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Volkswagen potvrdil, že výrobní závody  
v Emdenu a Hannoveru předělá na výrobu 
vozidel s elektrickým pohonem. Volkswagen tak 
reaguje na pokles produkce v závodě v Emdenu, 
kde se vyrábějí sedany modelové řady Passat 
a příbuzný model Arteon. Společně s výrobním 
závodem v Hannoveru, kde se produkují 
užitková vozidla řady T6, Crafter electric, pick-
upy Amarok a SUV Tiguan, bude přestavěn  
na výrobu vozidel s elektrickým pohonem.  
Do té doby se sníží počet zaměstnanců 
ze současných 9000 pomocí nabídek  
na předčasný odchod do důchodu a tím, 
že se nebudou přijímat žádní noví pracovníci. 

Emden a Hannover se tak připojí k závodu 
ve Cvikově. Závod ve Cvikově Volkswagen 

přestavuje investicí přes 1 miliardu eur  
na centrum výroby elektromobilů na bázi 
platformy MEB a současně největší výrobní 
závod na elektromobily v Evropě. V roce 2019 
odsud vyjede jako první kompaktní hatchback 
velikosti Golfu a další modely, vč. crossoveru 
I.D. Crozz, budou následovat od roku 2020, 
přičemž půjde i o vozy značek Audi a Seat. 
Na konci roku 2020 by mělo denně ze Cvikova 
vyjíždět 1500 elektromobilů šesti modelových 
řad. V Hannoveru by se měl vyrábět minibus I.D. 
Buzz. Výrobní program pro Emden zatím nebyl 
upřesněn.

Výroba všech verzí modelu Passat vč. Arteonu 
se z Emdenu přesune do závodu v Kvasinách. 
Za tři čtvrtletí zde letos bylo vyrobeno 127 325 

Passatů (o 5,6 % méně 
než vloni) a 17 751 
Arteonů. V Kvasinách 
bude pokračovat 
výroba modelů Superb 
a Kodiaq. Produkce 
Škody Karoq a Seatu 
Ateca se přesune do 
nově vybudovaného 
závodu na východě 
Evropy. O jeho 
umístění zatím nebylo 
rozhodnuto. Podle 
německého tisku  
se zvažují především 
Bulharsko a Turecko.

více na
www.autoweek.cz

Nikoliv Superb do Emdenu, ale Passat do Kvasin!

http://www.autoweek.cz


Škoda Kodiaq GT na autosalonu v Kantonu
Nové SUV Škoda Kodiaq GT se představuje 
veřejnosti na autosalonu Auto Guangzhou, 
jednom z nejdůležitějších v Číně. První 
SUV-kupé značky je určeno exkluzivně  
pro čínský trh. Škoda Kodiaq GT je  
4634 mm dlouhé SUV. Motor  
2,0 TSI/137 kW (186 k) pohání přední kola,  
motor 2,0 TSI/162 kW (220 k) je vybaven 
pohonem všech čtyř kol a sedmistupňovou 
převodovkou DSG. 
Škoda v Kantonu představuje kompletní 

nabídku pro čínský trh včetně čtveřice SUV - vedle novinky Kodiaq GT a nám dobře 
známých modelů Kodiaq a Karoq je to i městské SUV Kamiq s délkou 4390 mm  
a motorem 1,5 TSI/81 kW (110 k). 
více na www.autoweek.cz

Autonomní elektrický nákladní vůz T-pod
DB Schenker spolu se společností Einride uvedly do provozu plně elektrický autonomní 
nákladní vůz T-pod. V terminálu ve švédském Jönköpingu bude nepřetržitě jezdit 
mezi sklady v rámci přípravy na postupný přechod do silničního provozu. T-pod 
firmy Einride nemá kabinu řidiče, ale je pod dohledem operátora, který může vůz 
ovládat na vzdálenost až 
několika set kilometrů. Díky 
absenci kabiny je menší, 
má větší nosnost, nižší 
výrobní a provozní náklady 
a optimalizovanou 
spotřebu energie, díky 
níž může fungovat pouze  
na akumulátory. Flotilu 
T-podů koordinuje 
inteligentní trasovací 
systém, který optimalizuje 
časy doručení, 
životnost akumulátorů  
a spotřebu energie.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 46. týdne na www.autoweek.cz:
Upozornění na stav vozidla přes chytrý telefon
Valeo rozšiřuje závod v Žebráku
Continental bude v ČR vyrábět jednotku, která propojí auto se světem



Francouzská prémiová značka DS Automobiles 
vstupuje uvedením modelu DS 7 Crossback 
do nové éry. Příchod prvního modelu nové 
generace provází nový způsob prodeje 
ve specializovaných prodejnách DS Store 
provázený novými službami. V České republice 
do konce listopadu otevře první DS Store 
Autosalon Domanský v Praze na Černém 
mostě.

Filosofie DS vychází z růstu zájmu o luxusní 
zboží, zejména o francouzské značky. Cílem 
je přenést tento zájem i do světa automobilů. 
DS 7 Crossback má specifický styl se smyslem 
pro detaily. V nabídce není tradiční základní 
model, protože každá varianta nabízí vysokou 
úroveň komfortu.

Základem vozu je platforma PSA EMP2 jako  
u Peugeotu 5008 nebo Citroënu C5 Aircross. 
Od těch se ale 4570 mm dlouhý DS 7 
Crossback (rozvor náprav 2738 mm) odlišuje 
nejen designem, ale i použitou technikou. 
Jde především o předvídavý systém aktivního 
pérování DS Active Scan Suspension,  
který pomocí kamery odhaluje nerovnosti 
vozovky 5 m před vozem, analyzuje chování vozu 
a nepřetržitě tomu uzpůsobuje charakteristiku 

pérování a tlumení. Výsledkem je jedinečný 
jízdní komfort.

Systém DS Connected Pilot přináší další 
přiblížení k autonomnímu řízení. Spojuje řadu 
funkcí, které působí na řízení, upravují rychlost 
podle vpředu jedoucího vozidla a udržují vůz 
bezpečně v jízdním pruhu. Systém dokáže 
ovlivňovat rychlost i směr jízdy. Pokud chce 
řidič převzít řízení, stačí, že se pevně chopí 
volantu. Tento systém funguje při rychlosti  
nad 30 km/hod až do 180 km/hod. 

V nabídce jsou dvě výkonové verze zážehového 
čtyřválce 1,6 THP se 133 kW (181 k) a 165 kW 
(225 k) a dva turbodiesely BlueHDi 1,5/95 
kW (130 k) a BlueHDi 2,0/130 kW (180 k). Na 
jaře 2019 se přidá plug-in hybrid E-Tense 4x4  
se zážehovým motorem 1,6 THP o výkonu  
220 kW (300 k) a pohonem všech kol zajištěným 
elektromotorem u zadních kol.

Cenová nabídka začíná na 895 000 Kč  
za verzi 1,5 BlueHDi/130 MAN6 Performance 
Line nabízející mj. i dvouzónovou klimatizaci  
a hifiaparaturu Akremis. 

Více vč. kompletního ceníku na str.10  
(jen po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Francouzský luxus: DS 7 Crossback
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Mobilní nabíjecí stanice
Škoda Auto DigiLab začíná v Praze testovat mobilní nabíjecí stanice pro elektromobily 
E-Mona s cílem vybudovat alternativní mobilní nabíjecí infrastrukturu a doplnit tak síť 
stacionárních dobíjecích stanic. Služba bude zpočátku sloužit firemním vozovým parkům 
a carsharingovým platformám. V budoucnu se počítá i s rozšířením pro soukromé 
uživatele. Mobilní nabíjecí stanice je kompaktní zařízení připojené za elektrokolo. 
Pracovník dobíječku postaví vedle či za auto, 
kabel připojí k elektromobilu a zabezpečí jej. 
Ve srovnání s umístěním dobíjecího zdroje 
do dodávky vyžaduje minimum prostoru  
a nezabere druhé parkovací místo. Zařízení má 
kapacitu 16,8 kWh a energii z něj lze přenést  
za čtyři hodiny až na úroveň 80 % kapacity. Čas 
potřebný k dobití prázdných článků jsou opět 
čtyři hodiny.
více na www.autoweek.cz

Škoda Auto vyrobila sedmimiliontou 
převodovku MQ 200
V mladoboleslavském výrobním závodě 
společnosti Škoda Auto byla vyrobena 
sedmimiliontá převodovka typu MQ 
200 od počátku výroby převodovek  
v roce 2000. Škoda Auto v Mladé Boleslavi  
a Vrchlabí vyrábí převodovky pro vlastní 
modely i vozy dalších značek koncernu 
Volkswagen. Výroba převodovek sází 
na principy Průmyslu 4.0. Při montáži 
podporuje pracovníky 12 robotů.  

Ty například nasazují šrouby nebo plní převodovky olejem. V současnosti Škoda Auto 
v Mladé Boleslavi denně vyrobí 1500 kusů těchto převodovek v celkem 50 různých 
konfiguracích. V Mladé Boleslavi se kromě MQ 200 vyrábí i převodovky typu MQ/SQ 
100 a ve Vrchlabí automatické převodovky DQ 200. Celkový objem výroby všech 
typů převodovek v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí činí 4800 kusů denně. Škoda Auto 
doposud v obou výrobních závodech vyrobila celkem přes deset milionů převodovek. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- PSA chce kvůli Brexitu zavřít jednu ze dvou továren automobilky Vauxhall.
- Waymo (Google) chce počátkem prosince v Phoenixu v Arizoně spustit službu 
autonomních taxi.
- Volkswagen chce vedle řady elektromobilů I.D. připravit i městské mini s elektrickým 
pohonem.
- Volkswagen zvažuje použít na tři týdny zkrácenou pracovní dobu v závodě ve Cvikově 
kvůli malému zájmu o model Golf.
- Německý ministr hospodářství Peter Altmaier chce vydat miliardu eur na podporu 
výstavby továren na akumulátory pro elektromobily.



Peugeot i nadále usiluje o úspěch v obtížném 
segmentu střední třídy. Druhá generace modelu 
508 k tomu má všechny předpoklady.

Zatímco v polovině 90. let překračoval podíl 
vozů střední třídy 20 % evropského trhu, nyní už 
je to jen 3,2 %. Přitom třetina z nich se prodává 
v Německu. Segmentu dominují kombi, 
představující 60 % prodaných vozů. Zatímco 
klasické sedany se rychle vytrácejí s podílem 
už jen 13 %, roste zájem o liftbacky, které už 
překročily podíl 20 %. Navzdory systematické 
kampani proti vznětovým motorům si v tomto 
segmentu uchovávají dominantní postavení  
s podílem kolem 60 %.

V reakci na současné trendy nový Peugeot 508 
přichází jako liftback (fastback), který bude 
samozřejmě následovat i kombi. S bezrámovými 
dveřmi je o 60 mm nižší než předchůdce 

a současně je i širší, takže působí mnohem 
dynamičtějším dojmem. S délkou 4750 mm 
(rozvor náprav 2793 mm) je kratší než většina 
konkurentů. Objem zavazadlového prostoru: je 
487 l resp. až 1537 l. 

Použití platformy PSA EMP2 umožnilo dosáhnout 
snížení hmotnosti v průměru o 70 kg v porovnání 
s předchozí generací. Na výběr je jediný 
zážehový motor 1,6 THP PureTech 180 (133 kW/180 
k) a tři turbodiesely 1,5 BlueHDi 130 (96 kW/130 k)  
a 2,0 BlueHDi 160 (120 kW/163 k) resp. 180  
(130 kW/177 k). Plug-in hybridní pohon bude  
k dispozici koncem roku 2019.

Cena začíná na 730 000 Kč za verzi BlueHDi 
130 MAN6. Součástí základní výbavy jsou mj. 
Peugeot i-Cockpit, tempomat, denní světla  
a zadní svítilny s LED, klimatizace, stěrače Magic 
Wash a sada asistentů Safety Pack. Záruka  

se skládá ze dvouleté značkové 
a následné tříleté (resp.  
do 60 000 km) v rámci servisní 
smlouvy Optiway Garance. 
Na vrcholu nabídky výbav je 
verze GT Line s tlumiči pérování 
na zadní víceprvkové 
nápravě s řízeným variabilním 
odpružením Active Suspension 
Control.

Více vč. kompletního ceníku 
na str. 11 (jen po stažení pdf 
verze)

více na
www.autoweek.cz

Peugeot 508 - francouzský komfortní expres



Zákonodárci v Evropském parlamentu  
ve Štrasburku i přes logické námitky výrobců 
podpořili snížení emisí CO2 u nákladních vozidel 
do roku 2030 nejméně o 35 % a 20% snížení  
do roku 2025. Výchozí hodnotu, tedy úroveň roku 
2019, dosud nikdo nezná! Návrh pravidel rovněž 
stanovuje pro výrobce minimální kvóty těžkých 
nákladních vozidel s nulovými a velmi nízkými 
emisemi, která by se podílela na celkovém 
prodeji nákladních automobilů, na 5 % do roku 
2025 a 20 % do roku 2030.

„Parlament vysílá jasný signál,  
že to se se snížením emisí CO2 myslí vážně  
a učinil výrobce nákladních automobilů 
odpovědnými za čisté klima. Doba jejich odporu 
musí skončit, musejí investovat do technologií 
budoucnosti,“ uvedl zákonodárce ze strany 
Zelených Bas Eickhout. 

Sociální demokraté návrh podporují. „Emise  
z nákladní dopravy se zvyšují a tento trend musíme 
zvrátit. Ačkoliv se automobily z hlediska emisí 
trochu zlepšily, mnoho existujících technologií 
pro úsporu paliva se dosud nevyužívá. Nově 
plánovaná pravidla povzbudí použití takovýchto 
inovací,“ uvedl delegát německé SPD Tiemo 
Wölken.

Proti se staví frakce lidových stran. „Diskuze  
o limitech CO2 byla neetická a čistě ideologická. 
Ohrožuje práci desetitisíců lidí a přitom má 
s reálnou ochranou klimatu velmi málo 
společného,“ uvedl Jens Gieske z CDU.

Nyní musí 28 vlád zákon odsouhlasit při setkání 
ministrů životního prostředí 20. prosince. Analýzy 
ukazují, že výrobci nákladních vozidel v Evropě 
dosahují snížení emisí CO2 o 1 % ročně.

Evropská asociace výrobců automobilů 
(ACEA) je výsledkem hlasování Evropského 
parlamentu velmi znepokojena. „Zdá se,  
že poslanci Evropského parlamentu zjevně 
ignorují skutečnost, že potenciál elektrifikace 
nákladního vozového parku je mnohem nižší 
než u osobních automobilů kvůli problémům, 
jako jsou vysoké vstupní náklady, omezení 
dojezdu, nedostatečná infrastruktura i neochota 
zákazníků tato vozidla používat,“ uvedl generální 
tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Andreas Renschler, šéf společnosti Traton, 
zahrnující výrobce nákladních vozidel koncernu 
VW, uvedl: „Navrhované limity jsou zcela 
nerealistické. Ohrožují prosperitu a práci 
desetitisíců lidí. Všichni chceme bojovat proti 
klimatickým změnám, ale bez toho, abychom 
celý průmysl postavili ke zdi.“

Představitel automobilky MAN, patřící  
do společnosti Traton, Saki Stimoniaris k tomu 
dodal: „Pokud chtějí poslanci EU zničit evropský 
průmysl nákladních vozidel, pak jednají správně.“ 

Více na str. 13 (jen po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Evropský parlament odhlasoval nesmysl
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Volkswagen FS přetáhl fleetaře  
z Daimleru
Na pozici ředitele oddělení Fleet  
a remarketing ve Volkswagen Financial 
Services v říjnu nastoupil Jan Pařízek. 
Věnuje se rozvoji produktů a služeb  
pro firemní klienty. 
Jan Pařízek ve firmě využije své 
zkušenosti, které získal během více než 
dvaceti let práce v oboru automotive.  
Před nástupem do Volkswagen Financial 
Services pracoval pro německý 
automobilový koncern Daimler. Zde 
postupně prošel pozicemi Key Account 
Manager a Team Leader. V roce 2007  
se stal Head of Sales and Marketing. Měl 
na starosti tým dvaceti zaměstnanců, 
řídil byznisovou a marketingovou strategii 
pro osobní vozy, dodávky, nákladní vozy 
a autobusy značky Daimler v České 
republice.

Jiří Střelický šéfem ČSOB Pojišťovny
Jiří Střelický, současný člen 
představenstva ČSOB Pojišťovny 
zodpovědný za Divizi životního  
a neživotního pojištění,  
se od 1. prosince 2018 stane ředitelem 
a předsedou představenstva 
firmy. Ve funkci vystřídá Vladimíra 
Bezděka, který se rozhodl skupinu 
ČSOB opustit. 
Střelický působí v ČSOB Pojišťovně 
v pozici člena představenstva 
zodpovědného za oblast řízení 
Divize životního a neživotního 
pojištění od roku 2016. Předtím, 
od roku 2007 působil v různých 
manažerských a vedoucích 
pozicích ve skupině Generali Česko 
a Polsko. Cenné zkušeností si přináší 
také ze společnosti McKinsey,  
ve které působil mezi lety 2005  
a 2007. Jiří vystudoval magisterský 
obor Diskrétní matematika  
na Masarykově univerzitě v Brně. Tituly 
M.A. a Ph.D. v oboru Ekonomické 
teorie získal v CERGE-EI v Praze. Poté 
pokračoval ve studiu na University 
of Berkeley a také na University  
of Bonn.
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Prodej vozů DS bude spojen s nadstandardními 
zákaznickými službami, kde například má 
každý zákazník možnost volby, zda sám přijede  
do servisu nebo vše zajistí servis, rozšířenou 
asistencí a prodlouženou zárukou na 5 let  
resp. 100 000 km.

DS7 Crossback přináší systém aktivní bezpečnosti 
DS Safety, který v sobě integruje šest hlavních 

funkcí: DS Night Vision, sledování únavy řidiče 
DS Driver Attention Monitoring, světlomety DS 
Active LED Vision, aktivní sledování mrtvých 
úhlů, automatické nouzové brzdění a systém 
čtení dopravních značek s uvedením rychlosti.

Systém DS Night Vision zaručuje řidiči lepší 
vidění ve tmě až do vzdálenosti 100 m. 
Řidič vidí scénu v infračerveném zobrazení  

na digitálním displeji,  
kde se zjištěná nebezpečí 
objeví nejprve žlutě  
a pak červeně orámovaná, 
podle stupně závažnosti  
a rizika.

Novinkou v kategorii SUV jsou dva 
12“ displeje. Displej před řidičem 
slouží jako digitální sdružený přístroj 
s možností osobního nastavení. 
Centrální dotykový displej info-
tainmentu usnadňuje navigaci  

a používá se jako multi-
mediální rozhraní. Ovládají  
se přes něj DS Connect  
i Mirror Screen. 

Důraz na exkluzivitu se pro-
jevuje v mnoha pozoru-
hodných detailech. Např. 
kruhový střed volantu 
může být posetý krystaly.  
Na přístrojovém pane-
lu jsou exkluzivní hodinky 
B.R.M. Chronographes E180.  
Pro nejnáročnější milovníky 
hudby je připraven hi-fi sys-
tém Premium Focal Electra  
od špičkového francou-
zského výrobce profesionál-
ních audiosystémů.

DS 7 Crossback se vyrábí 
v Mylhúzách a už je možné 
je objednávat.

více na
www.autoweek.cz

DS7 Crossback - důraz na detail



více na
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Nový Peugeot 508 samozřejmě využívá nejnovější 
generaci uspořádání ovládacích a informačních 
prvků Peugeot i-Cockpit s malým volantem  
a vyvýšeným digitálním sdruženým přístrojem ve 
formě 12,3“ displeje v kombinaci s 8“ nebo 10“ 
dotykovými displeji, opět v kombinaci s páčkami 
pro ovládání nejdůležitějších funkcí. Novinkou je 
sedadlo řidiče (u vyšších výbav i spolujezdce)  

s masážní funkcí, které získalo zdravotní certifikát 
AGR (Akce pro zdravá záda). 

Základní vybavení asistenčními systémy 
Pack Safety zahrnuje aktivní systém varování  
před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu PFIL  
s možností korekce jízdní dráhy, systém rozpoznání 
dopravního značení upravující nejvyšší 

povolenou rychlost, systém 
automatického nouzového 
brzdění Active Safety Brače, 
Distance Alert, který upozorní 
řidiče akustickým a vizuálním 
signálem na blížící se překážku 
a systém sledování doby řízení 
Coffee Break Alert. 

Novinkou je systém 
nočního vidění Night Vision,  
který používá infračervenou 

kameru umožňující 
rozpoznat osoby  
a zvířata před 
vozem ve tmě nebo  
v podmínkách s nízkou 
viditelností. Systém 
funguje na vzdálenost 
až 200 - 250 m a řidiče 
na displeji upozorňuje 
na pohybující  
se objekty.

V městském provozu má 
řidič k dispozici systém 
Visiopark 2, poskytující 
výhled v úhlu 360°, 
a poslední generaci 
systému Full Park 
Assist s perimetrickou 
funkcí FlankGuard, 
kde systém během 
parkování nebo 
vyjíždění z parkovacího 
místa automaticky 
ovládá řízení, zrychlení 
a brzdění.

Důraz na komfort pro Peugeot 508



V hlavním výrobním závodě Škoda Auto v Mladé 
Boleslavi byl slavnostně otevřen automatický 
sklad menších dílů (AKL). Menší díly ze skladu  
k montážním linkám přepravují roboty. Operativní 
provoz běží už od července 2018. Do stavby 
automatického skladu menších dílů investovala 
společnosti Škoda Auto zhruba osm milionů eur. 

V AKL se důsledně uplatňují principy Průmyslu 4.0. 
Naskladňování a vyjímání dílů z regálů probíhá 
plně automaticky. Menší díly naskladňují roboty 
a přepravují je ze skladu přímo na montážní linky, 
kam se podle potřeby dodávají just-in-sequence 
a na linku přicházejí přesně v tom pořadí, v jakém 
budou montovány. Automatizace dovoluje 
další zvyšování přesnosti práce, další zrychlení 
logistických procesů a minimalizaci chybovosti. 
Dosažený vysoký stupeň automatizace tak 
umožňuje zvýšení efektivity logistiky menších 
dílů při zásobování výrobních linek.

V novém AKL v Mladé Boleslavi se na plochu 
2000 m2 vejde 71 000 přepravek typu KLT.  
Do 14 m vysokých regálů se za hodinu naskladní 
až 580 malých plastových přepravek. Stejný 
počet KLT se za stejnou dobu stihne i vychystat. 
Dva roboty díly naskladňují, dva další se starají 
o vyskladňování a just-in-sequence dodávky 
do výroby. Toto zdvojení ve spojení s možností 
otočení směru dopravníků umožňuje v případě 
potřeby i zálohování.

Už v červenci 2017 společnost Škoda Auto  
ve svém závodě v Kvasinách otevřela srovnatelný 
automatický sklad menších dílů, který nabízí 
místo pro 45 000 KLT. Nikde jinde v rámci 
koncernu Volkswagen není srovnatelné zařízení 
zatím používáno.

Unikátní automatický sklad ve Škoda Auto

více na
www.autoweek.cz
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Reakce AutoSAP na hlasování EP o snižování 
emisí CO2 z nákladních automobilů.

Výsledek včerejšího hlasování o pozici 
Evropského parlamentu k návrhu nařízení,  
které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká 
užitková vozidla, nereflektuje komplexnost tohoto 
segmentu ekonomiky a jeho reálné možnosti 
v rámci vývoje a produkčních cyklů. Nehledí 
také na řadu nedořešených problémů, jako jsou 
adekvátní a čisté energetické zdroje, nutnost 
kompletně vybudovat dobíjecí infrastrukturu, 
či již vložené investice do jiných alternativních 
paliv. Jde například o metan, který nabízí řešení 
snižující závislost EU na ropě a současně větší 
spolehlivost.

Pokud by se Evropským parlamentem schválené 
emisní cíle (-20 % k roku 2025 a nejméně -35 %  
k roku 2030 oproti roku 2019) objevily v konečné 
podobě nařízení, vedly by podle názoru AutoSAP 
jednoznačně k nutnosti zařazení velkého počtu 
elektrických nákladních vozidel. Pro jejich prodej 
však chybí jak dostatečné zdroje na nákup  
či budování infrastruktury, tak ochota zákazníků, 
které trh nutí uvažovat především ekonomicky. 
Důsledkem by bylo navyšování cen dopravy  
a tím i spotřebitelských cen nebo další růst stáří 
vozového parku.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu 
řekl: „Podobně jako v případě osobních 
automobilů a dodávek je Evropský parlament  
v případě těžkých užitkových vozidel ještě přísnější  
ve svých návrzích než Evropská komise. Bude 
proto nyní na ministrech životního prostředí 
členských zemí, aby schválili pozici Rady EU, 
která bude realističtější, a nebude zavádět 
protitržní aspekty, např. povinnost výrobců 
prodávat významný podíl nízkoemisních,  
tedy elektrifikovaných, vozidel.“

I když se výrobci nákladních automobilů hlásí  
k co nejrychlejší dekarbonizaci nákladní dopravy, 
upozorňují  na to, že rychlé budování dobíjecí 
infrastruktury není vzhledem k technickým 
parametrům i velkým finančním nákladům  
v řadě případů reálné. Výrobci potřebují čas 
na vývoj vozů. Tempo snižování emisí v dopravě 
musí být realizováno s ohledem na možnosti 
investic členských států, stabilitu jejich ekonomik 
a zajištění spolehlivé přepravy zboží za přiměřené 
náklady. 

více na
www.autoweek.cz

AutoSAP k hlasování EP k emisím CO2 z nákladních vozidel
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Při příležitosti připomínky čtvrt století od zahájení 
kurzů bezpečné jízdy mostecký autodrom ve 
svém areálu připravil pro řidiče nový kurz. Jeho 
zaměření vyplynulo z diskusí s absolventy kurzů 
organizovaných autodromem i z doporučení 
odborníků na dopravu. 
„Ukázalo se, že mnoho řidičů má obavy, zda 
by dokázali účinně poskytnout první pomoc 
zraněným při dopravní nehodě. Dalším 
neuralgickým bodem je jízda po našich dálnicích, 
zejména po D1. Vzali jsme proto tyto podněty 
v potaz při vytváření obsahu nového kurzu FOR 
LIFE,“ vysvětlil hlavní instruktor bezpečné jízdy 
mosteckého autodromu Marek Kohoutek.
Důkladnou průpravu pro správné poskytnutí 
první pomoci zraněným poskytne účastníkům 
v teoretické části kurzu zdravotník s praxí ze 
záchranné služby. „Na možnost nácviku první 
pomoci se nás ptá stále více řidičů. Sami 
přiznávají, že by v případě příjezdu k dopravní 
nehodě nejspíš nedokázali poskytnout zraněným 

adekvátní pomoc. Je to závažné zjištění, museli 
jsme reagovat. Výsledkem je kurz bezpečné 
jízdy, který jsme přizpůsobili této poptávce,“ 
uvedl Kohoutek.
Dostatečná kapacita cvičných ploch polygonu 
v areálu mosteckého autodromu umožnila 
vyhovět i dalšímu z podnětů. „V tomto kurzu 
simulujeme jízdu po dálnici. Jeho účastníci si tak 
vyzkoušejí krizové brzdění a vyhýbací manévr 
ve vysokých rychlostech či bezpečné přejíždění 
z jízdních pruhů. Zatímco na skutečné dálnici 
jde dnes a denně o život, u nás si každý nacvičí 
zvládnutí krizových situací v uzavřeném areálu 
pod dohledem zkušeného instruktora. Nic tak 
nikomu nehrozí,“ upřesnil.
Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy 
pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje 
různým skupinám, například ženám, rodinným 
příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy 
využívají plochy polygonu, které jsou největším a 
nejkomplexnějším zařízením svého druhu u nás.

Nový kurz FOR LIFE se zaměřením  
na první pomoc a jízdu po dálnici

více na
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