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Kia Concept EV9: čistě elektrické SUV
značky Kia představeno na přehlídce
AutoMobility LA
-

Kia Concept EV9 navazuje na nedávno představený model EV6
Čistě elektrické SUV zhmotňuje zasazení značky Kia o trvalou
udržitelnost
Design „Spojené protiklady výrazně ovlivňuje exteriér studie
Vnitřní prostor se inspiruje „vodním prvkem“

Praha, 17. listopadu 2021 – Po nedávném uvedení modelu EV6, který v krátké době získal
mezinárodní uznání, představila značka Kia v rámci AutoMobility LA nadčasový koncept
čistě elektrického SUV s označením Kia Concept EV9. Model naznačuje budoucnost
směřování čistě elektrických modelů značky Kia.
Concept EV9, vnímaný jako zatím nejreálnější podoba přírůstku do rodiny elektromobilů Kia
nové generace, ztělesňuje mimořádné schopnosti značky navrhovat a vyvíjet vysoce
atraktivní a technicky vyspělá vozidla s nulovými emisemi.
Podobně jako Kia EV6 je i Concept EV9 vyhrazeným elektromobilem, pečlivě navrženým
speciálně pro pokrokovou podvozkovou platformu E-GMP (Electric Global Modular
Platform).
Concept EV9 zhmotňuje zasazení značky Kia o řešení trvale udržitelné mobility, o kterém
svědčí i budoucí firemní vize této značky, a její nedávno zveřejněný ´Strategický plán trvale
udržitelné mobility Kia´. Design uvedeného vozu se inspiroval světem přírody, kdy využívá
zušlechtěné recyklované materiály původem z odpadu zachyceného v mořích a ohrožujícího
mořský ekosystém.

SUV krom toho zaujme markantními estetickými kvalitami, do nichž se promítá designová
filozofie ´Spojené protiklady´.
Tým návrhářů se inspiroval především principem „Výrazný jako příroda sama“ (Bold for
Nature) uvedené designové filozofie. Koncept čistě elektrického SUV tak získal výraznou
ikonickou podobu, umně spojující racionální a emocionální aspekty s hravými robustními
prvky a stylistickými úpravami.
Díky svým vyspělým technologiím a všestranné flexibilitě se Concept EV9 směle integruje
do husté městské dopravy, ale současně dává rodinám volné ruce při plánování
volnočasových aktivit v přírodě či na venkově.
„Kia Concept EV9 je pro nás dalším důležitým ukazatelem na neuvěřitelné cestě, kterou
jsme ušli od počátku letošního roku. Jasně jsme ukázali svůj záměr stát se celosvětovým
leaderem v řešeních trvale udržitelné mobility a dnes s hrdostí představujeme náš čistě
elektrický koncept SUV, v němž spojujeme vyspělý pohon s nulovými emisemi,
nejmodernější design exteriéru a moderní, pokrokový interiér plný technologií,“ uvedl Karim
Habib, viceprezident a vedoucí globálního návrhářského centra Kia (Kia Design Center).
Tvar věcí budoucích
Concept EV9 představuje další možnou vývojovou variantu vozidla kategorie SUV.
Koncepční model postavený na vyspělé podvozkové architektuře E-GMP představuje
špičkový vůz pro rodinné potřeby, poháněný čistě elektrickým hnacím ústrojím s nulovými
emisemi.
Spojuje podmanivý profil exteriéru s moderní a elegantní kabinou, kde našla uplatnění i řada
nejmodernějších technologií. Pozoruhodné estetické kvality koncepčního modelu Concept
EV9 – zvenčí i zevnitř – se odvíjejí od nové designové filozofie „Spojené protiklady“.
Concept EV9 se velkou měrou inspiroval principem „Výrazný jako příroda sama“ (Bold for
Nature) uvedené designové filozofie, a zhmotňuje tak pokrokový, dobrodružný a uvolněný
charakter s robustním a vzpřímeným postojem. Uvedené proporce při pohledu zvenčí
pomáhají zvýraznit podobu SUV se třemi řadami sedadel – mimořádně schopného a
praktického vozu, připraveného zhostit se jakéhokoli úkolu.
Boční ostře řezaný profil v moderním duchu propůjčuje čistě elektrickému SUV jednoduché
a současně markantní kontury.
Karoserie s nízkým těžištěm přichází s provokativním výrazem, který zaujme výraznými
objemy blatníků, připomínajících krystaly a posazených vysoko vůči zbytku karoserie. Nízký
boční profil studie Concept EV9 dává vyniknout velkému objemu blatníků ve prospěch
výrazného postoje SUV.

V kontrastu celého modelu jsou jemné a přívětivé povrchy karoserie, vykompenzované
ostrými a elegantně ohraněnými prvky. Geometrie je vyjádřena rafinovaným rozložením
hmoty s přívětivě působícím objemem kabiny v elegantně vyvedeném trupu vozidla.
Concept EV9 měří na délku 4 930 mm, je široký 2 055 mm, na výšku měří 1 790 mm a má
rozvor náprav 3 100 mm. Koncept rovněž kombinuje své ohromující tvary SUV s
nejmodernější technikou. Plně elektrické SUV poskytuje dojezd až 483 km (300mil) na jedno
dobití. Je také vybaven ultra rychlou dobíjecí technologií nové generace s 350kW
nabíječkou, která umožňuje jeho vyspělému bateriovému elektrickému pohonnému ústrojí
doplnit energii z 10 % na 80 % za 20-30 minut.
‚Tygří maska‘ vstupuje do digitálního věku
Pro epochu akumulátorových elektromobilů byla upravena i kultovní tygří maska Kia, jejíž
novou podobu Concept EV9 prezentuje.
Nová digitální tygří maska staví na skutečnosti, že čistě elektrické vozy nepotřebují klasickou
masku chladiče jako vozy se spalovacím motorem, a tak Concept EV9 používá čelní partii
lakovanou v barvě karoserie s poukazem na hodnoty trvalé udržitelnosti.
Nová maska akumulátorového elektromobilu Concept EV9 používá displej s komplikovaným
vzorem hvězdného oblaku, který v době nečinnosti zůstává zcela ukrytý za panelem
karoserie. Stylová světelná přehlídka ještě více akcentuje high-tech charakter čistě
elektrického SUV, ale současně i vzdává poctu světu přírody. Sekvenční aktivací vzniká
uvítací osvětlení pro řidiče a zároveň tyto zdroje slouží jako poziční světla během jízdy. Vzor
hvězdného oblaku inspiroval návrhářský tým Kia k vytvoření výrazných vertikálních světel
denního svícení (DRL) vpředu i vzadu, což se odrazilo v jedinečném světelném podpisu
celého vozu.
Možnosti vyplývající z přepracované přední partie a ‚digitální tygří masky‘ se odrazily v
novém provedení průduchů vzduchu ve prospěch potlačení čelní hmoty vozidla a výrazně
lepší aerodynamiky.
Plocha v zadní části kapoty, tradičně vyhrazená větracím průduchům, zde slouží jako
fotovoltaický panel, napomáhající vozu získávat část elektrické energie. Jedná se o
alternativní zdroj energie v situacích, kdy se poblíž nenachází žádná dobíjecí stanice.
K dalšímu vylepšení aerodynamiky modelu Concept EV9 napomáhají vysouvací střešní
ližiny, které se v době, kdy nejsou zapotřebí, zasunou dovnitř střechy ve prospěch hladkého
obtékání vzduchu kolem vozidla. Střešní ližiny lze podle potřeby vysunout jednoduchým
stiskem tlačítka. Nová generace systému sledování okolí na bázi kamer nahrazuje tradiční
vnější zpětná zrcátka a opět vylepšuje aerodynamické vlastnosti a napomáhá k lepšímu
přehledu řidiče o okolní situaci.
Přirozené světlo

Concept EV9 při pohledu zezadu zaujme působivým a současně nádherně subtilním
provedením trojúhelníkových zadních sloupků, které přitahují oko pozorovatele a dokonale
ladí s ostře řezanými designovými prvky SUV. Pokrokové ztvárnění zadního D-sloupku se
dále odrazilo v jedinečném světelném podpisu DLO (Daylight Opening).
S geometrickými tvary a robustním charakterem modelu Concept EV9 jsou sladěna i 22"
kola s broušenými povrchy. Trojúhelníkové aerodynamické plošky regulují proudění vzduchu
kolem kol a současně opticky kontrastují s kruhovitou podobou kola, opět v duchu designové
filozofie „Spojené protiklady“ a dosažení harmonie všech prvků a částí vozidla.
Ve snaze o souzvuk s prostředím – podle principu designové filozofie – používá Concept
EV9 panoramatické střešní okno k osvětlení celé kabiny. To znamená nejen volný výhled
celé posádky směrem vzhůru, ale též příznivý dopad na pocit pohody a dobré nálady.
Nádherně vyvedená a elegantní skleněná konstrukce přináší přímé propojení s vnějším
prostředím, ať již cestující touží po záplavě slunečního světla nebo uklidňující záři měsíce a
hvězd na večerní obloze.
Proměnlivý interiér
Concept EV9 zohledňuje aspekty pohody, kvality života a plného zapojení lidského vědomí,
a proto byl pečlivě navržen tak, aby řidiči i zbytku posádky nabídl interiér měnící se podle
toho, jak ubíhá cesta do cíle.
Kabina odráží design exteriéru koncepčního modelu Concept EV9 a velkou měrou staví na
designové filozofii „Spojené protiklady“.
V kabině čistě elektrického SUV převládá design spojující charakter kvality přírody, pohybu a
klidu. Pocity lehkosti a propojení s okolím ještě znásobuje panoramatické střešní okno s
dokonalým výhledem ven.
O propojení modelu Concept EV9 s virtuálním světem se stará interaktivní ultra širokoúhlý
displej o velikosti 27", sloužící jako nervové centrum naplňující požadavky celé posádky
ohledně multimédií, ovládání klimatizace či komfortních funkcí.
Tento ‚futuristický‘ pocit v kabině přechází od vizionářského designu interiéru až po samotný
volant. Automobilový průmysl dnes pojímá volant jako samostatný produkt a celkově
autonomní podsystém; koncepční model Concept EV9 však přichází se zcela odlišným
přístupem, kdy je vysouvací blok systému řízení jakýmsi rozšířením vnitřního prostoru – do
nějž je začleněn a s nímž je dokonale sladěn.
Pokrokové režimy pro interiér stojícího vozidla
Interiér koncepčního modelu Concept EV9 zkoumá nové perspektivy společně s tím, jak se
mění zážitky na cestě. Čistě elektrické SUV používá tři progresivní režimy interiéru, které
zohledňují různé situace a požadavky během jízdy.

Režim „Active“ je určen pro samotnou jízdu s cílem zajistit řidiči i zbytku posádky optimální
požitek z jízdy v čistě elektrickém SUV.
Dva další režimy se týkají scénářů, kdy Concept EV9 stojí na místě.
Režim „Pause“ upravuje prostřední interiéru tak, aby se podobal spíše prvotřídnímu salonku,
v němž mohou cestující snadno komunikovat a užívat si světla pronikající panoramatickým
střešním oknem. V tomto režimu se přední sedadla otočí dozadu, aby na sebe viděli
cestující usazení v první a třetí řadě. Sedadla druhé řady se sklopí a promění ve stoleček,
dokonale zapadající do uspořádání prvotřídního salonku.
Druhým režimem stojícího vozidla je „Enjoy“, kdy se interiér promění v otevřený prostor s
otočenými sedadly třetí řady. V uvedeném režimu se otevře výklopná záď, kdy si celá
posádka může užívat venkovní atmosféru a pozorovat celé okolí vozidla, pohodlně usazená
v kabině čistě elektrického SUV.
Inspirován vodou
Concept EV9 staví na designu inspirovaném jednoduchostí a dokonalostí přírody, resp.
jejími kontrasty a souhrou v naprosté harmonii. V tomto ohledu Concept EV9 staví na
‚vodním prvku‘, kdy do popředí vystupují charakteristiky související s vyrovnaností, poklidem
a pocitem pohody. Například barevný tón exteriéru napodobuje nekonečnou hloubku
oceánů; tu pak vyvažuje konejšivě čirá modrá obloha, vyzařující z celého interiéru.
‚Vodní prvek‘ dále přišel ke slovu v době, kdy tým návrhářů Kia hledal pro Concept EV9
udržitelné a ekologické materiály. K výrobě podlahové krytiny vozidla byly částečně využity
recyklované rybářské sítě; látka čalounění sedadel je vyrobena z recyklovaných plastových
lahví a recyklovaných vlněných vláken. V celé kabině se též používá umělá (veganská)
kůže, představující mnohem etičtější a udržitelnější materiál než klasická kůže ze zvířat. Kia
má v plánu používání zvířecí kůže ve všech svých vozidlech postupně omezit.
Poskytovatel řešení trvale udržitelné mobility
Během zveřejnění ´Strategického plánu trvale udržitelné mobility Kia´ (11. listopadu)
představila značka svoji firemní vizi stát se „Poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility“
společně se záměrem dosáhnout do roku 2045 uhlíkové neutrality napříč celým hodnotovým
řetězcem firmy. Uhlíková neutralita je postavena na třech pilířích: zasazení o „trvale
udržitelnou mobilitu“, „udržitelnou planetu“ a „udržitelné energie“. Uvedená strategie
zahrnuje nejrůznější procesy – od logistiky přes výrobu vozidel a jejich provoz až po likvidaci
odpadu. Důležitou součástí uvedené strategie je i Concept EV9 coby další možný přírůstek
do sestavy špičkových akumulátorových elektromobilů Kia.
Model Concept EV9 bude vystaven na přehlídce AutoMobility LA a LA Auto Show od 17. do
28. listopadu 2021.

Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech
###

Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 133 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 14 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV, EV).
Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi 10 nejprodávanějších
značek v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila více než 3,5 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je špičkovým poskytovatelem služeb mobility usilujícím
inspirovat zákazníky prostřednictvím pohybu. Kia, zal. roku 1944, působí v odvětví „mobility“
již přes 75 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po celém světě, je přítomna na
více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a ročně prodává přibližně tři
miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování elektrifikovaných vozů i
elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší nabídku služeb mobility
pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální způsob přepravy.
Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

