvním projektem na území
České republiky realizovaným podle
nového konceptu značky.

Logistický robot v Pardubicích ve skladu DB Schenker
V logistickém skladu v Pardubicích
zahájil DB Schenker provoz autonomního
mobilního robotu AMR s označením MiR
Hook 200. Pomáhá přepravovat zboží ze
skladu do balicí části na druhém konci haly.
DB Schenker už autonomní roboty využívá
v různých zemích, ovšem v Pardubicích jde
o jeho první využití v České republice.

Robot je vybaven 3D kamerou
a laserovým skenerem, díky nimž může
automaticky vyhledávat vozíky skenováním
QR kódu nebo přejít na další úkol na základě
pokynu z mobilního zařízení. V pardubickém
terminálu robot automaticky převáží
vozíky naložené přepravkami se zbožím
po předem stanovené trase a následně
prázdné vozíky vrací zpět do skladu.
Přitom se vyhýbá pevným i pohyblivým
překážkám. Dvojitý akumulátor umožňuje
provoz až po dobu 16 hodin. Pak je robot
automaticky odeslán do nabíjecí stanice,
kde se za tři hodiny nabije. Technologie
nevyžadovala výrazné zásahy ani investice
do infrastruktury, a proto mohla být
spuštěna prakticky okamžitě.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Manažerské změny v českém Siemensu
Štěpán řídí Siemens elektromotory Mohelnice

Franke novým ﬁnančním ředitelem Siemens ČR

Pavel Pěnička, který řídil 15 let závod Siemens
elektromotory Mohelnice, nově zastává pozici
ředitele prodeje nízkonapěťových motorů v České
republice a vede alokované pracoviště evropské
centrály nízkonapěťových elektromotorů v Praze.
V Mohelnici ho od října nahradil Vladimír Štěpán,
který ve společnosti Siemens pracuje od roku
2000. Od roku 2009 do roku 2018 byl ředitelem
výrobního závodu Siemens
Industrial Turbonachinery
Brno a v letech 2018–2019
ředitelem globální jednotky
pro projek tové řízení
v oblasti průmyslových
turbín v rámci Siemens AG.
V roce 2019 byl ředitelem
společnosti Litostroj, kde odpovídal za aktivity
v České republice, ve Slovinsku, v Turecku
a v Kanadě.

Jens Franke byl jmenován novým finančním
ředitelem (Chief Financial Officer) společnosti
Siemens Česká republika. Ve své pozici je
odpovědný za strategické finanční řízení
a digitální transformaci finančních oddělení
a procesů firmy. Franke má dlouholeté zkušenosti
v oblasti finančního řízení v rámci globálních
struktur skupiny Siemens. Do společnosti nastoupil
v roce 1998 do programu pro absolventy. Přichází
z pozice finančního ředitele dvou průmyslových
divizí Siemens Brazílie.

Jaroslav Falta obdržel státní vyznamenání
Motokrosový závodník Jaroslav Falta,
který byl v anketě zvolen nejlepším českým
motokrosařem 20. století, obdržel od
prezidenta republiky státní vyznamenání
Medaili za zásluhy. Během své kariéry
šestnáctkrát vystoupil na nejlepší stupínek
v závodech mistrovství
světa motokrosu ve
třídě 250. Za deset
let se ve světovém
šampionátu osmkrát
umístil
v
nejlepší
desítce. V roce 1974
vybojoval titul mistra

světa, o který později za přispění politiky
a kvůli zbabělému jednání svazarmovských
funkcionářů přišel a titul byl přiřčen
Gennadiji Mojsejevovi.
„Je to po těch letech obrovská
satisfakce. Vyznamenání si moc vážím
a děkuji za něj. Já bych toto ocenění přál
v příštích letech klukům ze Šestidenní, byli
jsme jedna parta. Jména jako Mašita,
Češpiva, Fojtík, Čížek, to jsou závodníci,
kteří byli opakovaně nejlepší na světě
a státní vyznamenání si určitě zaslouží!“
komentoval se skromností sobě vlastní
Jaroslav Falta.
více na
www.automakers.cz
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Evropská komise
schválila fúzi PSA
a FCA

Kia Sorento
4. generace

Škoda Auto
za první tři čtvrtletí
dosáhla zisk

Pokuty za emise
CO2 hrozí

Klimatická
neutralita
potřebuje
podstatně víc
zelené elektřiny

Kia Sorento 4. generace
Nové Sorento je výkonnější a mohutnější.
Standardem jsou full-LED světlomety a LED
přední mlhová světla. Asi nejnápadnější změnou
vzhledu jsou zadní svítilny skládající se ze dvou
svislých prvků.
Interiér představuje skokovou změnu co
do kvality i vzhledu. Digitální přístrojový panel
v podobě 12,3“ displeje (Sorento může být
vybaveno i head-up displejem) doplňuje 10,25“
dotykový displej pro infotainment, navigaci, zadní
parkovací kamery, Kia Connected Services,
telematiku UVO Connect, DAB a Android
Auto/Apple CarPlay (základní výbava má jen
8“ displej, ovšem tu bude volit jen minimum
kupujících). Mnoho funkcí je možné ovládat
i tlačítky. Integrování smartphonu je bezdrátové
a mohou se připojit dva současně. K dispozici je
celkem sedm USB konektorů.
Systémy na podporu řízení ADAS mj. poprvé
zahrnují autonomní nouzové brzdění FCA. Systém
následování v jízdním pruhu LFA představuje
řešení Kia pro autonomní řízení úrovně 2. Reguluje

zrychlování, brzdění a řízení podle vozidel
jedoucích vpředu. Při rychlosti od 0 do 180 km/h
pomocí kamery a radarů udržuje bezpečný
odstup a současně udržuje vůz uprostřed jízdního
pruhu.
Novinkou je aktivní asistent sledování mrtvého
úhlu BVM, který jen nevaruje světelnou nebo
zvukovou signalizací, ale zobrazuje co je
v prostoru mrtvého úhlu díky kamerám v bočních
zrcátkách. Inteligentní parkovací asistent RSPA
umožňuje dálkové ovládání pomocí mobilního
telefonu.
Nově použitá volba jízdních režimů Terrain
Mode umocňuje schopnosti jízdy v terénu
s pohonem všech kol volbou Mud (bahno), Snow
(sníh) nebo Sand (písek). Sorento rozhodně není
jen auto na výlet za pěkného
počasí, ale spolehlivý společník
i pro krajně nepříznivé podmínky.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk
Škoda Auto dodala zákazníkům na celém
světě navzdory pandemii koronaviru od ledna do
září celkem 721 900 vozů. To je sice o 21,0 % méně
než před rokem, nicméně za první tři čtvrtletí roku
2020 dosáhla tržby ve výši přes 12 miliard eur, takže
na konci září hlásí pozitivní provozní výsledek ve
výši 469 milionů eur a rentabilitu tržeb činila 3,9 %.
To je v současné době ojedinělá hodnota.
Po velkém poklesu dodávek vozů i finančních
ukazatelů společnosti Škoda Auto v prvním
pololetí, způsobeném rozsáhlými omezeními
přijatými proti šíření koronaviru během první
vlny pandemie, následovalo v uplynulém třetím
čtvrtletí výrazné oživení. Díky opět stabilně
fungujícím prodejním kanálům a restartovacím
programům se automobilce podařilo ve třetím
čtvrtletí dodat zákazníkům 295 200 vozů. V září
automobilka zákazníkům dodala 104 600 vozů
a překročila loňský prodej o 2,6 %.
Důvodem poklesu dodávek bylo výrazné
narušení trhů společně s výpadky ve výrobě,
způsobené uzavřením českých výrobních závodů
na 39 dní ve druhém čtvrtletí. Tyto výpadky se
v České republice již do konce roku nepodaří
nahradit. Dodávky zákazníkům a výsledky
v posledním čtvrtletí budou záviset na dalším
vývoji situace v souvislosti s pandemií koronaviru.

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva
společnosti Škoda Auto za oblast financí a IT,
zdůrazňuje: „Finanční výsledky za třetí čtvrtletí
dokazují, že se naše maximální nákladová
kázeň vyplácí. Také dodatečně zavedený
krátkodobý program, vedoucí ke snížení nákladů
a kapitálových výdajů, stejně jako opatření
zaměřená na optimalizaci oběžných aktiv
a likvidity, jsou účinná. Podnikneme další kroky,
abychom v maximální míře eliminovali finanční
dopady stále se zpřísňujících opatření na
zamezení dalšího šíření koronavirové pandemie.“
Člen představenstva společnosti Škoda Auto
za oblast prodeje a marketingu Alain Favey, říká:
„Naši dealeři podávají po celý rok vynikající
výkony, aby i v této nelehké situaci poskytli našim
zákazníkům co nejlepší péči. Účinek prokazují
i naše restartovací programy – náš tržní podíl
v EU dosáhl v září rekordní hodnoty 5,4 %, což
představuje nárůst o 0,6 % v porovnání s minulým
rokem.“

více na
www.autoweek.cz

Evropská komise schválila fúzi PSA a FCA
Fúzi mezi francouzským PSA a italskoamerickým Fiat-Chrysler by již nemělo nic stát
v cestě poté, co Evropské komise potvrdila,
že do konce roku vydá oficiální souhlas. To
umožní vytvoření skupiny Stellantis, která by
měla využít zisk z prodeje pickupů Ram a SUV
Jeep americkým řidičům k financování drahého
vývoje vozidel s nulovými emisemi pro trhy
v Evropě a Číně.
Fúze mezi italsko-americkým FCA (Fiat,
Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge
a Ram) a francouzským PSA (Peugeot, Citroën,
DS, Opel a Vauxhall) by měla vést k vytvoření
čtvrtého největšího výrobce automobilů na
světě. Společně tyto dvě skupiny v roce 2019
dosáhly tržby kolem 170 miliard eur a prodaly
téměř 8 milionů vozidel.
Bruselská administrativa vloni v červnu
oznámila zahájení hloubkového šetření projektu
fúze v obavě z porušení předpisů o volném
obchodě, protože obě skupiny zaujímají
silnou pozici na trhu užitkových vozidel. Na
základě údajů z roku 2019 PSA (se značkami
Peugeot, Citroën a Opel) drží v Evropě více
než čtvrtinu trhu lehkých užitkových vozidel
a skupina Fiat přidává dalších 9 %. Celkově
by tedy dosáhly více než 34 % podílu na trhu,
což je více než dvojnásobek oproti Renaultu,
který se 16,4 % zaujímá druhou pozici. Aby

zmírnila protimonopolní obavy EU, společnost
PSA nabídla posílení japonské konkurenční
společnosti Toyota Motor, s níž má společný
podnik na výrobu užitkových vozidel, a to
zvýšením výroby a prodejem vozidel se značkou
Toyota za cenu blízkou nákladům. FCA a PSA
také umožní svým prodejcům v určitých městech
servisovat konkurenční značky.
FCA a PSA uvedly, že doufají, že fúzi dokončí
v prvním čtvrtletí roku 2021. Fúze, oznámená
koncem loňského roku, by měla pomoci
dosáhnout roční snížení nákladů o 5 miliard eur
aniž by došlo k uzavírání továren. Společnosti
uvedly, že přibližně 40 % úspor bude pocházet
z výdajů souvisejících s produkty, 40 % ze
společného nákupu a 20 % z jiných oblastí, jako
jsou marketing, IT a logistika.
FCA a PSA před měsícem restrukturalizovaly
podmínky dohody aby šetřily hotovost
a zvýšily své plánované úspory nákladů kvůli
ekonomickému dopadu pandemie Covid-19.

více na
www.autoweek.cz

Pokuty za emise CO2 hrozí
Automobilkám v Evropě hrozí mnohamilionové
penalizace za nedodržení limitů EU týkajících se
emisí CO2 všech prodaných vozidel. Zatímco
Ford vzhledem k zastavení prodeje modelu
Kuga PHEV hledá partnera aby se vyhnul
pokutě, Jaguar Land Rover se připravuje na
její výplatu.
Fordu se v první polovině roku v Evropě
dařilo relativně dobře a byl na nejlepší cestě ke
splnění požadovaných průměrných emisí CO2
v Evropské unii, mimo jiné i díky tomu, že model
Kuga PHEV byl zdaleka nejprodávanějším vozem
s plug-in hybridním pohonem v Evropě. Jenže
v srpnu byl prodej Fordu Kuga PHEV zastaven
kvůli riziku požáru v souvislosti s uložením
akumulátoru. Ford to skutečně tvrdě zasáhlo,
a to nejen obchodně, ale i nemožnosti splnit
emisní předpisy EU vlastními silami.
Aby se vyhnul pokutě je Ford nastalou situací
nucen vytvořit partnerství s jinými automobilkami
(i když samozřejmě i to bude hodně drahé).
Možností pro Ford byly Renault a čínský holding
Geely, který je na tom především se svou značkou

Volvo, ale též díky značce Polestar a výrobci
londýnských taxi LEVC nejlépe. Do konce roku
zbývají už jen dva měsíce a na výběr partnera
nebylo mnoho času. Ford se nakonec dohodl
s Volvem, od něhož odkoupí CO2 kredity.
Prozatím vznikla tři partnerství pro vyvážení
celkových emisí CO2 – Fiat Chrysler s Teslou,
Mazda s Toyotou a Volkswagen s MG v majetku
čínského koncernu SAIC.
Jaguar Land Rover očekává, že letos
v Evropě dostane pokutu okolo 100 milionů eur,
protože v tomto roce nesplní své cíle v oblasti
ﬂotilových emisí CO2. Podle JLR k tomu dojde
kvůli zpožděnému uvedení nových plug-in
hybridních variant svých modelů. Snahu JLR
o dosažení předepsaných emisí 95 g CO2/km
zmařilo zastavení prodeje modelů Evoque PHEV
a Discovery Sport PHEV kvůli nesrovnalostem
v hodnotách emisí CO2. Automobilka proto už
navýšila částku na pokutu nejnověji na 90 milionů
liber (100 milionů eur) byť předpokládá, že ve
čtvrtém čtvrtletí emise CO2 výrazně sníží a v roce
2021 už předepsanou hodnotu splní.
více na
www.autoweek.cz

Klimatická neutralita potřebuje
podstatně víc zelené elektřiny
Za 30 let by měly být emise skleníkových plynů
nulové. Podle studie Agora Energiewende to
bude vyžadovat podstatně více „zelené“
elektřiny než se původně plánovalo a úplné
zastavení investic do fosilních technologií od
roku 2030.
„Německá vláda rozhodla o klimatické neutralitě
v roce 2050, ale nemá pro to žádný plán,“ kritizuje
ředitel Agora Energiewende Patrick Graichen.
Jak vypočítávají Agora Energiewende, Agora
Verkehrswende a Nadace klimatické neutrality.
Přidávání větrných a solárních systémů by se
v příštích deseti letech mělo ztrojnásobit.
„V odvětví dopravy začalo postupné ukončování
využívání ropy. Elektricky poháněná vozidla
s akumulátory předstihnou nejpozději do roku
2035 v celé Evropě spalovací motory,“ uvedl
ředitel společnosti Agora Verkehrswende
Christian Hochfeld.
Scénář klimatické neutrality podle Agora
Verkehrswende vyžaduje rychlou elektrifikaci

v nákladní dopravě. Pro rok 2030 by třetina
ujetých kilometrů měla být absolvována vozidly
poháněnými elektřinou – pomocí trolejového
vedení, akumulátorů a palivových článků.
Výkon železniční nákladní dopravy se má do
roku 2030 zvýšit o 44 %. Osobní doprava se stále
více přesune na autobusy, vlaky, chůzi a kola.
Výkony poskytované autobusy a vlaky se do
roku 2035 téměř zdvojnásobí.
Vodík jako nosič energie sehraje také důležitou
roli, ale pro jeho cenu a složitost výroby nikoliv
tam, kde lze přímo použít elektřinu, například při
vytápění nebo v silniční dopravě.
Autoři studie předpokládají, že poptávka
po elektřině bude v Německu do roku 2050
o polovinu vyšší než dnes i když poptávka pro
stávající spotřebitele poklesne o polovinu, jenže
elektřina nahradí uhlí, ropu a plyn jako zdroj
energie a také pro výrobu vodíku bude zapotřebí
hodně elektrické energie.
Sdružení automobilového průmyslu VDA se
obává, že orientace na elektřinu ohrozí statisíce
pracovních míst: „Legislativní návrh nevytváří
rámec pro rozvoj vodíkové ekonomiky ani
nevede k úsporám CO2 v dopravě. Ve stávajícím
vozovém parku se spalovacími motory lze
rychlého a účinného snížení CO2 dosáhnout
pouze pomocí syntetických paliv (e-paliv
získávaných z vody a CO2).“
více na
www.autoweek.cz

