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Renault Captur 2. generace přijíždí
Druhá generace Renaultu Captur přichází
do prodeje. S více než 1,2 milionem prodaných
kusů od roku 2013 se Captur 1. generace
stal nejprodávanějším evropským modelem
v segmentu malých městských SUV. Celosvětově
již bylo prodáno 1,5 milionu těchto vozů (včetně
ruské speciality Kaptur). Nyní přichází druhá
generace – podobně jako v příbuzném modelu
Clio jde o logickou evoluci s doplněním mnoha
technickými inovacemi – například plně LED
světlomety vpředu i vzadu jsou součástí základní
výbavy.

E-Tech se zážehovým motorem 1,6 SCe a dvěma
elektromotory s největším systémovým výkonem
103 kW (140 k) a dojezdem na elektrický pohon
45 km, ve městě 65 km.

Nová generace vznikla na podvozkové
platformě CMP-B jako Clio a Nissan Juke. Ta
poskytuje větší tuhost, je prostorově úspornější
a lehčí. Úsporu kilogramů vyrovnávají nové
asistenční systémy.

Základní cena pro Captur Zen TCe100 je 390
000 Kč. Pro trhy EU se Captur vyrábí ve španělském
Valladolidu.

Nejvíce změn najdeme v interiéru. Přístrojová
deska a středová konzole jsou koncipované
podobně jako u nového Clia. Řidič má před
sebou digitální přístrojový panel 10“ a uprostřed
přístrojové desky je displej multimediálního
systému, který je k dispozici ve dvou variantách
– s velikostí 7“ tradičně orientovaný na šířku nebo
za příplatek 9,3“ orientovaný na výšku.

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

Captur narostl do délky o 105 mm na 4227 mm
při rozvoru náprav 2639 mm (+33 mm). Objem
zavazadlového prostoru je 404 až 536 l – podle
polohy zadní lavice, posuvné v rozsahu 160 mm.
Základní zážehový přeplňovaný tříválec 1,0 TCe
100 o výkonu 74 kW (100 k) brzy přijde i ve verzi
na LPG. Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,3 TCe
se dodává ve dvou výkonových verzích – 96 kW
(130 k) a 114 kW (155 k). Doplňuje je turbodiesel 1,5
Blue dCi/85 kW (115 k). Už brzy bude nový Captur
prvním Renaultem s plug-in hybridním pohonem

více na
www.autoweek.cz

Ženevský autosalon 2020 – seznam absentujících roste...
Automobilky mají v posledních letech
tendenci ignorovat v Evropě velké
autosalony. Blížící se 90. ročník autosalonu
v Ženevě nebude výjimkou. Ženevský
autosalon má díky neutrálnímu prostředí
ve Švýcarsku výsadní postavení. Ovšem
už v roce 2019 několik hlavních značek
opustilo svá místa a letos to bude mnohem
horší. Ford, Jaguar/Land Rover, Volvo a Mini
jsou na evropských autosalonech stále
vzácnější a nejinak tomu bude i v Ženevě.
Také Mitsubishi a Nissan nebudou mít
expozici, stejně jako Tesla. Velkou ranou pro
pořadatele je odvolání účasti skupiny PSA
– chybět budou Peugeot, Citroën i Opel,
údajně pro nedostatek skutečně nových
modelů. K vidění ale má být značka DS
Automobiles.
V seznamu vystavovatelů nechybí
skupina
Volkswagen
se
značkami

Volkswagen, Audi, Škoda, Seat a Bentley.
V
konkurenci
výrobců
supersportů
ovšem nebude Lamborghini. Připravují
se Mercedes-Benz se Smartem i AMG
nebo Renault s Dacií a Alpine. V seznamu
vystavovatelů je i skupina FCA, nicméně
není jasné, zda představí všechny značky.
Vše nasvědčuje tomu, že přítomna bude
i Mazda.

V USA zkoumají náhlá zrychlení vozů Tesla

Nezávislý vyšetřovatel Brian Sparks
předložil agentuře pro bezpečnost na
dálnicích v USA NHTSA petici, v níž ji žádá,
aby se zabývala 127 stížnostmi řidičů na
samovolné zrychlování jejich vozů Tesla.
Tvrdí, že samovolné zrychlení vozů Tesla
mohlo přispět nebo způsobit 110 havárií
a 52 zranění. Rozsah obvinění by se mohl
týkat 500 000 vozidel Model S, Model X
a Model 3 z let 2012 až 2019. NHTSA uvedla,
že petici přezkoumá s tím, že „případy
samovolného zrychlení ve vozech Tesla

výrazně převyšují výskyt tohoto problému
u ostatní vozidel na amerických silnicích.“
NHTSA už v minulosti šetřila bezpočet
stížností na případy náhlého zrychlení
u velkého počtu vozidel. Vyšetřování
ukázala, že naprostá většina těchto
případů byla způsobena chybou řidiče.
Společnost Tesla Inc uvedla, že v jejích
vozidlech nedocházelo k samovolnému
zrychlení a petice je „zcela nepravdivá“,
protože byla předložena jejím neúspěšným
prodejcem Brianem Sparksem.
NHTSA šetří i další problémy Tesly –
aktualizaci softwaru, řešící závadu, která
mohla mít za následek požár akumulátoru,
a 14 nehod spojovaných s použitím
systému Autopilot. Problém ovšem nejspíš
není v systému Autopilot, ale ve způsobu
jeho použití, protože tento asistenční
systém mnozí řidiči, navzdory varování na
displeji, používají jako autonomní řízení.
více na
www.autoweek.cz

Opel Corsa už v prodeji
Šestá generace Opelu Corsa je už k dispozici
v prodejní síti značky Opel. Nejprodávanější
model značky přichází podpořen oceněním
AutoBest – Best Buy Car of Europe in 2020.
Nová generace vznikla na platformě PSA
CMP. Má dynamický design, hospodárné
a přitom výkonné motory, demokratizuje
použití špičkových technologií, a to vše završuje
německou precizností s nastavením podvozku
uzpůsobeným požadavkům německých dálnic.
Při délce jen 4060 mm (rozvor 2538 mm) má
zavazadlový prostor o objemu 309 l resp. 1081
l při sklopení zadních sedadel.
Nepřeplňovaný zážehový tříválec 1,2 l/55
kW (75 k) má spotřebu podle NEDC jen 4,1 – 4,2
l/100 km. Přeplňované tříválce 1,2 l s výkony 74
kW (100 k) a 96 kW (130 k) doplňuje turbodiesel
1,5 l/75 kW (102 k). Od dubna se k nim přidá
elektricky poháněná verze e-Corsa se 100 kW.
I Corsa nabízí pro Opel typické špičkové
osvětlení – ve vrcholné podobě v tomto
segmentu unikátní adaptivní světlomety
IntelliLux LED Matrix. Mezi multimediální systémy
asi většina kupujících zvolí 7“ displej, nicméně
k dispozici je i špičkový systém Multimedia Navi
Pro s 10“ HD displejem.

za verzi s motorem 1,2/55 kW. Základní výbava
zahrnuje mj. i audio s ovládáním na volantu,
Bluetooth, centrální zamykání, elektricky
ovládaná a vyhřívaná zrcátka a přední okna,
výstrahu před vybočením z jízdního pruhu,
rozpoznávání dopravních značek, senzor únavy
řidiče, výstrahu před čelní kolizí, automatické
brzdění s detekcí chodců a tempomat.
Opel očekává největší zájem o výbavu
El eg a nce př i d á va j ící m j. k l i m a t i za c i,
audiosystém Multimedia 7“, automatické
přepínání světel, elektrické ovládání i zadních
oken, LED Eco světlomety a 16“ kola z lehkých
slitin. S motorem 1,2 Turbo/74 kW stojí od 369
990 Kč.
Specialitou pro český trh je zvýhodněná
verze Smile, která k základní výbavě přidává
nejčastěji volené doplňky, např. klimatizaci,
dešťový senzor, automatické přepínání světel
nebo zadní parkovací asistent ale i vyhřívání
volantu a předních sedadel. Je k dispozici se
všemi motory kromě 1,2 Turbo/96 kW. S motorem
1,2 l/55 kW je její akční cena 314 990 Kč.
Výroba zůstává ve španělské Zaragoze, kde
se Corsa vyrábí už od roku 1982.

Na český trh Opel
Corsu uvádí s agresivní
nabídkou akčních cen
s pětiletou zárukou
začínající na 289 900 Kč
více na
www.autoweek.cz

Kia a Hyundai investují 100 milionů eur do startupu Arrival
Kia a Hyundai hodlají rozšířit svou strategii
zaměřenou na čistou mobilitu i do oblasti
elektrifikovaných užitkových vozidel. Tuto
transformaci urychlí společným vývojem
s britským startupem Arrival zaměřeným na
produkci užitkových vozidel s elektrickým
pohonem.

Arrival v roce 2015 založil Denis Sverdlov.
Firma má výrobní závody a vývojová
centra ve Spojených státech, Německu,
Singapuru, Rusku a Velké Británii. Základem
její produkce je podvozková platforma se
stavebnicovou konstrukcí, která představuje
cenově dostupnou základnu zahrnující
modul akumulátorů, trakční elektromotor
a komponenty hnacího řetězce. Arrival
vyvinul i vlastní software a další technologie.
Kia a Hyundai plánují na platformě Arrival
dodávat malá a středně velká ekologická
dodávková vozidla a mikrobusy pro
evropské logistické společnosti a firmy
poskytující služby mobility.

GM Cruise představila robotaxi Origin
Dceřiná společnost General Motors
Cruise představila vozidlo bez volantu
a pedálů pro připravovanou flotilu
robotických taxi. Vozidlo Cruise Origin
bylo vyvinuto společně s Hondou.
Příď a záď Cruise Origin jsou identické.
Taxi by měly být provozovány nepřetržitě
s životností více než jeden milion mil (1,6
milionu km), takže musejí mít odolnější
konstrukci než běžná vozidla. Až čtyři
cestující, sedící proti sobě, nastupují
širokými posuvnými dveřmi na obou
stranách.
Cruise už v San Franciscu pro
zaměstnance
GM
provozuje
180
robotických taxi na bázi elektromobilu
Chevrolet Bolt, ovšem provozovaných

s řidiči ve voze. Zatím ale není jasné, kdy
bude služba robotaxi Cruise skutečně
funkční. Cruise zatím nemá povolení
k provozu autonomních vozidel bez řidiče.

více na
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Opravdu má Tesla větší hodnotu než VW?
Hodnota akcií společnosti Tesla v posledních
několika dnech dramaticky roste – od počátku
roku o 31 %! Ve středu večer dosáhla 595 USD,
takže její hodnota poprvé překonala hranici 100
miliard dolarů, tedy víc než GM a Ford dohromady,
dokonce více než hodnota Volkswagenu.
Nejhodnotnějším výrobcem automobilů na světě
zůstává Toyota, která je investory oceňována na
233 miliard USD.
V prvním pololetí roku 2018 Tesla vygenerovala
ztrátu přes 1 miliardu dolarů. Ve třetím čtvrtletí
ale překvapila investory oznámením zisku ve
výši 143 milionů USD. Optimistické odhady pro
čtvrté čtvrtletí předpovídají zisk 1,4 miliardy dolarů
(hospodářské výsledky Tesla zveřejní 29. ledna),
takže by i celoroční výsledek měl být poprvé
ziskový. Tesla v roce 2019 vyrobila 365 300 vozidel,
přičemž produkce 104 981 vozů ve čtvrtém čtvrtletí
byla překvapením. Volkswagen v roce 2019 vyrobil
10,97 milionu vozidel. V roce 2018 Volkswagen
dosáhl zisk 17,1 miliardy eur.
Na konci roku 2019 Tesla uvedla do provozu
továrnu nedaleko Šanghaje, kterou vybudovala
v rekordně krátké době díky půjčce 1,4 miliardy
USD od čínských bank. V těchto dnech začíná
i výstavba továrny nedaleko Berlína (zemní

práce začaly symbolicky objevením sedmi
nevybuchlých amerických bomb ze 2. světové
války).
Růst hodnoty akcií Tesly ukazuje rostoucí
důvěru investorů v budoucnost elektrických
vozidel. Mnoho z nich ovšem pochybuje o tom, že
Tesla, která je dlouhodobě ztrátová, může trvale
generovat zisk. Analytik New Street Research Pierre
Ferragu pro agenturu Bloomberg předpověděl,
že po roce 2025 bude Tesla prodávat 2 až 3
miliony aut ročně, bude na čele mezi producenty
elektromobilů a hodnota jejích akcií vzroste až na
800 USD. Naopak analytici USB si myslí, že akciová
hodnota společnosti Tesla je příliš vysoko nad její
ziskovostí a proto doporučuje její akcie co nejdřív
prodat
Zatímco analytici trhů v USA jsou většinou
vývojem akcií Tesly nadšeni, Frank Schwope
z německé společnosti NordLB je skeptický:
„100 miliard je hausnumero. Investoři oceňují
očekávání. S ohledem na obtíže, které má Tesla při
zavádění velkosériové výroby je její tržní hodnota
poněkud přehnaná.“
Věhlasný analytik Jim Cramer z pořadu
CNBC Mad Money prohlásil: „Tesla vlastně není
automobilka, je to technologická společnost
vyrábějící auta. To lidi stále mate.
Větší smysl má porovnávat Teslu
se společnostmi jako jsou Nvidia
a Advanced Micro Devices a ne
s Fordem nebo GM. Trh jí dal vysoké
ocenění i přes její neschopnost
dosahovat zisk. Investoři u akcií
nerentabilních technologických
společností sázejí na naději, že
v budoucnu r ychle porostou
a investice se vrátí s budoucím
ziskem. Tesla také udělala dojem na
energetický sektor díky výrobě velkých
akumulátorových zdrojů. Ty mohou
sloužit jako zdroj zisku, protože mnoho
ﬁrem usiluje o snižování produkce
CO2“.
více na
www.autoweek.cz

Shell se zapojuje do nabíjení elektromobilů
Shell vstoupil do segmentu nabíjení
elektrických vozidel ve střední a východní
Evropě. Ve spolupráci s provozovatelem
nabíjecí
sítě
Ionity
otevřel
první
vysoce výkonnou nabíjecí stanici pro
elektromobily se čtyřmi stojany nabízejícími
nabíjecí výkon až 350 kW a zahájil provoz
prvního dobíjecího místa, které nabízí
službu Shell Recharge, což je globální
značka společnosti Shell pro nabíjení
elektromobilů s výkonem 50 kW. Obě
nabíjecí místa jsou v Maďarsku. „Maďarsko

má nejrozvinutější trh s elektrickými vozy ve
střední a východní Evropě, a proto jsme
začali vyvíjet a testovat naše řešení právě
zde,“ uvedl ředitel provozu čerpacích
stanic Shell ve střední a východní Evropě
Sasha Koliakin.
Do konce roku 2021 společnost Ionity
hodlá vybudovat u čerpacích stanic
společnosti Shell celkem 21 nabíjecích
míst, která pokryjí Českou republiku,
Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
Cílem projektu Ionity je výstavba sítě
vysokovýkonných
nabíjecích
stanic
s výkonem 350 kW pro zajištění možnosti
pohodlného cestování elektromobily na
velké vzdálenosti.

Vozy Jeep a Suzuki porušily emisní předpisy EU
Schvalovací úřad RDW v Nizozemsku
zjistil, že Jeep Grand Cherokee a Suzuki
Vitara používají „zakázané strategie
pro snižování emisí“, které vedly k tomu,
že v reálném provozu mají vyšší úroveň
emisí jedovatého oxidů dusíku (NOX) než
během zkušebního měření. Společnosti
Fiat Chrysler Automobiles a Suzuki musejí
zjištěný problém odstranit, nebo bude
zakázán prodej těchto vozů v EU.
Jeep podle úřadu už vyvinul softwarovou
opravu a bylo mu nařízeno, aby si svolal
vozy tohoto typu v celé Evropě pro její
nainstalování. Suzuki oznámila, že na

odstranění problému u dotčených vozů
Vitara DDiS 1,6 88 kW roku výroby 2015
a 2016 pracuje.
V rámci systému schvalování nového
modelu do provozu může automobilka
získat certifikaci pro daný typ vozidla
u příslušného orgánu v jediné zemi EU
a poté prodávat auto na všech trzích EU.

Krátce

Šéf odborů VW Bernd Osterloh vyzývá EU, aby stanovila kvóty nutící země budovat síť
pro nabíjení elektromobilů.
Společnost Ionity od 31. ledna zvýší cenu za dobíjení pro neregistrované zájemce na
79 eurocentů (20 Kč) za 1 kWh.
Daimler popřel zprávy o snížení plánu výroby elektricky poháněných vozů EQC pro
nedostatek článků akumulátorů od LG Chem.
Audi v Bruselu omezuje výrobu a propouští údajně ne pro malou poptávku po e-tronu,
ale kvůli problémům s dodavateli.
Demokratický kandidát na presidenta Michael Bloomberg (77) chce, aby
do roku 2035 měla všechna nová auta v USA elektrický pohon.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Nový ředitel Renault Trucks
pro ČR a SR
Rok 2020 je pro Renault Trucks
v České republice a na Slovensku
rokem velkých změn. Od 1. ledna byla
vytvořena organizační struktura určená
pro zákazníky Renault Trucks, oddělená
od Volvo Trucks, ovšem se zachováním
servisní a prodejní sítě Volvo Group.
Generálním ředitelem Renault Trucks
pro Českou republiku a Slovensko byl
k 1. lednu jmenován Pierre Jean Verge
Salamon.
Pierre Jean Verge Salamon se hodlá
zaměřit zejména na oblast služeb
zákazníkům a na nejsilnější segmenty
značky, například na vozidla pro
stavebnictví. „Všechno je o lidech. Můžete
mít všechno na světě, ale pokud kolem
sebe nemáte ty správné lidi, nemůžete
se nikam posunout – od mechaniků přes
přijímací techniky, obchodníky až po
management. Pouze s motivovanými,
odhodlanými a zapálenými kolegy
můžeme dosáhnout cíl, kterým je pro nás
spokojený zákazník,“ říká Verge Salamon.
Pierre Jean Verge Salamon (46) působí
ve Volvo Group více než 15 let. Narodil se
v Kanadě, ale vyrůstal ve francouzském
Toulouse. Převážnou část své kariéry
strávil v Asii, kde pracoval pro značky
Renault Trucks, Volvo Trucks a UD Trucks.
S rodinou žije v Praze.

Karolína Topolová
manažerkou roku

Když
Karolína
Topolová
před
dvaadvaceti lety nastoupila do
společnosti AAA Auto s cílem založit
call-centrum, nemohla tušit, že díky své
vytrvalosti a tvrdé práci bude stát v jejím
čele a řídit téměř 3000 zaměstnanců
v 57 pobočkách ve čtyřech zemích
s ročním prodejem 86 000 aut. Bude
tomu téměř osm let, kdy se Karolína
Topolová stala generální ředitelkou
největšího středoevropského prodejce
ojetých automobilů AAA Auto, dnes
Aures Holdings. Pod jejím vedením
síť AAA Auto výrazně expandovala
a skupina Aures Holdings se proměnila
v komplexního poskytovatele mobility
a prodejce digitálních řešení pro
obchodování s automobily.
Karolína Topolová se již po osmé
za sebou umístila v žebříčku Top
ženy Česka 2019, kde letos v rámci
15. jubilejního vyhlášení dosáhla na
nejvyšší příčku v kategorii Manažerka
roku. Její působení ocenila odborná
dvacetičlenná porota.

více na
www.automakers.cz
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Tomeček
u Růžového
jezera v Dakaru

Nové druhy paliv
budou potřeba
– navzdory
elektromobilitě
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Renault Captur komunikuje a chrání
Nový Renault Captur vyniká zejména
v palubním infotainmentu. Nově vyvinutý
online multimediální systém Easy Link umožňuje
připojení na internet a získávání aktualizací
softwaru systému na dálku. Nová generace
multimediálního systému Easy Link umožňuje
propojení se smartphonem prostřednictvím Apple
CarPlay a Android Auto. Vestavěná navigace
obsahuje vyhledávání cílů prostřednictvím
klíčových slov.
Asistenční a bezpečnostní systémy jsou
spojeny pod hlavičkou Easy Drive. Zahrnují mj.
Easy Pilot, adaptivní tempomat, čtení některých
dopravních značek, monitorování mrtvých úhlů,
automatický parkovací systém, automatické
přepínání potkávacích a dálkových světel či 360°
kamerový systém. Novinkou je Rear Cross Alert.
K dispozici je 80 barevných kombinací
karoserie, střechy a různých doplňků a v interiéru

má zákazník na výběr z 15 barevných kombinací
čalounění a dekorů a osmi barev ambientního
osvětlení.
Už v základní výbavě Zen je k dispozici systém
EasyLink s barevným dotykovým displejem 7”
a rádiem, ovšem bez navigace ale s možností
zobrazení chytrého telefonu.
Základní výbava zahrnuje
mj. Full LED přední světlomety
a LED zadní světla, tempomat
s omezovačem rychlosti,
AEBS s detekcí chodců
a cyklistů, systém kontroly
bezpečné vzdálenosti,
s y s té m ro z p o z n á vá n í
dopravních značek, systém
varování před opuštěním
jízdního pruhu, elektrické
ovládání předních a zadních
oken s impulzním ovládáním,
4,2“ barevný přístrojový
štít, klimatizace, kola 17”
Flexwheel atd.
více na
www.autoweek.cz

Hyundai chce být dvojkou na českém trhu
Martin Saitz, generální ředitel Hyundai Motor
Czech přiblížil globální strategii jihokorejské
automobilky do konce tohoto desetiletí. Hlavním
cílem této strategie je především technická
inovace produktů značky Hyundai a jejich přínos
k pokroku lidstva a ochrany naší planety, a to vše
ve spojitosti s firemní filozofií maximální vstřícnosti
k zákazníkům na jednotlivých kontinentech
a trzích.
Automobilka Hyundai by již do konce
letošního roku chtěla nabízet více než 75 % svých
modelů v elektrifikované verzi – mild hybridy,
hybridy, plug-in hybridy, elektromobily, FCEV
(s palivovými články) a do roku 2025 by chtěla
na trh uvést 44 elektrifikovaných modelů.
V roce 2025 by měl Hyundai podle Saitze patřit
mezi trojici největších výrobců elektromobilů
a FCEV vozů na světě s roční produkcí 670 000
automobilů a má být významným dodavatelem
elektromobilů v Evropě. Do mobility budoucnosti
Hyundai v příštích pěti letech investuje 47
miliard eur a další finance uvolní do roku 2030
i do dalšího vývoje osobních a nákladních

automobilů poháněných palivovými články.
Hyundai dokonce již představil první nákladní
automobil FCEV určený pro švýcarský trh
a počítá s objednávkou až 1500 těchto vozů.
Pro výrobu osobních vozů s nulovými emisemi
vyvinula jihokorejská automobilka zcela novou
globální modulární podvozkovou platformu
s označením E-GMP (poprvé byla představena
v koncepčním modelu Hyundai 45), na jejímž
základě by se v dohledné době měly stavět další
elektrické modely Hyundai s dojezdem více než
300 nebo 480 km.
Na evropském trhu bylo v loňském roce
registrováno 550 000 vozů Hyundai, což
představuje další prodejní rekord za posledních
pět let v řadě. V České republice zaregistrovala
společnost Hyundai Motor Czech 19 384 nových
vozů a obsadila 3. místo za značkami Škoda
a Volkswagen. Letos by chtěl Hyundai i přes
predikovaný pokles odbytu osobních vozů opět
atakovat hranici 20 000 vozů a stát se dvojkou
na českém automobilovém trhu.
více na
www.autoweek.cz

Nové druhy paliv budou potřeba
– navzdory elektromobilitě
Ke snížení emisí skleníkových plynů v dopravě
je nezbytná řada opatření. Zabývala se tím
odborná konference „Paliva budoucnosti 2020“
v Berlíně. Kromě rozšiřování elektromobility to
zahrnuje i využití obnovitelných zdrojů energie,
jako jsou paliva na bázi „zelené“ elektřiny
a udržitelná biopaliva. Plánovaná revize mezních
hodnot tzv. fleetových emisí CO2 by proto měla
zajistit, aby se používání obnovitelných paliv
v odvětví dopravy započítalo do přísných
limitů emisí CO2. To by podpořilo optimalizaci
pohonných technologií šetrných ke klimatu.
„Podle naší analýzy i ve scénáři s deseti
miliony elektrických automobilů a zvýšením
podílu nákladní železniční dopravy o 60 %,
není do roku 2030 možné velké snížení emisí
CO2 z dopravy bez použití nových typů
obnovitelných paliv,“ tvrdí ředitel Asociace
průmyslu minerálních olejů (MWV) Christian
Küchen. Podle Küchena patří mezi možnosti
úspory zbývajícího CO2 především biopaliva
a klimaticky neutrální syntetická paliva. Jenže
tyto možnosti snížení emisí CO2 prostřednictvím
nových paliv jsou v současné době upozaděny
elektromobilitou.
Jedním z cílů zavedení původní bionafty z 90.
let bylo využít přebytky zemědělské produkce
a zavést řepkový olej jako alternativní surovinu
k fosilní ropě.

Udržitelná paliva by měla uvolňovat mnohem
méně nebo nejlépe žádný další CO2. Funguje to
takto: elektřina se používá k rozdělení vody na
vodík a kyslík (elektrolýza). Pokud se do vodíku
přidá CO2 ze vzduchu, vytvoří se uhlovodíky,
které mají strukturu podobnou palivům získaným
z ropy. V ideálním případě se tak při spalování
do atmosféry uvolňuje pouze tolik CO2, kolik
jej z ní bylo před tím extrahováno. Je třeba
poznamenat, že při výrobě „e-paliv“ tímto
procesem se používá „zelená“ elektřina, takže
klimatická rovnováha je skutečně vyvážená.
Spalování syntetických směsí je obvykle navíc
čistší než u paliv na bázi ropy, protože jejich
energetická hustota je vyšší.
Výroba syntetických paliv je ovšem stále
relativně nákladná. Sdružení v oblasti životního
prostředí si stěžují, že se tím odvádí pozornost
od skutečného přechodu k dopravě bez
spalovacích motorů.
Vodík získaný elektrolýzou by mohl být použit
přímo k pohonu vozidel s palivovými články.
Jenže k tomu neexistuje infrastruktura velkých
skladů a čerpacích stanic a politici se nechtějí
zahltit příliš mnoha paralelními strategiemi.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto poprvé vyrobila v ČR
více než 900 000 vozů
Škoda Auto v roce
2019 v Mladé Boleslavi
a v Kvasinách s celkem
910 0 0 0 v yrobenými
vozy překročila výsledek
předchozího roku o 2,25
% (2018: 890 000). Škoda
Auto důsledně investuje
do modernizace svých
tří výrobních závodů
v České republice podle
principů Průmyslu 4.0.
V hlavním výrobním
závodě v Mladé Boleslavi
Škoda Auto vyrobila
celkem 590 000 vozů. Jen
bestseller značky Octavia
sjel z link y v počtu
26 0 0 0 0 exemplářů
a koncem října naběhla
výroba čtvrté generace.
Dále zde sjíždějí z linky
modelové řady Fabia, Scala, Kamiq a Karoq.
V Mladé Boleslavi se kromě toho vyrobilo také
570 000 motorů, 570 000 převodovek, 4000
akumulátorů a více než 2 312 000 náprav. V nové
lakovně, která zahájila svůj provoz v srpnu 2019,
se nalakuje ročně až 168 000 karoserií. Kapacita
hlavního výrobního závodu tak činí celkem 812
000 vozů ročně.
Závod v Kvasinách vyrábí velké SUV Kodiaq,
kompaktní SUV Karoq a vrcholný model
Superb, a to včetně varianty Superb iV s plugin-hybridním pohonem. První elektrifikovaný
sériový model v historii automobilky se od září
2019 vyrábí na stejné lince jako varianty jen se
spalovacím motorem. Do nezbytných úprav
výrobních procesů automobilka investovala
celkem 12 milionů eur.
Závod ve Vrchlabí v roce 2019 vyrobil 556 000
automatických dvouspojkových převodovek
typu DQ 200, které se používají v modelech

značky Škoda i ve vozech dalších značek
koncernu Volkswagen.
V roce 2020, kdy automobilka slaví 125.
výročí od založení, vykročí Škoda Auto do nové
éry. V závodě v Mladé Boleslavi se rozjede
sériová výroba prvního modelu značky Škoda
na bázi modulární elektrifikované platformy
MEB koncernu Volkswagen. Do roku 2025 bude
společnost Škoda Auto do rozvoje alternativních
technologií pohonu a nových služeb mobility
investovat dvě miliardy euro.
Škoda Auto – výroba v roce 2019
Automobily
910 000
Motory
570 000
Nápravy
2 312 000
Karoserie
68 000
Baterie
4000
Převodovky
1 126 000
z toho DQ 200
556 000
z toho MQ 200, MQ 100
570 000
více na
www.autoweek.cz

Tomeček s radostí a pokorou
u Růžového jezera v Dakaru
Matador dálkových soutěží Tomáš Tomeček
se ve 12. ročníku rallye Africa Eco Race umístil na
skvělém třetím místě mezi kamiony, přičemž celou
soutěž v kabině svého vozu opět absolvoval sám
bez navigátora a technika.
Harmonogram 12. Africa Eco Race
2020 obsahoval 12 etap a jeden volný den
v západosaharské Dakhle. Trasa od první etapy
7. ledna vedla převážně dosud nevyužívanými
částmi Maroka a Mauritánie, kde se poprvé
dostala také do dříve v Rallye Dakar proslavené
oblasti Tidjikja. Závodníci absolvovali 6000
km, z toho 4000 km v ostrém tempu a do cíle

u Růžového jezera poblíž Dakaru dorazili v neděli
19. ledna.
Tomeček už po desáté v řadě vyrazil na
Africa Eco Race s vozem Tatra T 815 v barvách
týmu Promet/Czechoslovak Group Tom Racing.
Vůz si na soutěž připravuje sám za podpory
kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Vůz z roku
2005 je mechanický, bez elektroniky. Pohání jej
vzduchem chlazený motor Tatra V12 T3C-930
(jde o V8 rozšířený o čtyři válce). Má objem
19 000 cm3 a výkon 515 kW (700 k). Základem
podvozku je páteřový rám s centrální nosnou
rourou a výkyvnými polonápravami, které
jsou odpruženy vzduchovými vaky. Vůz je
vybaven centrálním dohušťováním pneumatik
s ovládáním z kabiny. Na každém kole je dvojice
tlumičů Reiger (ty jediné neodpovídají původní
koncepci).
„Letos to bylo o hodně náročnější, tratě byly
z velké části nové. A byly krásné, pořadatelům se
to hodně povedlo. Také konkurence byla dosud
největší,“ řekl v cíli Tomeček.
Tomáše Tomečkův tým na Africa Eco Race
vyslal ještě další čtyři Tatry – asistenční vůz a tři
tzv. balai – odtahové vozy, které i s posádkami
poskytuje pořadatelům na pomoc závodníkům
v nesnázích.
více na
www.autoweek.cz

