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Subaru Solterra přijíždí
První elektromobil specialisty na vozy
s pohonem všech kol Subaru je oficiálně
v prodeji. Toto SUV s vysokou úrovní výbavy
ovšem přichází k českým prodejcům značky jen
ve velmi omezeném počtu.
SUV Subaru Solterra je postaveno na
platformě pro elektromobily e-Subaru Global
Platform, vyvinuté ve spolupráci s Toyotou. Tato
platforma bude využita i pro další elektrifikované
modely obou partnerů. Na rozdíl od Toyoty bZ4X
Subaru u Solterry kladlo důraz na schopnosti jízdy
v terénu s cílem oslovit zcela odlišnou skupinu
zákazníků.
Jde tedy o typický vůz značky včetně nabídky
vyspělého pohonu všech kol AWD (na rozdíl od
Toyoty nebude v nabídce verze jen s pohonem
předních kol) a terénního režimu X-Mode
s novou funkcí Grip Control, tedy automatickou
jízdou konstantní rychlostí na různých typech
nezpevněných povrchů.

s dvoustupňovou redukční převodovkou
a diferenciálem. Akumulátor s kapacitou
71,4 kWh umožňuje kombinovaný dojezd 414
až 466 km podle specifikace vozu. Díky funkci
rychlého nabíjení 150 kW (DC) lze akumulátor
dobít až na 80 % za 30 minut. Záruka na
akumulátor je 8 let resp. 160 000 km na 70 %
kapacity, nicméně Subaru slibuje udržení
kapacity 90 % po 10 letech.
Základní cena verze Comfort je 1 580 000 Kč,
ale vzhledem k výše uvedenému je logické, že
zprvu budou k dispozici jen vozy s nejvyšší úrovní
výbavy Executive + a cenou od 1 700 000 Kč.
Více na str. 10

Solterra je dlouhá 4690 mm při rozvoru náprav
2850 mm, přičemž velká světlá výška je 210 mm
je typická pro vozy Subaru. Průměr zatáčení je
11,2 m. Objem zavazadlového prostoru je 421 l.
Základem pohonu všech kol AWD jsou
dva elektromotory na přední a zadní nápravě
(eAxle), každý s výkonem 80 kW (109 k)
a točivým momentem 168,5 N.m, ve spojení
více na
www.autoweek.cz

Renault Austral se představil v ČR
Renault Austral měl svoji národní
premiéru v rámci e-Salonu. Jde o další
model v rámci ofenzivy značky v segmentu
kompaktních vozů a zároveň první navržený
na nové alianční platformě CMF-CD třetí
generace. Předvedením modelu Austral
Renault otevřel příjem objednávek na

verze s mild-hybridním pohonem s cenami
od 770 000 Kč vč. smluvní záruky Renault
na 5 let/100 000 km za verze Techno Mild
hybrid 140. První vozy přijdou do prodejní
sítě v březnu 2023. Od května bude možné
objednávat i vrcholnou verzi E-Tec Hybrid
200, přičemž první vozy budou u prodejců
v září 2023. Austral nabízí 32 jízdních
asistentů ADAS a třetí generaci systému
řízení všech kol 4Control advanced.
Základní výbava zahrnuje mj. světlomety
adaptive LED vision, parkovací senzory se
zadní kamerou, dvouzónovou klimatizaci,
zadní sedadla posuvná o 16 cm, systém
Multi sense, multimediální systém openR
Link s displejem 12“, navigací a službami
Google, audio Arkamys, přístrojový panel
s displejem 12,3“ atd. Austral se vyrábí ve
španělské Palencii.

ID. Buzz a ID. Buzz Cargo na e-Salonu
Volkswagen Užitkové vozy na veletrhu
e-Salon v Letňanech vystavil v české
premiéře model ID. Buzz jak v osobní
variantě, tak i v užitkové verzi ID. Buzz
Cargo. Pětimístný model ID. Buzz
s výbavovým stupněm Pro začíná s cenou
od 1 537 556 Kč včetně DPH, zatímco
vstupní cena skříňové verze ID. Buzz Cargo
byla stanovena na 1 189 110 Kč bez DPH.
Prodej bude v České republice zahájen
na začátku příštího roku. ID. Buzz je dlouhý
471 cm a má rozvor náprav 299 cm. Osobní
verze má zavazadlový prostor o objemu
1121 až 2205 l, užitkové Cargo poskytuje
nákladový prostor o objemu 3,9 m3,
užitečnou hmotnost 650 kg a utáhne přívěs
o hmotnosti až 1000 kg. Pohon obstarává
vzadu uložený elektromotor o výkonu
150 kW (204 k). Akumulátor s využitelnou
kapacitou 77 kWh poskytuje dojezd až

423 km, pro Cargo 425 km. Do prodeje
přichází pětimístná osobní verze. Do
budoucna se přidá i šestimístná a posléze
i sedmimístná varianta s prodlouženým
rozvorem. Připravuje se i rekreační verze
ID. Buzz California.
více na
www.autoweek.cz

Polský elektromobil Izera s čínskou pomocí
Zhejiang Geely Holding Group, největší
soukromá skupina v čínském automobilovém
průmyslu, podepsala dohodu o poskytnutí
licence na svou čistě elektrickou architekturu
SEA (Sustainable Experience Architecture)
pro společnost ElectroMobility Poland (EMP),
výrobci elektromobilů podporovaném polskou
vládou. Geely Holding se stane technologickým
partnerem první série vozidel EMP, která bude
uvedena na trh pod značkou Izera.
Architektura SEA společnosti Geely Holding
podpoří společnost EMP, prvního polského
domácího výrobce automobilů po dlouhé době,
aby naplnila ambiciózní plán přechodu země
k elektromobilitě a pomohla automobilovému
průmyslu dohnat regionální rivaly Českou
republiku a Slovensko.
Společnost EMP plánuje vyvinout několik
elektrických modelů pro svou značku Izera
s využitím architektury SEA společnosti Geely
Holding, přičemž první model byl potvrzen
jako kompaktní SUV. Společnost EMP oznámila
plány na dva další modely – kompaktní kombi
a hatchback. Společnost EMP hodlá vyrábět
svá první vozidla založená na architektuře SEA
ve svých plně vlastněných a provozovaných
výrobních závodech v polském Jaworznu (Slezsko),
kde zaměstná 2400 lidí.

architekturou zahrnující jak špičkový hardware,
tak i komplexní software a širší digitální ekosystém.
Značky v rámci portfolia skupiny Geely Holding
se zavázaly využívat architekturu SEA. EMP
představuje prvního přímého externího uživatele
architektury SEA, zatímco čínská značka Zeekr
a smart, kterou Geely převzalo od Mercedesu,
již zahájily dodávky vozidel založených na
architektuře SEA zákazníkům.
Systém SEA, vyvinutý společností Geely Holding
prostřednictvím jejích globálních výzkumných
a vývojových center v Evropě a Číně, je účelová
architektura čistě elektrických vozidel, která je
vysoce škálovatelná – od malých aut segmentu
A až po velké automobily segmentu E a větší
užitková vozidla. Rozvor náprav lze na základě
požadavků rozšířit od 1800 mm do 3300 mm.
Platforma poskytuje komplexní softwarový rámec,
který partnerům snižuje nároky na vývoj softwaru.
Architektura SEA společnosti Geely Holding tak
poskytuje jejím partnerům nové konkurenční
výhody.

Dohoda představuje významné rozší ření
architektury SEA, kterou společnost Geely
Holding uvedla na trh v září 2020 a která má být
nejflexibilnější a nejpokročilejší čistě elektrickou
více na
www.autoweek.cz

Tři pohledy na autonomní automobily
Umělá inteligence s námi dnes mluví,
když si třeba objednáváme zboží nebo
služby, pomáhá na recepcích, dokonce už
i v ordinacích a jinde. Atraktivním oborem,
který vyvolává velký zájem i debaty, jsou
autonomní vozidla. Jejich budoucnost
není zas až tak vzdálená nebo příliš
virtuální. V médiích se ale často objevují
případy nehod způsobených právě
takovými automobily. Jsou tak obavy

z autonomních vozidel oprávněné? Pořad
Českého rozhlasu Souvislosti Plus se věnoval
autonomním vozidlům. Hosté Martiny
Maškové byli David Hurych z Výzkumného
a vývojového centra Valeo.ai, Tomáš
Svoboda, vedoucí Katedry kybernetiky
z Fakulty elektrotechnické ČVUT, a Vladimír
Rybecký ze serveru Autoweek.cz.
„Samořídící vozidla umí v krizových
situacích reagovat mnohem lépe než
řidiči. Nehody, které způsobí, jsou jen víc
medializované,“ míní publicista Rybecký
Poslechnout si můžete na: https://www.
mujrozhlas.cz/souvislosti-plus/samoridicivo z i d l a - u m i - v - k r i z ov yc h - s i t u a c i c h reagovat-mnohem-lepe-nez-ridici

Konec nové továrny pro Volkswagen Trinity?
Od září řídí koncern Volkswagen Oliver
Blume, který od svého předchůdce Herberta
Diesse zdědil problémy se softwarem
a několik finančně náročných projektů.
Podle německého časopisu Manager
Magazinu Volkswagen přezkoumává plány
na výstavbu nové továrny ve Warmenau
u Wolfsburgu pro výrobu budoucího
klíčového elektromobilu Trinity. Výstavba
nového závodu za 2 miliardy eur má
začít na jaře 2023. Výroba elektromobilu
Volkswagen Trinity, vycházejícího ze zcela
nové platformy SSP (Scalable Systems
Platform), má začít v roce 2026. Projekt
Trinity má přinést pokročilé výrobní metody
– elektromobily se mají vyrábět za 10 hodin,
tedy jako Diessův ideál Tesla v Grünheide
v Braniborsku. Podle Manager Magazinu
ale Blume novou továrnu nechce. V reakci

na to bylo pro zaměstnance vydáno
společné prohlášení generálního ředitele
Volkswagen Group Olivera Blumea
a generální ředitele značky Volkswagen
Thomase Schäfera. V něm se konstatuje:
„V současné době využíváme příležitost
podívat se na všechny projekty a investice
a jejich životaschopnost.“
Zahájení výroby modelu Trinity se údajně
posouvá z roku 2026 na rok 2030. Místo
něho budou uvedeny dříve neplánované
elektrické modely založené na platformě
MEB.

Další témata 46. týdne na autoweek.cz
Program e-Salonu pro odborníky i veřejnost
Škody v rámci povinného ručení opět rostou
Partnerství Geely a Renault Group

více na
www.autoweek.cz

Účastníci TRA se setkávají v Lisabonu,
aby diskutovali o revoluci
Konference Transport Research Arena,
podporovaná Evropskou unií, v Lisabonu
shromáždila 2200 výzkumníků, zástupců průmyslu
a politiků aby diskutovali o tom, jak má doprava
vypadat v budoucnu.
Portugalský ministr infrastruktury Pedro
Nuno Santos konferenci zahájil projevem,
kterým zpochybnil některé běžné předpoklady
o transformaci na udržitelnou mobilitu a kritizoval
termín „vozy s nulovými emisemi“. Místo toho,
abychom se spoléhali na nové technologie,
které by nás zachránily, ministr prosazoval posun
k oběhové ekonomice méně závislé na těžbě
zdrojů. „Elektromobily budeme určitě potřebovat.
Ale myslím, že potřebujeme méně aut na našich
silnicích a potřebujeme více vlaků. Pokud
vyrobíme méně vozidel, budeme mít více zdrojů
pro uplatnění v jiných odvětvích například pro
zvýšení investic a zaměstnanosti v železničním
sektoru,“ řekl Santos.
Ministr se s odkazem na emise produkované
výrobou elektromobilů zamýšlel nad tím, zda má
cenu podporovat rychlou výměnu stávajících
vozidel za elektrická: „Elektromobily nejsou tak
zelené, jak se prezentuje, když se měří na základě
životního cyklu, nikoli pouze podle emisí z výfuku.

Výzkum ukazuje, že elektromobilům může trvat
až 9 let, než kompenzují emise CO2 emitované
během výroby. Je možné, že prodloužení
životnosti vozidel se spalovacími motory současné
generace o několik let může skutečně mít větší
a rychlejší pozitivní dopad než urychlení jejich
náhrady elektromobily.“
„Místo toho, abychom v krátké době
změnili všechna auta na elektromobily, protože
budeme potřebovat obrovské množství nových
elektromobilů, možná by nejlepší možností bylo
vzít si více času na progresivnější přechod. Vím,
že je to paradoxní, ale získáme víc tím, že to
uděláme progresivněji než tím, že to děláme
v příliš krátkém období,“ dodal.
„Posun ke hromadné dopravě je nutný
abychom zvrátili dominanci automobilů
ve městech a dosáhli naše cíle v oblasti
dekarbonizace. Pokud jednoduše nahradíme
všechna spalovací auta elektromobily, skončíme
se stejným druhem zácp, stejně obrovským
množstvím ztraceného času v dopravě, stejnou
neudržitelnou mírou dopravních nehod a stejným
bojem o veřejný prostor,“ řekl Pedro Nuno Santos,
čímž vyvrátil názor, že elektrická vozidla ukončí
strasti evropské městské dopravy.
více na
www.autoweek.cz

Valná hromada SISA
Ve čtvrtek 10. listopadu se konala
schůze valné hromady Sdružení importérů
a výrobců součástí automobilů a servisní
techniky. Členové sdružení se sešli, aby
zhodnotili uplynulé období a stanovili cíle
pro rok 2023. Schválili rozpočet sdružení
pro rok 2023. Valná hromada je nejvyšším
orgánem sdružení, který rozhoduje

o základních cílech sdružení a jeho strategii,
schvaluje základní koncepci činnosti
sdružení včetně rozpočtu, projednává
žádosti o členství, volí výkonné orgány
sdružení.
Tajemník sdružení JUDr. Miroslav Brůžek
seznámil přítomné s obsahem návrhu nové
Blokové výjimky a upozornil na některé
změny a nejasnosti v textu návrhu Evropské
komise. Změny se týkají např. definice
originálních dílů, zavedení pojmu základní
vstup, pojem nediskriminace, přístup
k údajům generovaným vozidlem. Návrh
je nyní předmětem dalších politických
diskusí. Nová Bloková výjimka bude platit
od 1. června 2023 do 31. května 2028.

Nostalgické devadesátky
Společnost Servind letos oslavila 30
let na náročném českém lakařském
trhu. Stejné výročí čeká její dceřinou
společnost na Slovensku Servind Slovakia
v roce 2023. Jako poděkování za úspěšná
léta připravili v Servindu pro své obchodní
partnery vlastní originální kalendář
připomínající období začátků firmy v 90.
letech a dnes již legendární automobily.
A jaké klenoty nesměly při focení
kalendáře chybět? Poslední vzduchem
chlazené Porsche 911, Audi Cabriolet,
touha každého začínajícího podnikatele
Mazda 323 F s výsuvnými světlomety,
BMW M3 ve verzi kabriolet, majestátný
„mamut“
Mercedes-Benz
S-Klasse,
nejvybavenější akční Škoda své doby

Favorit Solitaire nebo nejaerodynamičtější
kupé Opel Calibra. Všechny tyto skvosty
se sjely do administrativně logistického
areálu společnosti Servind, kde pózovaly
fotografovi Martinovi Zemanovi ve
venkovních prostorách, v lakařském
tréninkovém centru a v prostorách skladu.

více na
www.autoservismagazin.cz

„Čistá mobilita“ se začíná podobat ideologii „čisté rasy“
Jestliže si někteří bláhovci mysleli, že na nákup
posledního auta se spalovacím motorem mají
ještě čas, než v roce 2035 přijde zákaz prodeje
takových nových aut, tak je norma Euro 7
vyvedla z omylu.
Euro 7 ještě rychleji zatluče hřebíček do
rakve aut se spalovacími motory, než jsme se po
odsouhlasení úplného zákazu konvenčních aut
orgány Evropské unie od roku 2035 domnívali.
Lobbisté automobilového průmyslu si nesprávně
mysleli, že přesvědčili unijní experty, že Euro 7 by
neměla dále ztvrzovat podmínky pro provoz
spalovacích aut, když to mají už za 12 let spočítané.
Nově se totiž nastavují podmínky, které –
pokud to automobilky vůbec stihnou změnou
technologií zavést do 1. července 2025 – dále
zpřísní a tím také zdraží současná auta se
spalovacími motory. Pokud návrh schválí členské
státy a Evropský parlament, měla by pravidla pro
nová osobní auta platit od poloviny roku 2025,
pro nákladní o dva roky později. Nicméně po
hladkém průběhu odsouhlasení úplného zákazu
prodeje nových aut na benzín a naftu po roce
2035 (za českého předsednictví EU), to zřejmě
unijní zelení ideologové považují jen za formalitu.
O co jde? Evropská komise požaduje, aby se
vozy pohybovaly ve vytyčeném emisním pásmu
i při cestách, jež jsou kratší než 10 km, tedy i ve fázi
studených startů, logicky spojených s nejvyššími

emisemi. Velmi podstatné je, že všechny emisní
limity musí auto plnit 10 let resp. 200 000 km,
což je zdvojnásobení proti současnosti. Takže
se zřejmě počítá s tím, že řada nově vyrobených
aut s emisní normou Euro 7 posléze neprojde
prověrkou (STK) a nebude se smět vrátit na silnice.
Šibeniční termíny pro aplikaci normy Euro
7 lze sotva jinak hodnotit než jako záměr pro
rychlejší popravu aut se spalovacím motorem.
Při běžném vývojovém cyklu 5 až 7 let to řadu
automobilek dovede k rezignaci na spalovací
motory, ostatní podstatně zdraží auta na benzín
a naftu. Elektromobilita se totalitně prosazuje
navzdory novým faktům, že to není způsob, jak
zlepšit životní prostředí.
Bez ohledu na stále zásadnější důkazy
o nesmyslnosti totální ho přechodu na
elektromobilitu, zvláště v podobě velkých aut
s těžkou baterií pro bohatou klientelu, se její
politické prosazování valí jako tsunami. S novými
aspekty totální kontroly orwellovskou centrální
moci v Bruselu nabírá ideologie čisté mobility
rysů srovnatelných s bojem za „čistou rasu“. Ta
ovšem stála desítky milionů životů. Kolik bude
stát celá ideologie „světlých zelených zítřků“? To
si asi již brzy na vlastní kůži vyzkoušíme.
Autor: Milan Smutný
Zdroj:
https://smutny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=794261
více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto na
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přijíždí
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ve Škoda Auto –
2. díl

Euro 7
obviňováno ze
smrtelných hříchů

Thierry Breton – nový
obhájce spalovacích
motorů?

Subaru Solterra přijíždí
Subaru Solterra bude v nabídce jen
s pohonem všech kol se dvěma trakčními
synchronními elektromotory s permanentními
magnety – každým v jedné nápravě (e-Axle).
Hmotnost vozu je podle výbavy 20889 až 2132 kg.
Centrální 12,3“ dotykový displej ovládá audio
a cloudový navigační systém s dopravními
informacemi v reálném čase. Digitální kokpit
tvoří 7“ displej, který poskytuje všechny důležité
informace důležité pro řízení v přirozeném zorném
poli řidiče nad multifunkčním volantem. Pod
volantem jsou páčky na ovládání rekuperace.
Základní verze Comfort má mimo jiné
kompletní bezpečnostní výbavu, dvouzónovou
automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední
sedadla a 360° panoramatickou kameru. Ve

vyšších úrovních výbavy jsou k dispozici mj.
i audiosystém Harman/Kardon, vyhřívání
volantu nebo panoramatická skleněná střecha.
K dispozici je také dvoubarevné provedení,
přičemž černá střecha harmonicky kontrastuje
se zbytkem karoserie. Novinkou je aplikace
Subaru Care, poskytující mj. informace o stavu
a nastavení vozu na dálku.
Pro početné milovníky značky Subaru v České
republice bude ovšem Solterra jen obtížně
dostupná. Z roční produkce 20 000 vozů bude
17 000 určeno pro Japonsko a Spojené státy.
Evropa má přiděleno jen 3000 vozů, ačkoliv už
dnes je poptávka po 6000 vozech, především
ve Skandinávii. Do České republiky letos pro 17
prodejců přijde jen 15 aut – 8 už bylo dodáno,
5 přijde ve 48. týdnu a dva jsou ve výrobě.
více na
www.autoweek.cz

Bezpečnost ve Škoda Auto – 2. díl
Automobilka Škoda Auto věnuje bezpečnosti
svých vozů nebývalou pozornost. Svědčí o tom
široká paleta prvků aktivní a pasivní bezpečnosti
nabízená v jednotlivých modelových řadách.
Seznamte se nyní s těmi nejdůležitějšími.
Všechny aktuální modely Škoda nabízejí
roz sáhlou bezpečnostní v ýbavu. Jsou
standardně vybaveny systémem Front Assist
s prediktivní ochranou chodců a cyklistů
a Asistentem udržování jízdního pruhu (Lane
Assist). Součástí standardní výbavy jsou také
elektronické systémy zajišťující lepší trakci
(ASR, ESP, XDS) a kratší brzdnou dráhu (ABS).
Multikolizní brzda zabraňuje v případě nehody
následným kolizím.
Pro všechny aktuální modelové řady
značky Škoda jsou k dispozici na přání další
inovativní asistenční systémy. Jedná se
například o Asistovanou jízdu nebo Travel
Assist. Součástí těchto asistentů je Adaptivní
tempomat (ACC). V některých modelech je
k dispozici také Prediktivní tempomat, který
zpracovává kromě údajů z kamery v čelním
skle i data z navigačního systému a v případě
potřeby včas reaguje na rychlostní limity nebo
zatáčky. Součástí systému může být i Adaptivní
vedení v jízdním pruhu (Lane Assist+), které

rozpoznává práce na silnici a veškeré značení
jízdních pruhů.
Nejvyšší verze Asistované jízdy je k dispozici pro
modely Octavia a Enyaq iV. Součástí této verze
je Nouzový asistent a nová funkce Asistent pro
předjíždění. Jejím základem je Hlídání mrtvého
úhlu (Side Assist), které rozpoznává vozy blížící
se zezadu až do vzdálenosti 70 m.
V modelových řadách Octavia, Karoq,
Kodiaq, Superb a Enyaq iV je k dispozici na přání
nebo jako součást standardní výbavy Proaktivní
ochrana cestujících. V případě hrozícího nárazu
nebo převrácení vozu systém automaticky
předepne bezpečnostní pásy, přivře okna
a zapne výstražná světla.
Pro modely Octavia a Enyaq iV jsou k dispozici
také Antikolizní asistent, Asistent při odbočování
a funkce Varování při vystupování z vozu.
Automatické parkování, které je dostupné na
přání, nabízí u některých modelů také funkci
Uložený parkovací manévr. Řidič nejprve provede
první parkovací manévr na často používané
parkovací místo sám, například na úzkém,
klikatém vjezdu k domu. Systém si celou trasu
ukládá do paměti, aby podle ní mohl příště vůz
po stisknutí tlačítka navést na parkovací místo
zcela automaticky.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto na e-Salonu
Škoda Auto na veletrhu e-Salon uspořádala
tiskovou konferenci s vedoucím obchodní
organizace Škoda Auto Česká republika. Jiří
Maláček na úvod uvedl: „Trend elektromobility je
nezvratný. Je to signál, který nám dává Evropská
unie skrze veškerá rozhodnutí, jež se mobility
týkají. Od roku 2035 se v Evropské unii s největší
pravděpodobností nebudou prodávat nové vozy
se spalovacími motory.“
Maláček zdůraznil důležitost budování
dobíjecí infrastruktury a vyjádřil potěšení, že pro
současný počet provozovaných elektromobilů
je dostatečná. Zatímco v listopadu 2021
bylo v ČR 2300 dobíjecích bodů, letos v říjnu
jich bylo již více než 3600. Roste i počet
vysokorychlostních dobíjecích stanic – těch už je
přes 100. Významným přispěvatelem k tomu jsou
autorizovaní dealeři Škoda Auto ČR, kteří provozují
veřejné nabíječky ve svých provozovnách.
Do roku 2025 by mělo vzniknout po celé
republice 11 000 nabíjecích bodů, z nichž by
800 mělo být vysokorychlostních s výkonem
150 kW a vyšším. Do roku 2030 by mělo být 35 000
nabíjecích bodů včetně 2300 vysokorychlostních.
„Nejde však jen o to postavit co nejvíce
nabíječek, ale také je stavět tam, kde to dává
smysl – na hlavních tazích, dálničních koridorech
a podobně,“ uvedl Maláček.
Ruku v ruce s budováním infrastruktury jde
rostoucí počet nových registrací elektromobilů.

V oblasti tržního podílu jsme sice stále hluboko
pod evropským průměrem, ale přesto lze
pozorovat meziroční růst. Letos dosáhl tržní podíl
elektromobilů 2 % v porovnání s 1,28 % v roce
2021. Bestsellerem mezi elektromobily je Škoda
Enyaq iV s 37 % tržního podílu a 1100 registracemi
za prvních 10 měsíců.
Na růstu prodeje elektromobilů v České
republice se výrazně podílí firemní flotily.
Například Komerční banka má i díky vozům
Enyaq iV jeden z největších elektrických vozových
parků v ČR. Škoda Enyaq iV si velmi dobře vede
také v zahraničí, kde patří k nejprodávanějším
elektromobilům.
„Podle odhadů prodej nových elektromobilů
v Evropě předběhne prodej vozů se spalovacími
motory v roce 2028 a v roce 2032 dosáhnou
počty prodaných elektromobilů na hodnoty
současných prodejů vozů s konvenčními pohony.
V České republice bude přechod pomalejší.
Protnutí prodejních křivek obou variant pohonů
se očekává po roce 2030. Elektromobily by měly
dosáhnout do roku 2030 v Evropě 70% podílu na
celkových prodejích značky Škoda Auto. Tomuto
ambicióznímu cíli přizpůsobuje svoji produktovou
strategii. Do roku 2026 se představí minimálně
tři zcela nové elektrické modely. Kromě
sedmimístného SUV, vycházejícího z konceptu
Vision 7S, to bude ještě kompaktní SUV a malý
crossover,“ uzavřel své vystoupení Maláček.
více na
www.autoweek.cz

Thierry Breton – nový obhájce spalovacích motorů?
Evropská unie se pod českým vedením
jednotně vyslovila pro ukončení prodeje aut
se spalovacími motory a přechod k elektricky
poháněným autům od roku 2035. Nyní se
nečekaně objevila naděje pro spalovací motory
po prohlášení evropského komisaře pro vnitřní
trh Thierryho Bretona.
Během diskuse s médii Breton prohlásil,
že počítá s přezkumem v roce 2026. Jedná
se o doložku, která umožňuje za čtyři roky
přezkoumat situaci na trhu aby bylo možné
posoudit pokrok technologií směrem k plně
elektrickému pohonu a v případě potřeby
dohodnutý termín posunout. „Každé tři měsíce
budu svolávat skupinu složenou z hlavních
výrobců a všech ostatních provozovatelů,
která bude zjišťovat obtíže při provádění této
megatransformace,“ prohlásil v Bruselu Breton.
Thierry Breton vyzval výrobce, aby se
spalovacích motorů nevzdávali úplně, protože
počítá s tím, že doložka o přezkumu v roce 2026
může avizovaný přechod k elektromobilitě
zpomalit. Když už to vypadalo, že je evropský
komisař při celoevropské shodě se svou výzvou
osamocen, přidal se k němu francouzský ministr
dopravy Clément Beaune. Ten vyzval ke studii
alternativ k elektrickému pohonu.

Bruselský Francouz Breton připomenul ty
regiony světa, které nepřejdou na elektrický
pohon: „Pokud EU po roce 2035 ukončí prodej
spalovacích motorů v Evropě, nebude to platit
pro zbytek světa!“ Má to ovšem háček. Pokud
si zákazníci v zemích Jižní Ameriky, Afriky a části
Asie budou moci i nadále kupovat automobily se
spalovacími motory, půjde o modely vyráběné
a prodávané za nízkou cenu. Tento ekonomický
model je ovšem zcela neslučitelný s výrobou
v Evropě. Proto nemůže zastavit nastávající
deindustrializaci kontinentu a z ní vyplývající
sociální rozklad. Všechny automobilky se již
zapojily do úplné transformace směřující k plně
elektrickému pohonu a těžko budou ochotny
se smí řit s rizikem ztráty miliard eur, které už
investovaly.
Francouzská média se proto ptají, co je za tímto
Bretonovým prohlášením. Naznačují, že chce
zajistit, aby výrobci přijali Euro 7/VII, které musí být
zavedeno do roku 2025 resp. 2026 a jehož návrh
automobilky kritizují jako nerealizovatelný. Nabídka
krátkého prodloužení života spalovacích motorů je
má přesvědčit, aby souhlasili s poslední fází vývoje
spalovacího motoru v dějinách automobilismu.
Komisař odpovědný za prosazení normy Euro 7/
VII u automobilek totiž je …Thierry Breton.
více na
www.autoweek.cz

Euro 7 obviňováno ze smrtelných hříchů
Transport Brief s nejnovější souhrn zpráv
Euractivu o mobilitě z Evropy od Seana Gouldinga
Carrolla.

Pokud obě strany cítí, že jste se tomu druhému
podvolili, je tu šance, že se podařilo být přesně
uprostřed.

Poté, co byla znovu a znovu odkládána, byla
zveřejněna norma Euro 7 pro znečištění ovzduší
z vozidel, což bude pravděpodobně konečné
nařízení o kvalitě ovzduší pro auta na benzin
a naftu před přechodem na vozidla s nulovými
emisemi v roce 2035. Podle Evropské komise
nová pravidla sníží celkové emise NOX z osobních
a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání
s normou Euro 6 a o 56 % z autobusů a nákladních
vozidel. Částice se sníží o 13 % a 39 %, přičemž
částice brzd o 27 %.

Německý europoslanec ze středopravé
skupiny EPP Peter Liese pochválil Evropskou
komisi za to, že nenaslouchá „škodlivým a příliš
ambiciózním tvrzením Zelených a levice
v Evropském parlamentu a předložila realističtější
návrh.“ Liese ale vyjádřil obavu, že Euro 7 zvýší
náklady na automobily, zkomplikuje život
spotřebitelům, kteří již nemají peníze a varoval také
před přetěžováním automobilového průmyslu.
Europoslanec za Zelené Bas Eickhout řekl, že se
Komise sklonila požadavkům automobilového
průmyslu: „S těmito laxními pravidly Komise riskuje,
že se do evropských ulic naveze 100 milionů
vysoce znečišťujících aut.“

Komise se ocitla mezi mlýnskými kameny.
Učiní-li nařízení pří liš obtí žným, přinutí
automobilový průmysl investovat do spalovacích
motorů v době, kdy by se peníze užitečněji
vynakládaly na zdokonalení čisté technologie.
Ale bude-li mírná, riskuje pobouření nevládních
organizací.
Jak tedy bylo přijato Euro 7? Podle průmyslu
zachází příliš daleko a zpomalí přechod na
elektrická a vodíková vozidla. Nevládní organizace
jej na druhé straně obvinily z toho, že je darem
pro průmysl. Euro 7 tedy dokázalo naštvat snad
každého, což je svým způsobem výhra pro Komisi.

Francouzský start-up pro akumulátory
elektromobilů Verkor v Grenoblu slavnostně
otevřel inovační centrum s podporou vlády,
průmyslu a půjčkou 49 milionů eur od Evropské
investiční banky EIB.
Evropský průmysl biopaliv zareagoval na
obvinění, že podporuje odlesňování v Amazonii.
Tvrdí, že sója, dovážená do EU pro biopaliva, musí
projít kontrolami aby se zajistilo, že nepřispívá
k ničení životního prostředí.
více na
www.autoweek.cz

