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DS 7 – luxus a elegance ve francouzském stylu

DS 7 je ztělesněním francouzského know-how 
v oblasti luxusu. Dosavadní DS 7 Crossback se 
stal nejprodávanějším modelem francouzské 
prémiové značky s podílem prodeje 42 %, přičemž 
více než třetina kupujících u něho volí hybridní 
pohon E-Tense. 

DS 7 se pro všechny trhy mimo Čínu vyrábí 
v  Mylhúzách ve Francii. V  showroomu DS 
Store Praha je připravena k testovacím jízdám 
a objednávkám zákazníků. České ceny začínají 
na 1 100 000 Kč a první dodávky zákazníkům jsou 
naplánovány na přelom roku 2022 a 2023. 

DS 7 má stejnou nosnou strukturu karoserie 
jako dosavadní DS 7 Crossback, nově doplněnou 
o nové designové prvky. Proměna je opatrná 
zejména ve výrazných změnách podoby přední 
i zadní části. 

Většinu nabídky tvoří plug-in hybridní 
technologie E-Tense. Všechny hybridní systémy 
jsou spojeny s novým akumulátorem s kapacitou 
14,2 kWh. Verze E-Tense 4×4 300 (zážehový motor 
1,6 l o výkonu 147 kW/200 k a elektromotory 
o výkonu 81 kW/110 k a 83 kW/112 k) může ujet 
v plně elektrickém režimu 63 km. Varianta E-Tense 
225 (zážehový motor 1,6 l o výkonu 133 kW/
180 k a elektromotor o výkonu 81 kW/110 k) 
s pohonem předních kol má dojezd 65 km. 

Vrcholnou verzi DS 7 E-Tense 4×4 360 vyvinula 
sportovní divize DS Performance. Nabízí špičkový 
výkon 263 kW (360 k) a  točivý moment 520 
N.m, který dosahuje díky zážehovému motoru 

1,6 l o výkonu 147 kW (200 k) a elektromotorům 
na přední a zadní nápravě o výkonu 81 kW 
(110 k) a 83 kW (112 k), zajišťujícím pohon všech kol. 
Hmotnost je 1885 kg. Umožňuje jízdu s elektrickým 
pohonem zadních nebo všech čtyř kol až na 
vzdálenost 57 km (WLTP) s možností jízdy rychlostí až 
140 km/h. U této verze je duch vozů GT podpořen 
specifi ckým nastavením. Podvozek byl snížen
 o 15 mm, rozchod kol byl rozšířen o 24 mm vpředu 
a o 10 mm vzadu a přední brzdy byly zvětšeny 
na průměr 380 mm se čtyřpístovými třmeny DS 
Performance.

DS 7 se i nadále nabízí také s turbodieselem 1,5 
BlueHDi 130/95 kW v kombinaci s osmistupňovou 
automatickou převodovkou.

Více na str. 10 vč. ceníku

více na 
www.autoweek.cz



Modernizovaný ID.3 přijde na jaře 2023
Den poté, co Volkswagen ztenčil 

nabídku základního modelu na platformě 
MEB ID.3 na jedinou verzi Go! se základní 
cenou tohoto „lidového“ elektromobilu 
1 228 900 Kč, potvrdila automobilka 
premiéru „nového ID.3“ na jaře 2023. 
Takzvaná druhá generace modelu je ve 
skutečnosti jen lehkým faceliftem modelu, 
jehož se za tři roky v  Evropě dodalo 
téměř 180 000 kusů. Nové ID.3 bude 
dodáváno s nejnovější generací softwaru, 
která zlepšuje výkon systému a  dokáže 
přijímat bezdrátové aktualizace Over-
the-Air. Kromě toho byla rozšířena sériová 
výbava o  displej 12“. V  průběhu příštího 
roku se bude vyrábět nejen ve Cvikově 
a Drážďanech, ale také v hlavním závodě 

ve Wolfsburgu v  Dolním Sasku. Světová 
premiéra nového Volkswagenu ID.3 je 
očekávána na začátku března 2023, první 
vozy se na českém trhu objeví v  červnu 
příštího roku.

více na 
www.autoweek.cz

Také Opel Astra s elektrickým pohonem
Evropský automobilový průmysl sází 

zcela na elektromobilitu. K  elektrickému 
pohonu se v  nové generaci přiklání 
i  tradiční kompaktní model Opel Astra, 
přičemž Astra Sports Tourer Electric bude 
prvním kombi od německého výrobce 
s plně elektrickým pohonem. Astra Sports 
Tourer Electric nabídne zavazadlový 
prostor o objemu 516 l, po sklopení zadních 
sedadel až 1553 litrů jako u plug-in hybridní 
verze. Trakční elektromotor poskytuje výkon 
115 kW (156 k) a maximální točivý moment 
270 N.m. Astra Electric má maximální 
rychlost omezenu na 170 km/h. Energie je 
uložena v 54 kWh akumulátoru s nímž Astra 
Electric dokáže ujet až 416 km podle WLTP. 
Podle výrobce spotřebuje hatchback 
12,7 kWh/100 km (WLTP).



Dekarbonizace české dopravy: Elektromobilita není vše

Portál Euractiv uspořádal kulatý stůl na téma 
Dekarbonizace české dopravy: Elektromobilita 
není vše. Diskusní panel byl součástí třídenní 
konference Dekarbonizace české ekonomiky 
2022. 

Doprava je jedním ze sektorů, kde emise 
skleníkových plynů nadále rostou. Naděje jsou 
nyní vkládány především do rozvoje elektrických 
vozidel, která mají postupně nahradit vysoce 
emisní spalovací motory. Témata pro diskusi byla:

Jaké alternativy má české doprava, 
odhlédneme-li od spalovacích motorů 
a elektrických vozidel?

Jak dekarbonizovat českou městskou 
a  meziměstskou dopravu? Jak to vypadá 
s rozvojem rychlé a čisté vlakové dopravy v ČR?

Jak efektivně propojit meziměstskou 
a městskou dopravu, tak aby města nebyla 
přetížená auty a  emisemi? Jaké příležitost 
poskytuje multimodální doprava?

Jak efektivně využít evropské prostředky? 
Do kterých konkrétních opatření je potřeba 
investovat?

Z příspěvků panelistů bohužel nevyplynul 
ani náznak odpovědi na uvedené otázky. 
Skutečnost, že na řešení jsou připraveny 
prostředky z unijních fondů, není moc platné, 
když to, co se navrhuje, jsou 
jen proklamace a ne skutečné 
technicky realizovatelné projekty.

Z  vystoupení panel i stů 
uvádíme alespoň některé 
myšlenky.

Daniel Adamka, ředitel 
společnosti Arriva: „Hromadná 
doprava by měla mít výraznou 
podporu a být preferovaná proti 
individuální dopravě. Je lepší mít 
40 lidí v autobusu než 30 aut na 
silnici. Z hlediska dopravní obsluhy 
jsou největším problémem 
rozrůstající se satelitní městečka 
s drahou obslužností. Z hlediska 

hromadné dopravy je výhodnější vyšší hustota 
obyvatel pokud je město dobře plánováno 
aby člověk co nejvíc vyřídil kam dojde pěšky 
a dopravu nepotřeboval. Pro městskou dopravu 
jsou ideální elektrické autobusy a trolejbusy, 
protože elektromotor je nejefektivnější při 
rozjezdu. Arriva provozuje 31 elektrobusů a do 
konce příštího roku získá dalších 16. Byli jsme 
také první, kdo u nás provozoval v Neratovicích 
autobus na vodík. Diesel je nejhospodárnější při 
jízdě ustálenou rychlostí. Je proto otázkou, co 
bude nejvýhodnější pro regionální a dálkovou 
dopravu.“ 

Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor 
České republiky z  Partnerství pro městskou 
mobilitu „Všechna města mají alespoň minimální 
plán městské mobility. Tu je ale potřeba řešit 
v rámci celého kraje a nejen parkování pro 
auta dojíždějící do měst. Je potřeba vybudovat 
kvalitní dopravní síť cyklodopravy propojenou 
s hromadnou dopravou.“

Lukáš Tittl, dopravní expert z Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy: „Fosilní paliva 
nám poskytla bohatství energie a naučila nás 
s ní plýtvat. Pokrok, který jsme díky tomu získali, 
je nyní potřeba využít k nalezení bezfosilních 
cest k výrobě energie. Cestou musí být i úspory 
energie – nejen dekarbonizace její výroby.“

více na 
www.autoweek.cz



Nový luxus pro Ford Ranger Platinum
Nová vrcholná verze nejprodávanějšího 

pick-upu v Evropě Ford Ranger Platinum 
má exkluzivní vnější detaily a  stylový 
interiér s  vysoce kvalitním koženým 
povrchem. K  výraznému prvnímu dojmu 
z  Rangeru Platinum přispívá specifi cká 

mřížka chladiče a  nová chromovaná 
úprava vnějších detailů. Vznětový motor 
V6 EcoBlue 3,0 l, známý z USA z luxusních 
SUV a  pick-upu F-150, má výkon 
177 kW (240 k). Je ve spojení se standardní 
desetistupňovou automatickou 
převodovkou a  stálým pohonem všech 
kol e-4 WD. Hi-tech kokpit tvoří dva 12“ 
displeje – plně digitální přístrojový štít 
a  na výšku orientovaný dotykový pro 
systém Ford SYNC 4A. Konektivitu zajišťuje 
standardně dodávaný modem FordPass 
Connect, který zároveň umožňuje do 
budoucna vylepšovat různé systémy 
vozu prostřednictvím bezdrátových 
softwarových aktualizací Ford Power-Up. 
Výroba Rangeru Platinum v závodě Ford 
v jihoafrickém Silvertonu má začít v březnu 
2023, přičemž první dodávky evropským 
zákazníkům jsou naplánovány na konec 
jara 2023. Prodejci už ale nyní přijímají 
objednávky.

více na 
www.autoweek.cz

Kia EV6 GT střídá Stinger GT
Kia ukončí v  České republice prodej 

modelu Stinger GT. Společnost Kia Czech 
plánuje uzavřít zákaznické objednávky na 
Stinger GT ke konci roku 2022. Sportovní 
sedan s  pohonem všech kol se objevil 
v  roce 2017. Pohání jej motor V6 3,3 l 
s  dvojitým přeplňováním. Byl několik let 
nejvýkonnějším vozem značky Kia. Tento 
model Gran Turismo otevřel prostor pro 
značku Kia u jiného typu zákazníků a sehrál 
důležitou roli při změně jejího vnímání. Roli 
špičkového modelu Gran Turismo značky 
Kia přebírá elektricky poháněný crossover 
EV6 GT, který je také nejvýkonnějším 
sériově vyráběným vozem, který kdy Kia 
vyrobila. Crossover s profi lem ve stylu kupé 
je postaven na podvozkové platformě 

E-GMP. Trakční elektromotory na obou 
nápravách o  celkovém výkonu 585 
k (430 kW) napájí akumulátor s kapacitou 
77,4 kWh. Umožňuje dojezd až 424 km 
(v kombinovaném cyklu WLTP). 

Kia Czech nadále vyřizuje již zadané 
zákaznické objednávky na model Stinger. 
Nové EV6 GT je možné objednávat, první 
vozy by měly k zákazníkům dorazit v prvním 
čtvrtletí roku 2023.



více na 
www.autoweek.cz

Lightyear zahajuje výrobu solárního elektromobilu 0
Nizozemský start-up Lightyear po 

šesti letech vývoje zahájil výrobu 
prvního solárního elektromobilu 
u smluvního výrobce Valmet Automotive 
ve Finsku. Lightyear 0 je současně 
nejaerodynamičtějším vozem, jaký byl 
kdy vyroben s  koefi cientem odporu 
vzduchu cx pouhých 0,175. Zpočátku 
se má vyrábět jedno vozidlo týdně, 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 má 
být produkce postupně navyšována. 
Lightyear 0 má čtyři trakční elektromotory 
v  nábojích kol o  výkonu 130 kW (170 
k). Efektivní vozidlo s  menší kapacitou 
akumulátoru 60 kWh a solární technologií 
má zákazníkům umožnit nabíjet jej 
soběstačně. Pětimetrový sedan má 
5 m2 solárních článků. Umožňují vozu 
o  hmotnosti 1600 kg nabíjet akumulátor 

během jízdy i  parkování. Za optimálních 
podmínek by to mělo umožnit dodatečné 
prodloužení dojezdu podle WLTP ze 
625 km až o 70 km za den. Lightyear chce 
dodat 946 vozů za cenu 250 000 eur za kus 
(6,1 milionu Kč). V roce 2025 má následovat 
Lightyear 2, solární elektromobil pro 
masový trh za cenu kolem 30 000 eur 
(730 000 Kč).

Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 
Alfa Romeo se transformuje ze značky 

bez elektrifi kovaných vozidel na začátku 
roku 2022 ve výrobce s kompletní nabídkou 
aut s nulovými emisemi v roce 2027. Nově 
uváděná verze Tonale Plug-In Hybrid Q4 

s největším systémovým výkonem 206 kW 
(280 k) předznamenává směr, kterým se 
chce Alfa Romeo ubírat pokud jde o pojetí 
sportovnosti. Kombinuje přeplňovaný 
čtyřválec 1,3 MultiAir/132 kW (180 k) 
pro pohon předních kol a  elektromotor 
s  výkonem 90 kW pro pohon zadních. 
Akumulátor má kapacitu 15,5 kWh. Nový 
infotainment s aktualizacemi Over The Air 
je součástí standardní výbavy. Digitální 
přístrojový panel tvoří displej 12,3“ a hlavní 
dotykový displej má rozměr 10,25“. Alfa 
Romeo nabízí cestu zákazníkům od 
online nákupu po certifi kát NFT (Non 
Fungible Token) vycházející z technologie 
blockchain karty. Poprvé je zde 
technologie NFT propojena s  vozidlem. 
Na základě volby zákazníka vygeneruje 
certifi kát, který garantuje identitu vozidla, 
jako i jeho řádnou údržbu.



Oprava autoelektroniky – sázka na kvalitu se vyplatí!
Stále se zvětšující počet a komplexita 

elektronických komponentů ve vozidle je 
výzva pro pracovníky autoservisů. Oprava 
vadné autoelektroniky je citlivá operace 
a patří do ruky odborného a zkušeného 
personálu. Vybírejte fi rmu, která nabízí 
komplexní a  kvalitní řešení jako jeden 
dodavatel. Předpokladem pro opravu by 
pak mělo být vysoce vypovídající vstupní 
a  výstupní testování kde se potvrdí, 
že jednotka po opravě také skutečně 
funguje. V  tento moment by neměl být 
problém na opravu poskytnout dvouletou 
záruku. Jak stoupá složitost elektronických 
součástek a  integrovaných obvodů, 
neobejde se provoz bez vlastního vývoje 
oprav a  speciálních technologií jako 
např. mikroskopů, rentgenu pro kontrolu 
vícevrstvých základních desek, výměny 

procesorů s pouzdrem BGA atd. Veškeré 
toto know-how je zárukou pro kvalitní 
servis autoelektroniky a  při cenách 
oprav na úrovni 1/4 až 1/3 ceny nového 
dílu přináší i významnou fi nanční úsporu. 
A co vše lze opravit? Od jednotek ABS, 
motoru, automatických převodovek, 
přístrojových štítů až třeba po zapalovací 
moduly z většiny osobních a nákladních 
vozidel a motocyklů. 

více na 
www.autoservismagazin.cz

Mewa se zaměřuje na udržitelnost a šetrné zacházení se zdroji
Udržitelné jednání je pro poskytovatele 

textilních služeb Mewu základním 
podnikatelským principem. Produkty 
s dlouhou životností, energetická účinnost, 
optimalizace spotřeby vody, používání 
ekologicky šetrných pracích prostředků 
a krátké lokální dodavatelské řetězce, to 
jsou hlavní myšlenky, kterým se společnost 
Mewa se svým servisem čisticích utěrek 

věnuje již více než 100 let. Díky praktickému 
systému Mewa mají podniky vždy po ruce 
ty správné čisticí utěrky a nemusí se starat 
o jejich doplňování či likvidaci. Pronájem 
textilu Mewa se v  malých a  středních 
podnicích vyplatí už jen kvůli snížení 
odpadu a  spotřeby vody, kterou utěrky 
Mewa ušetří oproti těm celulózovým. Navíc 
odpadají náklady a  časové výdaje na 
nákup, skladování a logistiku. Čistící utěrky 
Mewa lze navíc vyprat až 50x a  dokud 
jsou stále v oběhu, nejsou podle evropské 
odpadové legislativy považovány za 
odpad. 



SDA najal nového PR manažera
Svaz dovozců automobilů se rozhodl 

posílit komunikaci směrem k  médiím 
a najmout specialistu na PR komunikaci. 
Do výběrového řízení se přihlásilo sedm 
uchazečů. Mezi zájemci se objevili bývalí 
PR manažeři členských fi rem SDA, novináři 
i  kandidáti z  oborů mimo importérskou 
oblast. Tendr byl ukončen 28. listopadu. 

Výkonný výbor svazu po pohovorech 
s kandidáty vybral šéfredaktora končícího 
časopisu Speed Petra Horáka. Na pozici 
by měl nastoupit začátkem prosince. 
Mezi jeho nejbližší úkoly bude patřit 
koordinace ankety Auto roku 2023 v  ČR 
a dále pak pořádání tiskových konferencí 
či medializace klíčových témat svazu.

Seznam.cz propustil šéfredaktora Garáže
Seznam.cz propouští některé lidi ze svých 

redakcí. Patří k  nim šéfredaktor Garáže.
cz Dominik Valášek, který se zařadil od 
1. prosince mezi volné novináře. 

„Redakce Seznam Zpráv má přibližně 
80 členů a  personální změny se dotknou 
jednotek lidí. Vedoucí pozice opouští 
spíš kolegové z  jiných redakcí, zejména 
z  lifestylových. Konkrétně odchází šéfka 
lifestylu Monika Binarová a  šéfredaktor 
Garáž.cz Dominik Valášek,“ upřesnila 
mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. 

Co na to Dominik Valášek, který byl na 
Seznamu 4,5 roku? „O ukončení spolupráce 
jsem se dozvěděl 28. listopadu, byla to 
rychlá akce. Důvodem byly zřejmě úspory 
a  plánovaný přechod Garáže na jiný 
formát v příštím roce. Dál se budu věnovat 

psaní a vedle toho bych se chtěl živit jako 
instruktor zájemců o  zbrojní průkaz,“ řekl 
našemu časopisu Valášek.

Personálie z

více na 
www.automakers.cz
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DS 7 – Novinky navenek i uvnitř

Zcela nově řešená příď s ostřejšími liniemi 
získala výraznější světelný podpis tvořený 
kombinací nových štíhlejších světlometů DS Pixel 
LED Vision 3.0 a originálních denních světel DS 
Light Veil tvořených čtyřmi vertikálními světelnými 
vlákny ze 33 LED. Inovace spočívá ve výrobním 
procesu: laserem gravírovaný polykarbonátový 
povrch je opatřen barvou pouze na vnitřní straně, 
takže se na něm střídá světlo a plochy v barvě 
karoserie. 

Jednou z hlavních novinek nové DS 7 je 
infotainment, do něhož je zabudován DS Iris 
System s přepracovaným konfi gurovatelným 
rozhraním. Nový 12" dotykový displej zobrazuje 
nabídku widgetů, pohled zepředu a zezadu 
z  digitálních kamer nebo funkci Mirror 
Screen. Nový 12" digitální přístrojový panel 
s přizpůsobitelnými stránkami má novou grafi ku.

DS 7 je vybavena také technologiemi 
zajišťujícími větší pohodlí a klid, jako jsou DS Active 
Scan Suspension a DS Night Vision. DS Active 
Scan Suspension je v tomto segmentu ojedinělý 
kamerou řízený systém tlumení. Podle nerovností 
povrchu vozovky upravuje nastavení tlumičů na 
každém kole zvlášť. Systém DS Night Vision snímá 
silnici a krajnici infračervenou kamerou, která 
dokáže zjistit přítomnost cyklisty, chodce nebo 
zvířete až do vzdálenosti 100 m. Řidič dostává 
informace na nový digitální přístrojový panel 
s vysokým rozlišením a v případě nebezpečí 
i varovný signál.

Bezpečnost dále zvyšuje poloautonomní 
systém řízení 2. úrovně DS Drive Assist s adaptivním 
tempomatem zajišťující přesné umístění vozu 
v jízdním pruhu dle volby řidiče a je schopen bez 
zásahu řidiče zastavit a opět nastartovat. 

Nově se nabízí i s jednodušší základní výbavou 
Bastille, ale také v nové vrcholné verzi Opera. 
Výbavy Performance mají sportovnější charakter.
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Vítejte na stránkách Euractiv Transport Brief, 
nejnovějšího přehledu zpráv o mobilitě z celé 
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla. 

Je obtížné vyčíslit vliv nízkonákladových 
leteckých společností, jako jsou Ryanair, EasyJet 
a Wizz Air. V nejlepších letech byly průkopníky 
demokratizace letecké dopravy. Ale i  když 
možnost levně cestovat po celém kontinentu 
měla své výhody, měla také svou cenu. Levné 
lety přispěly k neudržitelné úrovni cestovního 
ruchu, jejich obchodní model vyžaduje levnou 
pracovní sílu a obhájci životního prostředí kritizují 
létání jako způsob cestování, který nejvíce 
zatěžuje životní prostředí emisemi CO2.

Jsou tedy ultralevné lety pro společnost 
pozitivní, nebo negativní? Tato debata se může 
brzy stát zbytečnou, protože se spojilo několik 
faktorů, které povedou ke zdražení létání – 
možná nevratně. Zdražilo tankování, jsou tu 
daně, vybírané na národní úrovni a na úrovni 
EU, a v Bruselu se chystají tři právní předpisy na 
omezení emisí, které zvýší náklady na létání. 

Legislativa ReFuelEU bude od roku 2025 
vyžadovat, aby letadla tankovala stanovené 
procento ekologického leteckého paliva SAF, 
které je výrazně dražší než kerosin. Druhým 
důvodem je systém EU pro obchodování 
s emisními povolenkami ETS v letectví. Ten sice pro 
lety mezi členskými státy EU existuje od roku 2012, 

Rekviem za ultra levné lety

ale v praxi je většina letů od něj osvobozena. 
Podle plánů EU by letecké společnosti měly platit 
za emise víc. A konečně EU porušuje desetiletí 
tradice a plánuje zavést daň na kerosin pro lety 
uvnitř EU. Když k tomu připočteme řadu dalších 
poplatků, od nákladů na obnovu letadel až po 
poplatky za letištní časy, zdá se, že dny levného 
létání se možná chýlí ke konci.

Evropská komise dala leteckým společnostem 
zelenou k instalaci technologie 5G v letadlech 
létajících v rámci EU, která cestujícím umožní 
používat telefony stejně jako na zemi. V kabině 
by byla nainstalována tzv. pikobuňka, která 
umožní směrovat hovory, textové zprávy 
a data prostřednictvím satelitní sítě na zem. 
Komise navíc otevřela frekvence 5 GHz pro wi-fi  
v automobilech a autobusech, čímž se položil 
základ pro inovace v automobilovém průmyslu 
a pro aplikace Metaverse.

Evropské státy se během dvou dnů intenzivního 
vyjednávání, které zastínily rostoucí ceny energií, 
dohodly na zvýšení výdajů na vesmír o 17 %, aby 
se udržely v patách Spojeným státům a Číně.

Vzhledem k tomu, že energetické a výrobní 
procesy zvyšují svou poptávku po obnovitelných 
zdrojích paliv, zemědělští odborníci vyzvali 
k  postupnému ukončení výroby biopaliv 
z vyhrazených plodin. Jiní však varují, že bez nich 
nelze splnit cíle snižování emisí v odvětví dopravy.
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V říjnu přijal Evropský parlament stanovisko 
k nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva 
AFIR, které stanoví minimální cíle pro počet 
dobíjecích míst pro elektromobily v zemích EU, 
zejména na hlavních trasách. 

Zákonodárci chtějí nejen vybudovat více 
veřejných dobíjecích stanic, ale také usnadnit 
jejich využívání spotřebiteli. „Naše vize je velmi 
jasná: nabíjení stejně snadné jako tankování. 
Potřebujeme uživatelsky přívětivé a jednoduché 
platební systémy, aby si každý mohl nabít a zaplatit 
za svůj elektromobil na nejbližším rohu ulice,“ 
uvedla poslankyně Evropského parlamentu za 
Zelené Anna Deparnay-Grunenbergová.

Za tímto účelem by europoslanci chtěli zavést 
povinnost, aby všechna veřejná dobíjecí místa 
byla vybavena terminálem pro platby debetní 
a kreditní kartou, a to včetně těch, která už dnes 
jsou na silnicích. Povinnost dovybavit stávající 
stanice se však ukazuje jako kontroverzní, neboť 
Rada varuje, že by to mohlo vést k tomu, že 
nabíjecí stanice budou spíše demontovány než 
dovybaveny, a provozovatelé nabíjecích stanic 
tvrdí, že se chtějí soustředit spíše na zavádění 
nových.

„Jsme malé a střední podniky a start-upy. 
Nemáme takové obrovské bohatství a kapacity, 

abychom mohli ve velkém měřítku zavádět 
infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů 
a následně se vracet zpět a modernizovat 
stávající infrastrukturu pro elektromobily,“ řekla 
Tanya Sinclairová, která zastupuje společnost 
ChargePoint, provozovatele dobíjecích stanic 
s tržní kapitalizací 4 miliardy dolarů, která je 
obchodována na newyorské burze.

Další jednání mezi parlamentem a členskými 
státy je naplánováno na 13. prosince, ale 
k dohodě o spisu by mělo dojít až v příštím roce, 
uvedl hlavní vyjednavač EP Ismail Ertug.
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Bude placení za nabíjení elektromobilů stejně 
snadné jako tankování benzinových aut?
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s tržní kapitalizací 4 miliardy dolarů, která je 
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Yanfeng představil digitální luxusní koncept XiM23
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Vietnamský VinFast dodává první elektromobily do USA

VinFast, což je součást průmyslové VinGroup, 
staví továrnu na elektrická vozidla v Severní 
Karolíně. Paní Thuy řekla, že očekává zahájení 
výroby od července 2024 a  tam vyrobená 
elektrická vozidla budou mít nárok na pobídky 
podle podmínek zákona o snižování infl ace 
IRA schváleného americkým prezidentem Joe 
Bidenem. Tento zákon vyžaduje, aby výrobci 
automobilů do roku 2024 používali 50 % kritických 
minerálů, používaných v akumulátorech pro 
elektromobily, pocházejících ze Severní Ameriky 
nebo od spojenců USA, přičemž do konce 
roku 2026 se tento limit zvýší na 80 %. Hlavní 
neameričtí výrobci automobilů tvrdí, že tento cíl 
je nerealistický.

VinFast VF 8 je pětimístné elektrické SUV 
s délkou 4750 mm. Verze VF 8 Eco je vybavena 
trakčním elektromotorem s maximálním výkonem 
260 kW a akumulátorem umožňujícím dojezd 
420 km (podle WLTP). Verze VF 8 Plus je vybavena 
elektromotorem s výkonem 300 kW a dojezdem 
400 km.

Vietnamská automobilka VinFast dodala 
první várku 999 vozů do USA. Završila tím svůj 
pětiletý plán na vybudování centra pro výrobu 
automobilů pro náročné trhy v Severní Americe 
a Evropě. 

Generální ředitelka VinFastu Le Thi Thu Thuy 
řekla, že některé z dovezených elektrických SUV 
VF 8 odeslány do americké autonomní služby 
Autonomy, ale většina zamíří k maloobchodním 
kupujícím, kteří si vůz objednali. První vozy z nové 
továrny v Haiphongu budou předány zákazníkům 
do konce prosince. VinFast uvedl, že společnost 
Autonomy objednala 2500 jeho elektrických 
vozidel, což je jeho dosud největší fi remní zakázka. 

Paní Thuy řekla, že VinFast bude schopen 
dodat druhou várku aut do Spojených států, 
svého prvního exportního trhu, v lednu. Poté na 
začátku roku 2023 bude VinFast pokračovat ve 
vývozu dalších VF 8 do Kanady a Evropy. VinFast 
tvrdí, že má celosvětově téměř 65 000 objednávek 
a očekává, že do roku 2026 bude prodávat 
750 000 elektromobilů ročně.
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