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Škoda Octavia RS iV na prvních skicách
Škoda Auto zveřejnila tři oficiální kresby
sportovní verze RS čtvrté generace modelu
Octavia. Jak už označení iV napovídá, vůz, který
bude mít oficiální premiéru 3. března 2020 na
autosalonu v Ženevě, poprvé dostane plug-in
hybridní pohon.
Nová Octavia RS iV přichází 20 let po první
generaci. V rámci modelové řady Octavia je
verze RS velice žádaná. První generace bylo od
roku 2000 do roku 2005 vyrobeno více než 17
600 vozů. Druhé generace z linky celkem sjelo
více než 87 800 vozů, čímž Octavia RS překročila
hranici 100 000 vyrobených vozů. Ještě úspěšnější
je od roku 2013 vyráběná třetí generace, jíž
se celkově vyrobilo 172 000 kusů. Na hlavních
a pro značku Škoda důležitých evropských
trzích v Německu, Velké Británii a Švýcarsku
v posledních letech představuje více než 20 %
celkového prodeje této modelové řady.

výkon 180 kW (245 k) a točivý moment 400
N.m při nízké spotřebě a hodnotě emisí CO2.
S akumulátorem o kapacitě 13 kWh ujede na
čistě elektrický pohon až 55 km. Jde o stejnou
pohonnou jednotku, jaká se objeví i ve
Volkswagenu Golf GTE a Seatu Leon Cupra. Více
se o ní dozvíme až při představení vozu (i jeho
dvou koncernových sourozenců) počátkem
března v Ženevě. Koncern Volkswagen pro plugin hybridní verze používá zážehový motor 1,4 TSI.
Ten najdeme i u modelu Octavia iV, kde ovšem
má systémový výkon 150 kW a točivý moment
204 N.m. Už v roce 2018 Škoda představila
studii Vision RS jako předobraz modelu Scala.
Zajímavé je, že tento koncept měl plug-in
hybridní pohon se systémovým výkonem 180 kW
(245 k) a akumulátor s kapacitou 13 kWh, ovšem
jeho základem byl motor 1,5 TSI/110 kW (150 k)
kombinovaný s elektromotorem o výkonu 75 kW.

Oproti standardní Octavii zaujme verze RS
ještě dynamičtějším vzhledem s agresivnějším
nárazníkem s velkými nasávacími otvory, černou
mřížkou chladičů a většími koly. Spoiler na zádi
je u liftbacku na víku zavazadlového prostoru,
u kombi na hraně střechy. Difuzor na zádi je
lemovaný dvěma plochými koncovkami výfuku
spojenými světelným pruhem. Dynamický design
zdůrazňují černé detaily.
Poprvé bude Octavia RS iV vybavena plugin hybridním pohonem. Ten bude mít systémový
více na
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Velká Británie zakáže od roku 2035 spalovací motory
Elektromobilita
a
elektrárenské
společnosti triumfují – Velká Británie
hodlá zakázat prodej nových automobilů
se zážehovými i vznětovými motory, a to
i v systémech hybridních pohonů do roku
2035, nebo i dříve, pokud byl možný rychlejší
přechod. Bude to tedy o pět let dřív, než

se plánovalo. Premiér Boris Johnson chce
urychlením posunu k elektromobilitě
posunout Spojené království do čelní
pozice v oblasti životního prostředí.
„Musíme se vypořádat s našimi emisemi
CO2. Jako země, jako společnost, jako
planeta i jako druh musíme nyní jednat,“
prohlásil Johnson a dodal, že postupné
vyřazování britských uhelných elektráren
by se mohlo posunout už do roku 2024.
Ačkoliv zákaz má vstoupit v platnost
až za 15 let, automobilky musejí
o svých investicích rozhodovat s velkým
předstihem – dlouho před tím, než skončí
životní cyklus modelů, který je obvykle
sedm let. Britská vláda loni uvedla, že
poskytne 2,5 milionu liber (74 milionů Kč)
na financování výstavby 1000 nových
dobíjecích míst pro elektrická vozidla.

První ukázka zcela nového Hyundaie i20
Hyundai prvními kresbami naznačil
podobu nové generace modelu i20.
Bude to první model v Evropě, který
použije nový designový jazyk automobilky
označovaný jako „Sensuous Sportiness“
(Smyslná sportovnost). Ten má přinést
harmonii mezi čtyři základní prvky:
proporce, architekturu, styl a technologie.
Nová generace i20 bude mít sportovnější
a dynamičtější vzhled s kaskádovitou
mřížkou chladiče a světelným podpisem
výrazných LED světlometů. Na zádi jsou
horizontální svítilny hladce propojené se
zadním oknem. V plně digitalizovaném
interiéru Hyundai zaujmou dva propojené

displeje 10,25“ – jeden na místě
přístrojového panelu a druhý v centrální
pozici jako součást infotainmentu. Třetí
generace i20 se představí počátkem
března na autosalonu v Ženevě. Pro
evropské trhy se bude vyrábět jako dosud
v tureckém Izmitu.

více na
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Informace z oblasti prodeje ojetých vozidel
Statistický souhrn trhu s ojetými vozidly za loňský
rok Cebia Summary uvádí, že počet prodávaných
ojetých osobních vozů na českém trhu loni
meziročně poklesl o 0,65 % na 760 000 vozidel.
Trh ojetých automobilů tedy stagnoval, podobně
jako počet dovezených osobních ojetých vozů
ze zahraničí, u nichž došlo jen k velice mírnému
nárůstu o 144 kusů (meziročně +0,08 %).
I přes stagnaci trhu certifikované programy
automobilek zaznamenaly nárůst prodeje
meziročně o 5 %. Největší certifikovaný program
Škoda Plus hlásí růst o 9 %, což představuje více
než 4500 vozů, když se vloni v jeho rámci prodalo
54 840 aut. Velký meziroční nárůst vykázaly také
programy Citroën Select (o 238 vozů, +43 %),
Peugeot Vyzkoušené vozy (o 213 vozů, 30 %)
a Hyundai Promise (o 380 vozů, +27 %). Dařilo
se i prodejům luxusních vozů v rámci programů
BMW Premium Selection a Volvo Selekt. Ukazuje
se, že čeští zákazníci čím dál víc hledají vozy
s garancí kvality a převládá zájem především
o mladší ojeté vozy. Dařilo se také prodejům vozů
v rámci dealerských sítí. Například v programu
Das WeltAuto bylo loni 50 % prodaných vozidel
ve stáří do 5 let.
Průměrné stáří dovezených ojetých osobních
vozů vloni bylo 10,3 roku, ale průměrné stáří vloni
prodávaných dovezených ojetin bez ohledu na
rok dovozu bylo 11,5 let. Podíl ojetých vozidel
dovezených ze zahraničí starších 10 let byl 51,49 %
a každé páté dovezené ojeté auto bylo starší 15 let,
což je pro snižování emisí a bezpečnost alarmující.
U osobních ojetých aut s českým původem činilo
průměrné stáří 7,5 roku. U dovezených vozidel se
lze častěji setkat s podvodnými praktikami. Podíl
prodávaných ojetých aut s tuzemským původem
poklesl meziročně o 3,5 % na 50 %. Podíl vozů
původem z Německa narostl meziročně o více
než 4 % na téměř 21 %.
V loňském roce se prodávalo 48 % vozidel,
u kterých bylo deklarováno, že jsou po prvním
majiteli. Alarmující je, že roste podíl inzerovaných
ojetých aut, která jsou prodávána jako
nehavarovaná. Vzhledem k tomu, že jejich
výskyt v inzerci přesahuje 99 % je zřejmé, že jde

o úmyslné zatajování havárií. Ve skutečnosti má
škodní událost v průměru 25 % pětiletých aut, 60 %
desetiletých a ve stáří od 3 do 11 let je 5 % aut po
totální havárii! Stočené kilometry proto už nejsou
největším problémem, neboť zatajené havárie
představují větší bezpečnostní riziko a větší rozdíl
v kupní ceně. Podíl prodávaných ojetých vozů
se snížením počtu najetých kilometrů klesl loni
na 33 %.
více na
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Emil Frey Select navýšil prodej o 19 %
Program
certifikovaných
ojetých
vozů Emil Frey Select zakončil svůj druhý
rok působení na českém trhu celkovým
meziročním růstem o 19 %. V roce 2019 se
v rámci programů Emil Frey Select, Peugeot

Vyzkoušené vozy a Citroën Select prodalo
4058 ojetých vozů, tedy o 647 více než
v roce 2018. Na meziročním nárůstu o 19
% se podílely zejména roční ojeté vozy. Ty
tvoří značnou část sortimentu programu
Emil Frey Select. Nejprodávanější značkou
byl v roce 2019 Peugeot, zejména jeho
modely 5008, Traveller a Rifter. Následoval
Citroën s modely C4, Spacetourer
a Berlingo.

Liftago má za sebou velmi úspěšný rok
České Liftago, které se z taxi platformy
vyvinulo v platformu pro sdílenou logistiku
v oblasti přepravy lidí i zboží, v roce 2019
uskutečnilo o 40 % více jízd než v předchozím
roce. Do databáze společnosti se během
minulého roku registrovalo 200 000 nových
zákazníků a obrat dosáhl na 400 milionů
korun. Posun Liftago zaznamenalo v rámci
přepravy firemní klientely, kde její služby
využívá 1500 firem.
Liftago jako jediné nabízí zákazníkovi
možnost výběru z nabídek taxikářů podle
hodnocení řidiče, času příjezdu, typu
vozu a odhadu ceny. Naopak každý řidič
jezdící pro Liftago si vždy sám určoval,
kterou zakázku vezme. Liftago se soustředí
na vývoj vlastního systému, který umí
nejen taxi řidičům, ale všem komerčním

řidičům nabízet zakázky z různých odvětví
– od rozvozu lidí po zásilky – a využít tak
maximálně jejich stávající kapacitu. Liftago
představilo řešení pro e-commerce které
umožňuje rozvážet zboží k zákazníkovi.
Liftago komunikuje s více než 60 %
e-commerce trhu. Expresní doručení do
60 minut od objednání využívají například
Alza.cz a Alkohol.cz.

Krátce

Čínská automobilka Great Wall kupuje od General Motors továrnu v Indii.
Uber ve Velké Británii podepsal dohodu s Nissanem na dodávku zlevněných 2000
elektromobilů Leaf.
Opel v Kaiserslauternu vybuduje továrnu na akumulátory ve spolupráci
s francouzskou firmou Saft patřící Totalu.
Německý hacker Simin Weckert pomocí 90 i-phonů vyvolal na googlemaps hlášení
dopravní zácpy pro prázdnou ulici v Berlíně.
Nová presidentka asociace VDA Hildegard Müllerová vidí nadcházející změny jako
příležitost pro německý automobilový průmysl.

více na
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Škoda Vision In předobrazem SUV pro Indii
Škoda Auto na autosalonu v Dillí představuje
koncept SUV odpovídajícího potřebám
indického trhu. Vision In je robustní auto, které
je připraveno odolávat drsným podmínkám na
indických cestách.
Indický trh je velmi netypický a vyžaduje od
automobilek individuální přístup. Indičtí řidiči
v chaotickém provozu auta nešetří způsobem
jízdy ani vytížením. Aby koncern Volkswagen
dokázal požadavky indických zákazníků naplnit,
dostala Škoda Auto na starost projekt India 2.0.
V jeho rámci převzala kompletní zodpovědnost
za aktivity koncernu na indickém trhu. Důležitou
roli zde budou hrát modely SUV, které dokonale
vyhovují náročným indickým podmínkám.
Studie Vision In je první ukázkou možností
nové subkompaktní platformy MQB-A0-IN,
která vznikla plně v režii Škoda Auto. Zohledňuje

potřeby indických zákazníků, pamatuje na
specifika tamního trhu a umožňuje kombinovat
potřebný prostor, vysokou kvalitu i moderní
technologii.
Koncept Vision In dostal mohutnou masku
s žebrováním typickou pro SUV Škoda a dvoudílné
LED světlomety. V zadní části dominují ostře
řezané LED světlomety a výrazný hliníkový difuzor.
Délka 4256 mm při rozvoru náprav 2671 mm
zaručuje optimální vnitřní prostor a maximální
variabilitu. Pohon zajišťuje zážehový motor 1,5
TSI/110 kW přes sedmistupňovou automatickou
převodovku DSG ovládanou systémem shift-bywire.
Výzdoba interiéru vychází z indické techniky
tisku Kalamkari, při níž se tradiční motivy nanášejí
ručně za pomoci dřevěných razítek. Na přístrojové
desce i ve dveřích je výzdoba z českého křišťálu.
Křišťálovým tlačítkem na přístrojové desce lze
vyvolat komunikaci s digitálním asistentem. Řidič
má před sebou digitální přístrojový štít Virtual
Cockpit a dominantou interiéru je centrální
displej 12,3“.
„Indie je jedním z nejslibnějších růstových
trhů koncernu. Společně se značkou Volkswagen
chceme do roku 2025 dosáhnout společný podíl
na trhu 5 %. Pro společnost Škoda by se tak Indie
stala jedním z pěti největších trhů na světě,“ říká
předseda představenstva Škoda Auto Bernhard
Maier.
více na
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BMW i8 Roadster 4 elements by Milan Kunc prodán
Když BMW Group Czech Republic
v únoru 2019 představila unikátní BMW i8
Roadster 4 elements by Milan Kunc, bylo
oznámeno, že výtěžek z jeho prodeje
půjde na konto organizace The Ocean
Cleanup zabývající se čištěním oceánů.
Motivem automobilu BMW i8 Roadster 4
elements by Milan Kunc byly čtyři zemské
živly a obecně téma ochrany životního

prostředí. Téměř po roce, během nějž
se tento vůz objevil na mnoha akcích
a byl vystaven také v mnichovském
BMW Muzeu, našel kupce. Vůz koupila
brněnská společnost Essens Europe, která
podniká v oblasti síťového marketingu
se zaměřením na parfémy, kosmetiku
a potravinové doplňky. Na základě
inspirace vozem vytvořila novou řadu
parfémů Essens 4 elements, z nichž část
výdělku je určena na projekty spojené
s ochranou a čištěním životního prostředí.
Essens Europe hodlá vůz vystavit ve své
nově budované galerii v Brně spolu
s dalšími uměleckými díly Milana Kunce.
Výtěžek z prodeje ve výši 2,1 milionu korun
BMW Group Czech Republic poukázala
společnosti The Ocean Cleanup.

Mercedes-Benz Třídy X končí
Představením Třídy X vstoupil MercedesBenz v roce 2017 do segmentu pick-upů.
Segment středních pick-upů se vyvíjí velmi
slibně – odhaduje se celosvětový prodej 3,2
milionu vozů během následujících deseti let.
Na základě dohody o spolupráci s aliancí
Renault Nissan se Mercedes rozhodl jako
základ použít Nissan Navara. Třída X se
také společně s ním vyrábí ve Španělsku
nedaleko Barcelony. Jenže v konkurenci
Volkswagenu Amarok, Fordu Ranger
a Toyoty Hilux se Třída X neprosadila. Vůz
uspěl v Austrálii a Jihoafrické republice,
nicméně prodej v Latinské Americe byl
zklamáním. V roce 2018 se po celém
světě prodalo 16 700 vozů a vloni 15 300
vozů, zatímco Nissanu Navara se jen za
první pololetí 2019 prodalo přes 60 000
kusů. Přitom pro zájemce o exkluzivnější

verzi je k dispozici i Renault Alaskan.
Proto bylo rozhodnuto, že s koncem
května 2020 bude výroba tohoto modelu
ukončena. V České republice se doposud
prodalo 181 vozidel. Současným i novým
zákazníkům Mercedes-Benz garantuje
plnění veškerých závazků týkající se záruky,
servisu, náhradních dílů apod.
více na
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Personalia z
Jan Laube rozjíždí
opravárenský startup
Bývalý generální ředitel Fordu Jan
Laube si dal roční odpočinek a už je
zpátky v oboru. Rozjíždí technologický
startup, který má servisům usnadnit
odhalování problémů při opravách
automobilů. Systém Beecam nabízí
možnost audiovizuálních konzultací se
specialistou v reálném čase, využitím
dostupných moderních komunikačních
technologií.
„Beecam je reakcí na neustálý pokrok
automobilové techniky, a zejména
široké využívání elektroniky, což klade
stále vyšší nároky na znalosti mechaniků.
Ale přestože jsou mechanici průběžně
proškolováni, ne vždy mají k dispozici
potřebné informace a s některými
závadami se setkávají jen zřídka, ne-li
poprvé,“ uvedl Jan Laube.
Přínosem Beecamu má být výrazně
větší produktivita práce, úspora drahého
času mechaniků při často zbytečném
hledání, bádání a laborování u mnohých
zapeklitých příčin.

Vlastimil Čepička šéfuje
opravně vrtulníků
Český import Nissanu loni přešel
pod izraelského vlastníka a firmu na
podzim opustil jeho country manažer
Vlastimil Čepička. V minulosti pracoval
u Fiatu a několik let vedl společnost
Kia Motors Czech. Od korejské značky
přešel v prosinci 2016 k Nissanu, kde
do druhé poloviny roku 2019 vedl
pražské zastoupení. Po převzetí firmy
novým vlastníkem japonskou značku
i autobyznys opustil. Letos působí na
pozici General Manager v Bell Textron
Prague, která se zabývá údržbou,
opravami a modifikací civilní letecké
techniky, zejména vrtulníků. Firma také
provádí montáž, opravy a instalace
avioniky
a
přístrojů,
modifikace
radionavigačních systémů.

více na
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Přechod na elektromobilitu nemůže
být proveden přes noc
Skupina Bosch si i přes hospodářský pokles
v automobilovém průmyslu dokázala v roce 2019
udržet vysokou úroveň obratu z předchozího
roku 77,9 miliardy eur. Zisk před zdaněním a úroky
činil přibližně 3 miliardy eur. Generální ředitel
společnosti Robert Bosch Volkmar Denner při
zveřejnění předběžných obchodních výsledků
uvedl: „Slabá ekonomika a pokles automobilové
výroby zanechaly stopy i na společnosti Bosch.
Široká diverziﬁkace společnosti ale má stabilizační
účinek. Navzdory náročné ekonomické situaci
spoluutváříme přechod na alternativní mobilitu
a investujeme do mobility budoucnosti miliardu
eur ročně.“
Bosch očekává, že celosvětová výroba
automobilů v roce 2020 třetí rok v řadě klesne,
a to o 2,6 % na 89 milionů vozidel celosvětově –
téměř o 10 milionů méně než v roce 2017, a že
tato úroveň zůstane v příštích několika letech
konstantní. Denner varoval, že cesta k budoucí
mobilitě představuje pro automobilový
průmysl řadu velkých problémů. Iracionální
argumenty o automobilech zabránily faktickému
diferencovanému pohledu na silniční provoz
a průmysl potřebuje více času na zvládnutí
přechodu: „Tak zásadní proces, jako je přechod
na elektromobilitu, nemůže být proveden přes
noc.“
„Přechod k alternativní mobilitě neznamená
konec mobility a rozhodně ne konec automobilu.

Podle Mezinárodního dopravního fóra (ITF) se
osobní mobilita v letech 2015 až 2030 celosvětově
zvýší o téměř 50 %. V dohledné budoucnosti
zůstane automobil první volbou v dopravě," řekl
Denner.
Nové technologie, jako je Internet věcí
(IoT), Umělá inteligence (AI) a palivové články,
dále posílí přechod na alternativní mobilitu.
Bosch bude těžit z včasného vstupu do těchto
oblastí rozvoje. V budoucnu bude Bosch také
těžit z trendu k další elektronice a software.
Bosch investuje přibližně 3,7 miliardy eur ročně
do vývoje softwaru a zaměstnává 30 000
softwarových inženýrů. Bosch také vyvíjí hlavní
součást pohonné jednotky s palivovými články
– zásobník a i nadále investuje do vysoce
efektivních spalovacích motorů, protože i v roce
2030 budou dvě třetiny nově registrovaných
vozidel provozovány na naftu nebo benzin.
Kromě toho se Denner zasazuje o používání
obnovitelných syntetických paliv: „Starší vozidla,
která jsou již v provozu, budou muset také hrát
svou roli při snižování emisí CO2. Obnovitelná
syntetická paliva mohou zajistit uhlíkově neutrální
spalovací proces.“
„V Německu bude do roku 2025 až 45 %
elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Proto
budeme v příštích letech investovat 100 milionů
eur do podnikání v oblasti tepelných čerpadel,“
dodal Denner.
více na
www.autoweek.cz

Aures Holdings na vzestupu i díky inovacím
Společnost Aures Holdings, která provozuje sítě
autocenter AAA Auto a Mototechna, je rovněž
zřizovatelem inovační laboratoře AuresLab. Má
57 poboček ve čtyřech zemích – kromě České
republiky i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Se 3000 zaměstnanci vloni prodala 86 000 aut,
což byl nejlepší výsledek v její 28leté historii. Má
v nabídce 19 000 vozů, z toho více než 10 000
v ČR. V ČR vloni prodala 47 000 aut, takže je
největším domácím prodejcem aut. Letos chce
Aures Holdings celkový počet prodaných vozů
dále zvýšit zvyšováním objemu nabízených vozů
a posilováním kapacity stávajících poboček.
Největší potenciál růstu očekává v Polsku.
Produktové a digitální inovace pomáhají
prodejcům automobilů zv yšovat tržby.
Autobazary mohou na základě analýzy dat
přesouvat vozidla mezi pobočkami tak, aby byla
k dispozici na místě s nejvyšší poptávkou a chytré
aplikace pomáhají určit nejvýhodnější výkupní
cenu ojetin.
„V dnešním digitálním světě uspějí pouze ﬁrmy,
které umějí pracovat s dostupnými daty a pružně
reagují na významné tržní signály,“ uvádí ředitel
AuresLab Stanislav Gálik. Na trhu ojetých vozů
byl Aures Holdings v tuzemsku první, kdo začal
používat počítačové řízení vztahů se zákazníky
CRM. Nyní jej chce povýšit na novou úroveň
a umožnit zákazníkům on-line interakci až do
okamžiku obchodu. Cílem je ztransparentnění

procesu, jeho zr ychlení a zefektivnění
naceňování. Dnes už 83 % transakcí probíhá
zcela bez papíru, nicméně asi 17 % klientů stále
vyžaduje tištěné dokumenty.
České datové aplikace se dnes využívají
nejen v rámci skupiny Aures Holdings, ale také
v zahraničí. Gálik k tomu dodává: „Od října
využívají naše technologie oficiální dealeři
značek Lexus a Toyota ve Velké Británii. Mohou
dynamicky naceňovat své vozy nebo řídit
skladové zásoby s využitím umělé inteligence.
Naše datové aplikace využívají rovněž
v Kazachstánu a Jihoafrické republice.“
Mezi nejvýznamnější produktové inovace
z dílny AuresLabu patří spuštění prodeje klasických
automobilů pod značkou Mototechna Classic,
střednědobého pronájmu vozů Mototechna
Drive, prodeje vozů s alternativním pohonem
Mototechna Eco Drive a služeb Try & Buy a Fleet
Hero.
Významnou novinkou letošního roku bude
aplikace, která v reálném čase porovná ceny
vozidel ve čtyřech zemích, kde má Aures
Holding zastoupení. Díky srovnání prodejních
cen v jednotlivých evropských zemích získají
zákazníci autocenter AAA Auto nejlepší výkupní
cenu na trhu. I nadále ale bude rozhodujícím
kritériem rychlost prodeje – v současné době je
to v průměru 39 dní.
více na
www.autoweek.cz

Sedm vědců představilo Institut Equilibrium
Sedm čelních představitelů sedmi vědních
oborů chce problémy společnosti řešit
komplexně. Proto založili Institut Equilibrium.
Při jeho představení se jako příklad nehledání
řešení problémů ve spolupráci s jinými experty
zabývali i otázkou elektromobility.
Institut Equilibrium se chce zaměřit na
propojení odborníků z různých odvětví a diskusi
o vzdělání, ekonomice a technologiích. Správní
radě institutu předsedá expert na robotiku,
držitel několika světových patentů a zakladatel
institutu ČIIRK Vladimír Mařík. Dalšími členy
jsou egyptolog Miroslav Bárta, biochemik
Václav Pačes, neurochirurg Vladimír Beneš,
právník a expert na strategické řízení Zdeněk
Souček a ekonomové Milan Zelený a Peter
Staněk. Součástí institutu je i dvanáctičlenný
poradní sbor, jehož členy jsou například bývalá
předsedkyně Technologické agentury Rut
Bízková nebo jaderný fyzik Vladimír Wagner.
Institut chce oslovit další odborníky i širší
veřejnost.
Hlavním cílem institutu je spojovat poznatky
z různých vědních oborů, protože odborníci
z jednotlivých oborů komunikují mezi sebou, ale
nehledají řešení problémů ve spolupráci s jinými
experty. Profesor Souček jako jedno z témat,

které naše společnost bude muset řešit, uvedl
budoucnost automobilismu. „Automobilismus
čekají zásadní změny. Není jasné, jaká pohonná
jednotka zvítězí. V tuto chvíli probíhá souboj
mezi zastánci spalovacího motoru, elektrického
a vodíkového pohonu, který se zatím nedostal
z fáze vývoje.“
Profesor Mařík uvedl elektomobily jako
ukázku toho, kde selhává spolupráce mezi
obory: „Automobilky sice plánují jejich výrobu,
ale nadále existují otázky kolem dostatečnosti
infrastruktury nabíjení těchto vozů, podoby měst
i ekologických záležitostí. Věda pro to nemá
řešení. Problém se týká čtyř vědeckých disciplín,
ale jejich zástupci se v ČR ještě ani nesešli, natož
aby společně pracovali na nějakém řešení. Není
vymyšleno, jak bude probíhat dobíjení a není
pro něj připravena infrastruktura. Pokud by se
za těchto okolností elektromobilita rozjela tak,
jak si automobilky představují, bude to hazard.
Přijde zima, auta se nebudou mít kde nabít, lidé
si v nich nebudou moci topit, skončí uprostřed
dálnice a ráno bude na silnici stát 5000 krabic
se zmrzlými lidmi.“
Jako jeden ze zásadních problémů profesoři
pociťují, že Česká republika rezignovala na
strategii řízení a přenechala vše neviditelné
ruce trhu. Profesor Staněk zdůraznil: „Prozíravé
země, jako Německo nebo Japonsko, už mají
jasně deﬁ nováno, jaké jsou jejich priority. Ty
se týkají zejména zemědělství a potravinové
soběstačnosti. Česká republika nic takového
nemá.“
více na
www.autoweek.cz

Vodík do aut zlevní o polovinu – rychleji než se čekalo
Ceny vodíku do automobilů se v příštích
10 letech sníží zhruba o 50 %. Je to výrazně
vyšší pokles, než se dosud očekávalo.
Důvodem snížení ceny vodíku pro použití
v automobilech je předpokládané snížení
nákladů díky navyšování objemu výroby.
Navíc se očekává i zlevnění výrobních
zařízení. Ve své zprávě to oznámilo Vodíkové
kolegium světových energetických firem.
Díky poklesu ceny by se vodík mohl stát
konkurenceschopnou alternativou k jiným
nízkouhlíkovým palivům a v některých
případech dokonce i ke konvenčním
palivům. Do roku 2025 by vodík mohl
dosáhnout konkurenceschopnosti zejména
u velkých vozidel s dlouhým dojezdem.
Horší pozici bude mít při jízdách na krátké
vzdálenosti, napří klad u malých aut
a autobusů.
Mezi členy Vodí kového kolegia patří
automobilky Toyota, Nissan nebo Honda.
Právě Toyota v y t vořila pr vní sériově
vyráběné auto na vodík s názvem Mirai,
kterého se celosvětově prodalo už přes
10 000 kusů. Letos japonská automobilka
přichází s druhou generací tohoto modelu,
který má dojezd přes 600 km a stejně jako
jeho předchůdce jezdí zcela bez emisí, když
vypouští pouze čistou vodní páru.

Většímu rozší ření vodí ku napomáhá
i skutečnost, že konkurenční technologie,
zejména elektromobily s akumulátory, jsou
příliš drahé na to, aby se staly životaschopnou
alternativou.
Jako hlavní nevýhody vodíku zpráva
označuje vyšší cenu vodíkových technologií
a omezenou infrastrukturu. Zpráva kolegia
zároveň upozorňuje, že ke snížení nákladů na
produkci paliva o polovinu je nutné vynaložit
investice o objemu 70 miliard dolarů. Ty by měly
podporovat přijetí vodíkového paliva na všech
evropských trzích.
„Budoucnost čistých energií na bázi vodíku
je blíž, než si možná myslíme, protože celý
průmysl usilovně pracuje na vyřešení klíčových
technických problémů. Tato zpráva ukazuje
cestu kupředu k navýšení měřítka výroby
a dosažení konkurenceschopnosti vodíkového
paliva, a tedy i eliminaci uhlíkových emisí, což
je urgentně zapotřebí,“ uvedl Benoît Potier,
předseda představenstva a generální ředitel
Air Liquide a spolupředsedající Vodíkového
kolegia.
Kolegium, založené před třemi roky,
spolupracuje s asociacemi na regionální
i národní úrovni. Analyzuje aktuální vládní
rozhodnutí, předpisy a technologie, a poskytuje
strategická doporučení.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto vystavuje žákovské vozy v Autostadtu
Novinkou v pavilonu značk y Škoda
v koncernovém areálu Autostadt ve Wolfsburgu
jsou studie pickupu Mountiaq a SUV kabrioletu
Sunroq.
Pavilon značky Škoda ve wolfsburgském
Autostadtu představuje práci designérského,
technického a inženýrského dorostu společnosti
Škoda Auto. Poprvé se zde představují vozy
Mountiaq a Sunroq vyvinuté a vyrobené studenty
Škoda Akademie v Mladé Boleslavi. Součástí
nové expozice budou po dobu tří měsíců také
nový Superb iV s plug-in hybridním pohonem,
Kamiq a Scala Monte Carlo.
Andrea Frydlová, vedoucí Škoda Muzea,
zodpovědná za výběr exponátů pro výstavu,
říká: „Vedle dlouhodobé expozice v Autostadtu
probíhá také tematická výstava, která slouží
jako pojítko s minulostí. Těší nás, že zde můžeme
poprvé představit žákovské studie Mountiaq
a Sunroq. Ty jsou stejně jedinečné jako samotný
projekt a prokazují vysokou úroveň vzdělávání
ve Škoda Akademii.“
Od roku 2014 talentovaní studenti pod
vedením mistrů odborného výcviku každý rok
navrhují a staví žákovský koncept vozu značky
Škoda. Inovativní a pokrokový projekt dává
budoucím odborníkům jedinečnou možnost,
aby ve spolupráci s oddělením výroby, designu
a dalšími obory podrobili získané teoretické
znalosti ryze praktické zkoušce. Doposud vzniklo

šest žákovských konceptů. V současné době
20 žáků pracuje na novém unikátním voze pro
rok 2020. Žákovské vozy Škoda jsou důkazem
vysoké kvality vzdělávacích programů Středního
odborného učiliště strojírenského Škoda Auto.
Škoda Mountiaq z roku 2019 je unikátní
dvoudveřový koncept pickupu postavený na
bázi modelu Kodiaq. K nejzajímavější výbavě
šestého žákovského vozu značky Škoda patří silný
naviják, světelná rampa na střeše nebo osvětlená
ložná plocha, pod níž se nachází další odkládací
prostory. Odstín oranžové barvy Sunset si navrhli
žáci sami.
O rok dřív 23 žáků navrhlo a postavilo kabriolet
Sunroq. Při proměně modelu Karoq na Sunroq
museli nejprve odříznout celou střechu a karoserii
náležitě zpevnit. Díky zcela nově koncipovanému
víku má Sunroq dokonce větší zavazadlový
prostor než Karoq. Zvláštní pozornost studenti
věnovali osvětlení. Kliky dveří a podběhy kol jsou
podsvícené LED diodami, dveře a nárazníky jsou
vybaveny projektory, které promítají nápis Škoda
na zem.
Autostadt, dokončený v roce 2000, je
největším předávacím centrem vozů na světě
a komunikační platformou pro značky koncernu
Volkswagen. Autostadt ročně navštíví více než
dva miliony návštěvníků. Součástí centra jsou
pavilony všech koncernových značek včetně
expozice značky Škoda.
více na
www.autoweek.cz

