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AutoBest – Mission Impossible podruhé
Stejně jako před rokem dokázala organizace
AutoBest zdánlivě nemožné – uspořádat
závěrečný test finalistů v rakouském Teesdorfu,
tentokrát i s tradiční prezentací.
Výcvikový areál rakouského autoklubu ÖAMTC
v Teesdorfu nabízí pro zkoušky finalistů ankety
Auto Best – Best Buy Europe ideální podmínky.
Je zde možné ověřit chování vozů na silnicích
i v extrémních situacích, do nichž se ale mohou
dostat všichni řidiči v běžném provozu v okolí
malebného městečka Kottingbrunn. Navíc je
zde i prostor pro jednání porotců při rozhodování
o dalších udělovaných cenách.
Stejně jako před rokem závěrečný test
ovlivnila pandemická situace v Evropě. Navíc
pouhý den před zahájením testovacích jízd
v Rakousku vstoupil v platnost úplný lockdown.
Přesto se i při dodržení veškerých hygienických
předpisů podařilo zdánlivě nemožné – uskutečnit
kompletní naplánovaný program včetně
tradičních prezentací většiny vozů s osobní

účastí zástupců značek Dacia, Renault a Škoda,
přičemž v případě dalších značek vedení
společností nepovoluje v současné době cesty
do zahraničí. I přes omezení dopravy se většina
členů poroty do Rakouska dorazila – chyběli jen
ti, kterým v účasti zabránily zdravotní problémy
nebo vedení redakcí zakazující cestování do
zahraničí.
Stejně jako před rokem mělo setkání
v Teesdorfu dvojnásobný význam pro všechny
zúčastněné – nejen díky jedinečným řidičským
zážitkům, při nichž všichni finalisté prokázali své
kvality, ale také díky možnosti vyměnit si v této
složité době své osobní i profesní zkušenosti ze
situace v různých zemích po celé Evropě.
Porotci AutoBest nyní hodnotí všechny finalisty
na základě osvědčených, přesně definovaných
13 kritérií aby v nejbližších dnech padlo rozhodnutí
o tom, který z vozů bude doporučen jako nejlepší
koupě pro běžné motoristy v Evropě.
více na
www.autoweek.cz

Opel Astra Sports Tourer bude i jako plug-in hybrid
Opel bude hned od začátku nabízet
novou generaci kombi Astru Sports Tourer
i jako plug-in hybrid. Astra Sports Tourer by
se měla dostat na trh v polovině příštího
roku. S délkou 464 cm o 6 cm kratší než
předchůdce, ale má o 7 cm delší rozvor

273 cm. Zavazadlový prostor má objem
608 resp. 1634 l, u varianty PHEV o 70 l méně.
Stejně jako hatchback i Sports Tourer
dostal novou příď Opel Vizor, za příplatek
s adaptivními světlomety Intelli-Lux LED
Pixel známými z Insignie a Grandlandu X,
plně digitální panel Cockpit Pure Panel
a sedadla s certifikátem AGR. Astra Sports
Tourer nabídne zážehové a vznětové
motory s výkony v rozsahu od 81 kW
(110 k) do 96 kW (130 k). U plug-in hybridu
bude systémový výkon až 133 kW (180 k),
později se přidá varianta se 165 kW (225 k).

Pomoc firemním klientům
V současné době jsou nejen na
českém trhu čekací doby na dodávky
nových vozů delší než obvykle. Společnost
Volkswagen Financial Services na to
operativně zareagovala a pro firemní
klienty připravila produkt, který jim pomůže
toto období překlenout. Přichází s nabídkou
krátkodobéhopronájmuvozideldostupných
z interního skladu ojetých vozů – na 6 až
12 měsíců za využití operativního leasingu.
Tento mimořádný produkt Volkswagen
Financial Services nabízí stávajícím i novým
klientům, kteří čekají na dodávku nového
vozidla nebo kteří potřebují pro přechodnou

dobu zajistit mobilitu. Několik set vozidel má
Volkswagen Financial Services pro klienty
připraveno ještě do konce roku 2021. Tento
produkt se bude nabízet i v průběhu prvního
čtvrtletí 2022.

Krátce
Výroba automobilů ve Velké Británii v říjnu klesla na nejnižší úroveň od roku 1956.
V Essenu proběhla po roční pauze tradiční Motor Show – v omezeném rozsahu
a s přehlídkou tuningu elektromobilů.
Šéf vývoje akumulátorů společnosti Apple Soonho Ahn přešel do Wolfsburgu
k Volkswagenu.
Rozdělení koncernu Daimler znamená, že se ze Stuttgartu do Wörthu stěhuje i historický
archiv Daimler Truck.
Nová vládní koalice v Německu chce mít v roce 2030 na silnicích 15 milionů
elektromobilů, zatím jich je méně než 500 000.
více na
www.autoweek.cz

Dacia Jogger – praktické auto za úžasné peníze
Crossover Dacia Jogger ideálně zapadá do
dnešní doby. Nabízí velkorysý prostor až sedmi
cestujícím, úsporné motory, bohatou výbavu,
a to vše za cenu nepřevyšující 460 tisíc korun
v nejvyšší výbavě.
Nový outdoorový model Dacia Jogger je
všestranný vůz, který v sobě spojuje to nejlepší
z různých vozů: prostornost minivanu, objem
zavazadlového prostoru kombi a charakter SUV.
Na českém trhu se bude prodávat v pěti – či
sedmimístném provedení, přičemž dvě místa ve
třetí řadě rozhodně nejsou nouzovým řešením
pro malé děti. Míří především na mladé rodiny
s aktivním životním stylem a pragmatickým

přístupem, které ocení nejen jeho univerzálnost,
ale i velice atraktivní pořizovací cenu a nízké
provozní náklady.
Nabídku pohonných jednotek tvoří dva litrové
přeplňované zážehové tříválce kombinované
s přímo řazenou šestirychlostní převodovkou: TCe
110/81 kW (110 k) a TCe Eco-G 100 LPG/74 kW
(100 k), umožňující spalovat benzin a LPG.
Outdoorové ambice nejdelšího modelu
značky Dacia (4547 mm, rozvor náprav
2897 mm) podtrhuje nezvykle velká světlá výška
200 mm. Atraktivní je i prostorová variabilita
interiéru s maximální přepravní kapacitou
v pětimístné podobě 708 l až 1819 l a využitelnou
délkou do 2 m.
Základní pětimístný model s motorem TCe 100
LPG si můžete již nyní objednat za 358 500 Kč.
Ve standardní výbavě má mj. 6 airbagů,
podélné střešní lišty, asistent rozjezdu do kopce
či DAB digitální rádio s ovládáním na volantu.
Jogger je tak cenově nejdostupnějším rodinným
autem v segmentu kompaktních vozů a díky
poměru cena/výkon ve své kategorii jedinečnou
nabídkou.
Více vč. ceníku a technických dat na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

DS 3 Crossback E-Tense s větším dojezdem
První plně elektricky poháněný model
v nabídce značky DS, který je na trhu od
roku 2019, se vyvíjí s využitím poznatků DS
Automobiles z formule E, kde už získala čtyři
tituly. Při vývoji je prioritou reálné používání
modelu DS 3 Crossback E-Tense. V současné
podobě má dojezd 341 km podle WLTP,
což představuje nárůst o 7 %. Vylepšeno
bylo zejména tepelné čerpadlo, které je
součástí standardní výbavy. Výsledkem
průběžných diskusí s vítězným týmem
formule E, který spadá do DS Performance,
je optimalizace převodového poměru.
K nárůstu dojezdu v reálném provozu

přispělo i použití nových 17“ pneumatik
Continental EcoContact 6 Q. V České
republice se DS 3 Crossback E-Tense
prodává za cenu od 1 055 000 Kč.

Další platforma s českými kořeny v Německu
V Německu zahájila činnost další
platforma ojetých vozů s českými
kořeny Carvago. Uvádí zde 650 000
ojetých vozidel z celé Evropy. Soustředí
se výhradně na vozidla od prodejců
s odpovídajícím stářím a počtem najetých
kilometrů. Před dodáním vozidlo projde
technickou kontrolou CarAudit, kterou

zajišťují zkušebny Dekra nebo TÜV. Pokud
jsou na voze role zjištěny závady, Carvago
zákazníkovi doporučí alternativní vozidla.
Až když se zákazník rozhodne, Carvago
vozidlo kupuje. Nákupní proces probíhá
zcela online. Nabízená vozidla nejsou
starší než 10 let, mají najeto méně než
160 000 km a Carvago na ně poskytuje
záruku minimálně 6 měsíců.
Carvago bylo založeno v říjnu 2020
v Praze a kromě ČR již působí v Polsku a na
Slovensku. Carvago plánuje letos a příští
rok vstupy na trhy dalších šesti evropských
zemí. Carvago v Německu startuje jako
druhá česká platforma během krátké
doby – začátkem července zahájila
v Německu provoz Driverama, která patří
českému Aures Holdingu. Ta ale využívá
jiný obchodní model.

Další témata 48. týdne na autoweek.cz
Služba PowerPass pro majitele elektromobilů Škoda
ChargeUp přebírá divizi elektromobility společnosti Elexim
Od waferu k výkonové elektronice – Bosch v čele konsorcia Transform
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaná Škoda Karoq do předprodeje
Prodejci Škoda Auto v České republice začali
přijímat předobjednávky na inovovaný model
Karoq. První exempláře by se k zákazníkům
měly dostat na jaře příštího roku. Karoq spolu
s Octavií patří k bestsellerům značky – od roku
2017 se jej prodalo více než půl milionu kusů.
Po čtyřech letech dostal jemné optické retuše
a trochu rozšířenou nabídku techniky, ovšem nic
průlomového.
Facelift je patrný zejména na přídi s užšími
světlomety. V nejvyšší výbavě jsou LED Matrix
světlomety. Ač se nezměnil tvar žádného dílu
karoserie, snížil se součinitel aerodynamického
odporu o 9 % na CX = 0,30 pomocí vzduchových
clon Air Curtain v předním nárazní ku,
aerodynamicky optimalizovaného obložení
nádrže, rozšířeného střešního spoileru a nově
tvarovaných kol.
V interiéru jen znalci najdou rozdíly proti
stávající podobě – dotykový displej až 9,2“ je stále
integrován do přístrojové desky. Standardem je
8“ digitální displej (u vyšších výbav 10,25“) v roli
přístrojového panelu a klimatizace se i nadále
ovládá pomocí tlačítek.

Nabídka pohonných jednotek se nemění.
Základem je tříválec 1,0 TSI/81 kW (110 k),
následovaný čtyřválcem 1,5 TSI/110 kW (150 k)
s deaktivací válců a vrchol představuje 2,0 TSI/140
kW (190 k). Turbodiesel 2,0 TDI Evo je ve verzích
110 kW (150 k) a 140 kW (190 k). Dva nejvýkonnější
motory jsou kombinovány s pohonem všech kol.
Dosavadní základní variantu Active, která
stojí 530 900 Kč, nahradí bohatě vybavený
Karoq Ambition, jehož cena začíná na 638
900 Kč včetně DPH. „Stejně jako u ostatních
modelových řad se i u modelu Karoq ukázalo,
že zákazníci preferují lépe vybavené vozy. Proto
jsme z nabídky odstranili základní verzi Active
a sdružili nejžádanější prvky dosavadní volitelné
výbavy do stupňů Style Exclusive a Sportline
Exclusive,“ říká vedoucí českého zastoupení
společnosti Škoda Auto Jiří Maláček.
Karoq se vyrábí v České republice, na
Slovensku, v Rusku a Číně.
více na
www.autoweek.cz

Test motoru MOTORcheckUP
MOTORcheckUP je pohled do motoru,
aniž by bylo potřeba jej rozložit. Využívá
pouze kapku motorového oleje pro
chromatografické testy. S kapkovou
zkouškou oleje MOTORcheckUP lze rychle
a cíleně provést diagnózu motoru, a tak
včas rozpoznat závady a jejich příčiny.
Díky tomu lze předcházet případnému
poškození motoru a šetřit finanční
prostředky, prodloužit životnost motoru
a zlepšit jeho výkon. MOTORcheckUP je
patentovaná technologie certifikovaná
TÜV-SÜD.
MOTORcheckUP
je
vhodný
pro
všechny typy zážehových i vznětových
motorů nejen dopravních prostředků.
S jeho pomocí může majitel automobilu

i jiného dopravního prostředku nebo stroje
a zařízení provést kontrolu s ohledem na
saze a nečistoty, stav motorového oleje,
kondenzační kapalinu případně chladicí
kapalinu (glykol) v motorovém oleji
a palivo v motorovém oleji.

Dosud nejjasnější halogenové autožárovky
Halogenové autožárovky Osram Night
Breaker 200 nabízejí až o 200 % vyšší jas
než vyžaduje zákon. Jako nejjasnější
autožárovky pro dodatečné osvětlení
automobilu
rozšiřují
širokou
řadu
halogenových žárovek a xenonových
výbojek řady Osram Night Breaker.

Díky nejmodernější technologii dosahují
žárovky Night Breaker 200 vysoký světelný
výkon. Jsou až třikrát jasnější a poskytují
až o 20 % bělejší světlo, než vyžaduje
zákon. Kužel světla dosahuje délku až 150
metrů. Silná svítivost světlometu zajišťuje
lepší a větší viditelnost. Řidiči tak mohou
mnohem rychleji rozpoznat dopravní
značky nebo nebezpečí a okamžitě
a s jistotou na ně reagovat.
Novým vizuálním prvkem žárovek Night
Breaker 200 je zrcadlový chromovaný
vrchlík žárovky. Night Breaker 200 je
k dispozici ve verzích H4 a H7 v papírové
krabičce nebo ve dvojitém balení (duo box).
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škoda Auto založila Poradní
výbor pro udržitelný rozvoj

DHL Supply Chain s novým
obchodníkem
DHL Supply Chain obsadila do nově
vytvořené pozice obchodního manažera
Kamila Řezáče. Ve své funkci bude
zodpovědný za implementaci řešení pro
zákazníky ze segmentu e-commerce
a zároveň zastřeší veškeré obchodní
aktivity v tomto směru jak v Česku, tak na
Slovensku.
„Jsem velmi rád, že mohu být u zrodu
nového produktu, jímž je Evropská logistická
síť pro subjekty podnikající v oblasti
e-commerce. Tato efektivní a flexibilní
služba umožní firmám přiblížit se svým
zákazníkům. DHL tak dokáže pomocí své
široké sítě distribučních center nabídnout
a rychle implementovat logistická řešení,
která výrazně sníží náklady na skladování,
expedici a doručení na poslední míli,“
vysvětluje Kamil Řezáč.
Kamil Řezáč (49) svou kariéru
u společnosti DHL zahájil v roce 1998,
kdy nastoupil do DHL Express na pozici
kurýra. Postupně se vypracoval nejdříve
na obchodního zástupce a následně
na e-commerce manažera. Několik let
také vedl tým kurýrů a administrativních
pracovníků v depu DHL v Londýně.

V rámci setkání se zástupci médií Škoda
Auto poskytla přehled aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje. Závod na výrobu
komponent ve Vrchlabí jako první závod
Škoda Auto na světě od konce roku
2020 vyrábí s neutrálními emisemi CO2.
Na začátku roku 2021 ve svém hlavním
závodě v Mladé Boleslavi zahájila provoz
největší střešní fotovoltaické elektrárny
v České republice.
Škoda Auto se snaží systematicky
zlepšovat
svoji
pozici
v
oblasti
environmentální, sociální a ekonomickosprávní udržitelnosti. Proto se dohodla
na spolupráci s pěti externími odborníky
s mezinárodními zkušenostmi, kteří vytvořili
Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Toto
nezávislé grémium přinese nové podněty
a návrhy. Škoda Auto je jednou z prvních
společností v České republice a třetí
v koncernu Volkswagen po společnostech
VW AG a Porsche, která sází na odborné
znalosti vlastního Poradního výboru pro
udržitelný rozvoj.

více na
www.automakers.cz
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Dacia Jogger –
praktické auto za
úžasné peníze

Obnovitelná
mobilita v ČR

Postavení
dodavatelů se
stále zhoršuje

Příliš slibů a nedostatků
v dopravní
infrastruktuře EU

Elektrická SUV
nepatří
k nejspolehlivějším

Dacia Jogger – praktické auto za úžasné peníze
Jogger je postaven na platformě CMF-B
Low Spec jako Logan a Sandero, která vychází
z CMF-B (tu používají mj. Renaulty Clio a Captur).
Přes zjednodušení to umožňuje využití špičkové
techniky dostupné v rámci Skupiny Renault.
Nový rodinný přítel v březnu 2022 uvede tři
řešení infotainmentu. Standardně je instalován
3,5“ TFT displej v panelu přístrojů, omezovač
rychlosti, který lze ovládat z volantu. Velmi
účelné je základní uspořádání s praktickým
držákem na chytrý telefon připojený přes
Bluetooth nebo kabel a s ovládáním přes
aplikaci nebo modul pod volantem. V nabídce
ale je i systém Media Display s 8“ obrazovkou
bez navigace a chybět nebude vrcholný
infotainment s navigací a 8“ displejem Media
Nav, který podporuje zrcadlení chytrého
telefonu přes Apple CarPlay a Android Auto. Na
přání jsou k dispozici i klimatizace,
vyhřívaná sedadla vpředu nebo
bezklíčkový vstup a startování.

V roce 2023 se Dacia Jogger představí
i v úsporné hybridní verzi E-Tech známé už z Renaultů
Clio a Arkana s nepřeplňovaným zážehovým
motorem 1,6 SCe s nepřímým vstřikováním
a se dvěma elektromotory a vícerežimovou
převodovkou. Akumulátor má kapacitu 1,2 kWh
a celkový výkon by měl dosahovat 103 kW (140 k).
Dacii Jogger už lze objednat, přičemž první
vozidla dorazí k prodejcům na přelomu března
a dubna 2022.

Dvoupalivová verze je vybavena
dvěma nádržemi paliva s objemem
40 l na LPG a 50 l na benzin, což
poskytuje dojezd na jedno kompletní
natankování 1100 km.
více na
www.autoweek.cz

Příliš slibů a nedostatků v dopravní infrastruktuře EU
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv s podporou Neste.
Základní úlohou médií v demokracii je
upozorňovat když politici něco slíbí a nesplní.
Politici se nechávají zvolit s tím, že přinesou
seznam změn. Pokud se tyto změny neuskuteční,
stanovené cíle byly nerealistické nebo časová
osa absurdně optimistická a slib voličům
nebude splněn. Novináři, bez ohledu na to, zda
s opatřením v soukromí souhlasí, by měli na tento
nedostatek upozornit.
Proč politici dělají velkolepé sliby, které mizí
do ztracena, a přesto se vyhýbají jakýmkoli
důsledkům? Jednou z odpovědí je čas. Je
snadné dělat rozruch s ambiciózními cíli, pokud
se nemusí realizovat dalších 10, 20 nebo 30 let, kdy
už zákonodárce nebude ve funkci. Dlouhodobé
projekty tak mohou krátkodobě generovat velký
politický kapitál s malým rizikem. Pokud jde
o přehnané sliby a jejich nedostatečné plnění,
politici EU nejsou výjimkou.
Nová zpráva Evropského účetního dvora ECA,
orgánu pověřeného monitorováním výdajů EU,
zjistila, že strategické cíle EU v oblasti dopravy
jsou „příliš ambiciózní a ne vždy odpovídají
skutečným výsledkům.“ Zpráva jako příklad
uvádí ztrojnásobení délky vysokorychlostní

železniční sítě EU do roku 2030 jako cíl, který
pravděpodobně nebude splněn.
Auditoři porovnali výsledky podobných
dopravních projektů v jiných zemích včetně
USA, Kanady a Austrálie. ECA uvedl, že pokud
jde o zpoždění projektů, Evropa zaostává –
průměrný velký projekt dopravní infrastruktury
v EU má průměrné zpoždění 11 let. EU ovšem
není ve stejné situaci jako auditory porovnávané
země: hlavní síť EU pro transevropskou dopravu
TEN-T, jejíž dokončení je plánováno do roku 2030,
je přeshraniční, což zvyšuje její složitost.
Auditoři zjistili, že členské státy mají tendenci
upřednostňovat národní zájmy, přičemž
přeshraniční úseky projektů se zanedbávají
(zdůrazněna je nonšalance Německa vůči
budování přístupové cesty k Brennerskému
tunelu přes Alpy, navzdory investicím Rakouska,
Itálie a EU).
Jsou tu však i dobré zprávy – pokud jste
ochotni přijmout volnější definici tohoto pojmu.
Překročení nákladů dopravních projektů EU se
obvykle pohybuje kolem 47 % nebo 2 miliard eur
na projekt, a to staví EU na úroveň celosvětového
průměru. EU je možná pomalejší než zbytek světa
pokud jde o budování dopravní infrastruktury,
ale nárůst nákladů zde není o nic lepší ani horší.
To je asi jen malá útěcha...

více na
www.autoweek.cz

Postavení dodavatelů se stále zhoršuje
Podle analýzy PwC se ekonomická situace
dodavatelů v automobilovém průmyslu stále
zhoršuje – 42 % jich je nyní ve finančně napjaté
situaci. Pouze 24 % dodavatelů hlásí finančně
solidní pozici.
„Nedostatek polovodičů způsobuje
dodavatelům v automobilovém průmyslu stále větší
problémy. Zatímco mnoho velkých automobilek
v uplynulém čtvrtletí dosáhlo rekordní zisk, pouze
24 % jejich dodavatelů je ve finančně solidním
postavení, 42 % je naopak nyní ve finančně napjaté
situaci,“ uvedla poradenská společnost PwC.
Konzultanti PwC prověřili 494 dodavatelů z 35
zemí. Zjistili, že v létě výrobci automobilů a jejich
dodavatelé těžili z efektů odložené poptávky
a rostoucího zájmu po elektromobilech. „Mezitím
automobilky zvýšily své objednávky z obav
o problémy dodavatelského řetězce. Ty však
v současné době nepotřebují, protože jsou
schopny dodávat vozidla pouze v omezeném
počtu kvůli nedostatku čipů,“ uvedl odborník na
průmysl PwC Thomas Steinberger.

Nyní se v důsledku toho dodavatelé potýkají
s nadměrnými zásobami a rostoucími cenami
surovin a energií. Jejich ekonomická situace se
stále zhoršuje. „Pokud se situace brzy nezlepší,
mnoho dodavatelů bude nuceno zavést další
a přísnější restrukturalizační opatření,“ řekl
Steinberger.
Dodavatelé vytvářejí kolem 75 % přidané
hodnoty automobilu. Pro odborníka na průmysl
Franka Schwopeho z NordLB je proto situace
v současnosti hodně závažná: „Zatímco výrobci
automobilů, jako Daimler, BMW a možná
i Volkswagen, jsou na cestě k rekordním
výsledkům za fi nanční rok 2021, dodavatel
Schaeffler zveřejnil varování o poklesu zisku
– stejně jako před ním Hella a Continental.
Specialista na osvětlení Hella oznámil, že
prognóza tržeb a zisků pro aktuální finanční rok
se dále snižuje s ohledem na dosavadní vývoj
obchodování, předpoklad nedostatečného
oživení trhu ve druhé polovině roku a zvyšující
se nákladovou zátěž.“
více na
www.autoweek.cz

Elektrická SUV nepatří k nejspolehlivějším
Při vychvalování předností elektromobilů
se jako argument zmiňuje jejich spolehlivost,
protože elektromotor má mnohem méně dílů
než klasický pohon. Žebříček amerického
spotřebitelského portálu Consumer Reports
2021 Auto Reliability Report však ukázal něco
jiného. V jeho hodnocení vychází, že pokud jde
o spolehlivost mezi všemi kategoriemi vycházejí
nejhůř elektrická SUV.
Consumer Reports Auto Reliability Report
je respektovaný zdroj dat, jehož statistiky
jsou založeny na více než 300 000 zprávách
od zákazníků. Letos ohodnotil 11 elektricky
poháněných modelů osmi značek včetně pěti
elektrických SUV. Jejich hodnocení se značně
liší. Tesla Model X a Audi E-tron se v tomto
segmentu z hlediska spolehlivosti umístily na
posledním místě, zatímco Kia Niro EV vykázala
„výrazně nadprůměrnou“ spolehlivost a Nissan
Leaf s Fordem Mustang Mach-E „nadprůměrnou“
a Tesla Model 3, vyráběná v Číně, průměrnou
spolehlivost.
Při zkoumání problémů s elektromobily se
ukazuje, že téměř vždy zahrnují jiné elektronické
prvky, které nemají nic společného s elektrickým
pohonem. „U elektromobilů je tendence
přidávat mnoho technologií, které nejsou nutné.
Úspěch Tesly vyvolal tlak na ostatní výrobce,
aby potěšili spotřebitele funkcemi od zábavných
až po skutečně důležité. Ale zavádění více

softwaru, hardwaru a funkcí zvyšuje složitost,
a to nepříznivě ovlivňuje spolehlivost. Výrobci
používají elektromobily jako testovací prostředí
pro nové technologie, a právě to jsou věci,
které se nejčastěji porouchají,“ řekl vrchní ředitel
testování automobilů v Consumer Reports Jake
Fisher.
Zejména elek tron ika způ sobu je
u elektromobilů více problémů než u jiných typů
vozů. Objevuje se ale velká škála poruch. Kia
Niro EV má problémy s ložiskem v elektromotoru,
Audi e-Tron trpí selháním řízení pohonu, zákazníci
Tesly Model Y si stěžují na potíže s karoserií a na
vážné kosmetické vady.
Špatný výsledek plně elektrických SUV
kontrastuje s velmi dobrým hodnocením
kompaktních hybridů a plug-in hybridů. Podle
Consumer Reports vykazuje nejvyšší spolehlivost
Toyota Prius.
„Starší modely si obvykle ve spolehlivosti
vedou lépe, protože společnosti odstraňují
zjištěné problémy a přitom nemění dodavatele
ani klíčové komponenty. Hybridní pohon
Toyota Synergy Drive se používá již 20 let. Jenže
Tesla se od tohoto přístupu odchyluje. Téměř
nahodile i během roku změní hlavní komponenty,
dodavatele nebo senzory a další jednotky. Čím
více toho měníte, tím větší je šance, že budete
mít problémy,“ konstatoval Jake Fisher.
více na
www.autoweek.cz

Obnovitelná mobilita v ČR
Komora OZE, CZ Biom a CAFT zveřejnily
analýzy obnovitelné mobility. Pro rozvoj čisté
mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje.
Roční spotřebu dvojnásobného počtu
elek tromobilů, než kolik jich ve svém
nejoptimističtějším scénáři očekává v roce 2030
Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyrobí existující
obnovitelné zdroje umístěné méně než půl
kilometru od hlavních silničních tahů. Takový je
hlavní závěr analýzy, kterou zadala a představila
Komora OZE.
U většiny z těchto zdrojů by mohly být
v ybudovány nabí jecí stanice. Masivní
výstavbu nabíjecích či plnících stanic přímo
u obnovitelných zdrojů však nelze očekávat,
domnívají se zástupci Komory OZE. Jediná cesta
pro čistou mobilitu je zvýšení podílu čisté elektřiny
a plynu v sítích.
Další z představených analýz ukázala, že
fotovoltaické elektrárny, stavěné na střechách
veřejných čerpacích stanic a na zastřešení
parkovacích míst u existujících nákupních
a zábavních center, by dokázaly pokrýt
roční spotřebu elektřiny pro víc než 280 000
elektromobilů. Výhodou fotovoltaiky stavěné na
zastřešení parkovacích míst je, že vyrábí elektřinu
přímo v místě její spotřeby.
Analýza korelace rozmístění instalací
OZE a sítě silnic, kterou zadala Komora OZE,

ukázala, že stávající obnovitelné zdroje
umístěné méně než půl kilometru od hlavních
silničních tahů vyrobí dost elektřiny pro roční
spotřebu 1,6 milionu elektromobilů. Ministerstvo
průmyslu a obchodu v Národním akčním plánu
očekává v roce 2030 registrovaných 250 000 až
800 000 elektromobilů a celkovou roční spotřebu
elektřiny 430 až 1376 GWh.
V České republice je více než 50 0
bioplynových stanic. Bioplyn se spaluje
v kogeneračních jednotkách. Je také možné
ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometan,
který může nahrazovat zemní plyn. Současná
spotřeba zemního plynu v dopravě odpovídá
osmině stávající produkce bioplynu v ČR.
Podle studie Akademie věd mohou větrné
elektrárny pokrýt až 28 % roční spotřeby elektřiny
a podle nezávislých analýz by solární elektrárny
na všech vhodných budovách pokryly až 27 %
roční spotřeby elektřiny v ČR.
Pro rok 2030 Komora OZE předpovídá, že
obnovitelné zdroje energie pokryjí dvakrát víc
spotřeby energie, než dnes, ve spotřebě elektřiny
bude jejich podíl až trojnásobný. Hlavním
motorem této proměny energetiky bude rostoucí
zájem podnikatelů a domácností o levnější čistou
energii.
více na
www.autoweek.cz

