Budoucnost dopravy v České republice a nové
trendy představí veletrh čisté mobility e-SALON
PRAHA, 15. listopadu 2018 – Největší událost z oblasti čisté mobility se koná ve
dnech 15. až 18. listopadu 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA. Premiérový veletrh
e-SALON představí národní premiéry elektromobilů světových značek, budoucnost
čistých měst, alternativních pohonů nebo infrastruktury. Návštěvníci se seznámí
s nadčasovými dopravními prostředky od elektromobilů, motorek, vozítek pro
teenagery až po elektrické letadlo. Doprovodný program potěší odborníky,
fanoušky mobility, ale i rodiny s dětmi. Pro veřejnost je veletrh přístupný od
16. listopadu. Generálním partnerem veletrhu e-SALON 2018 je Skupina ČEZ.
Nejen ekologická auta budou představovat vystavovatelé v PVA EXPO PRAHA v rámci
veletrhu e-SALON. „Hlavními tématy jsou nejen automobily s alternativním pohonem,
autonomní mobilita, ale i nabíjecí a plnicí infrastruktura, smart cities, carsharing, doplňky
související s mobilitou nebo finanční a leasingové služby,“ říká ředitelka veletrhu
e-SALON Jana Nosálová.
Očekávané premiéry
Historicky první e-SALON přináší také národní premiéry elektrických vozů světových
značek, například Audi e-tron, které bylo slavnostně odhaleno začátkem září
v americkém San Francisku. K národním premiérám se v rámci veletrhu přidá další silná
značka Toyota. Automobilka, která svůj první hybridní model představila již před 20 lety,
ukáže návštěvníkům veletrhu celou svou hybridní řadu a jednu ze zásadních novinek
příštího roku, Toyotu Camry. Vodíkovou budoucnost bude reprezentovat model Toyota
Mirai. České veřejnosti představí dva zbrusu nové modely i značka Lexus, a to nový
manažerský sedan vyšší střední třídy Lexus ES a městský crossover Lexus UX.
Volkswagen se pochlubí s užitkovým modelem e-Crafter s elektrickým pohonem
a nulovými emisemi.
Jaguar zazáří s prvním elektrickým modelem I-PACE s výkonem 400 koní, který nabízí
dojezd až 470 km dle nejnovější normy WLTP. Tento vůz je nabitý moderními
technologiemi od kol až po střechu, má vlastní hlasovou asistentku Alexu a navíc se sám
dovede učit i odhadovat preference řidiče.

S novinkami se na premiérovém ročníku veletrhu e-SALON představí také mnoho
dalších světoznámých značek, například Renault, Nissan, Hyundai. Zážitkem budou také
unikátní vozy modelů BMW i8 a BMW i3 STARLIGHT Edition, které pokrývají čtyři vrstvy
23,75karátového zlata a ukáže je ve své expozici stánek pořadu Autosalon.
Na výstavišti se sejdou také majitelé vozů značky Tesla, kteří se v rámci veletrhu pokusí
o nový český rekord. Tento pokus se uskuteční v sobotu 17. listopadu od 9.30 hodin před
Vstupní halou I a účastníci předvedou takzvané Synchronizované X-MAS mávání křídly.
Nejen elektromobily
Své zastoupení v PVA EXPO PRAHA bude mít i letecká doprava. A to díky letounu
ΦNIX. Jedná se o elektrický dvousedadlový sportovní letoun, jehož předchůdci jsou
benzínový Phoenix a elektrické letadlo Electra. Vyrábí ho konsorcium firem Pure Flight
v Česku a chlubí se unikátním designem s výbornými letovými vlastnostmi. Je možné
zapojit letoun do standardní sítě 230 V, tento způsob nabití ale trvá déle. Letadlo se dá
vybavit i speciální nabíječkou, superchargerem Nikola, který během 20 minut nabije až
85 procent kapacity baterie.
Návštěvníci se mohou v PVA EXPO PRAHA seznámit také s vozítky Aixam, tato značka
je evropským lídrem elektromobilů v kategorii L6e. Ty je možné řídit už od 15 let věku.
K dispozici bude na e-SALONu i pestrá nabídka nabíjecích systémů pro elektromobily.
Program pro odborníky
Slavnostně zahájen bude veletrh čisté mobility e-SALON 15. listopadu v 10 hodin
v prostorách Kongresového sálu ve Vstupní hale II. Následovat bude celodenní program
pro odborníky z oboru. Hlavními tématy budou například Elektromobilita v Praze – plány
pro rozvoj elektromobility v hlavní městě (carsharing, flotily elektromobilů pro organizace,
rozvoj dobíjecí infrastruktury v Praze), Data a eGovernment (otevřená data a doprava)
nebo Veřejná doprava ve městech, Čistá mobilita v chytrých městech, Čistá mobilita –
moderní a radostná součást každodenního života, Nabíjecí infrastruktura – volba
vhodného řešení nebo Smart City Pitch. Podrobnosti o programu najdete na portálu:
www.e-salon.cz/program.
Co mohou vyzkoušet nejen rodiny s dětmi
Bohatý program čeká i na návštěvníky z řad laiků a na rodiny s dětmi. Připraveny jsou
pro ně workshopy, přednášky, zábava a především velké množství testovacích jízd.

Nebude chybět ani dráha s elektrošlapadly nebo dětské dopravní hřiště od Hlavního
města Prahy. V Hale 2D se zájemci mohou registrovat na testovací jízdu vybraného
modelu. K dispozici bude 23 vozů značek Jaguar, Lexus, Nissan, Tesla, Toyota,
Volkswagen a dalších. Testovací jízdy probíhají každý den. První začínají v 10.30,
poslední v 17.00, (v neděli 18. 11. pak v 16 hodin). V době od 13 do 14 hodin je provoz
přerušen. Dle instrukcí se řidiči vydají buď do kryté Haly 2, nebo na venkovní trasu.
Na stánku BESIP pak je možné vyzkoušet simulátor dopravní nehody s ukázkou otočení
auta na středu při nárazu. K dispozici budou také elektrokola nebo trenažér jízdy na
motorce. V PVA EXPO PRAHA je připraven i interaktivní showroom Hlavního města
Prahy, který představuje koncept chytrého města Smart Prague 2030.
Pro rodiny s dětmi chystá program i televize Prima, která bude zastoupena jednotlivými
televizními kanály. Tak se i ti nejmenší budou moci vžít do role vyšetřovatelů v rámci
zóny Prima KRIMI, setkání s přírodou a živočichy zase nabídne stanoviště Prima ZOOM.
Elektromobilita je pro energetiku logickým trhem, Skupina ČEZ se jí proto systematicky
věnuje již 10 let. Provozujeme největší síť veřejného dobíjení v ČR s více než 120
stanicemi. Rychlodobíjecí stanice vznikají i díky podpoře z evropského programu CEF
(Connecting Europe Facility). Současně nabízíme širokou paletu souvisejících služeb
a produktů pro jednotlivce, firmy, municipality a kraje.

Přehled tiskových konferencí dne 15. listopadu 2018:
9.00–9.30

Audi

9.30–10.00

Volkswagen Užitkové vozy

10.00–10.30

zahájení veletrhu – Kongresový sál

10.30–11.00

konference i-city – Kongresový sál

11.00–11.30

Toyota

11.30–12.00

Lexus

13.00-13.30

Nissan

13.30-14.00

Hyundai

14.00–14.30

Siemens
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