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Francouzský koncern PSA Group učinil překvapivou 
nabídku na odkoupení automobilky Opel od 
koncernu General Motors. GM a PSA spolupracují 
od roku 2012. Jeden čas bylo dokonce ve hře i 
kapitálové spojení včetně ovládnutí PSA Američany, 
ale francouzská vláda společně s čínským partnerem 
PSA společností Dongfeng Motor tomuto spojení 
zabránily. Z této doby se uchovaly tři společné 
projekty (už brzy se v Ženevě představí crossovery 
Opel Crossland X a Citroën C-Aircross). 

Do čela PSA v roce 2014 nastoupil Carlos Tavares, 
jemuž se velmi rychle podařilo ztrátovou společnost 
učinit ziskovou soustředěním investic na nejziskovější 
modely. Tavares byl v roce 2013 nucen odejít z 
vedení Renaultu pro zásadní neshody s Carlosem 
Ghosnem. Ve vedení PSA Group dosáhl podobný 
ekonomický zázrak jako kdysi Ghosn při záchraně 
Nissanu. Nyní usiluje o to, aby v Evropě Ghosna 
předčil vytvořením větší skupiny, než je dosavadní 
evropská dvojka Renault.

Už v roce 2009 vše směřovalo k tomu, že GM 
prodá svou ztrátovou evropskou divizi kanadskému 
koncernu Magna International s ruskými kontakty 
na Sberbank Olega Děripasky. Dohodu na poslední 
chvíli zmařilo nejvyšší vedení GM. Nyní Opel pod 
vedením K. T. Neumanna směřuje k ziskovosti. Už v 
roce 2016 by Opel Group skončila v černých číslech 
nebýt poklesu hodnoty libry po ohlášení brexitu. 

Prodej Opelu by znamenal odchod General Motors 
z Evropy, ale vlastně i z Austrálie, kde chce letošní 
ukončení výroby nahradit dovozem vozů vyráběných 
u Opelu, ale prodávaných pod značkou Holden.

Pro PSA Group by spojení s Opelem znamenalo 
posílení na dvou největších evropských trzích, tedy v 
Německu a Velké Británii s výhledem, že brzy dojde i 
k oživení prodeje nových aut v Rusku, kde Francouzi 
absentují. Spojením by vznikl druhý největší výrobce 
aut v Evropě s podílem na trhu 16,3 % proti 24,1 % 
skupiny Volkswagen. Samozřejmě by se projevily 
synergické efekty ve výrobě a především při nákupu 

komponent. Výhodná by byla 
i společná výroba užitkových 
vozidel. 

Faktorem, který by mohl 
akvizici zmařit, je odpor 
německých odborů. „Pokud je 
pravdou, že se vedou jednání 
mezi GM a PSA s cílem prodat 
Opel/Vauxhall, pak je to 
bezprecedentní porušení všech 
německých a evropských práv 
o spolurozhodování,“ uvedly 
německé odbory IG Metall. 

Německo v šoku: PSA chce koupit Opel 
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Peugeot Partner Tepee Electric
Peugeot Partner Tepee Electric byl vyvinut pro klientelu, která se snaží spojit elektrickou 
mobilitu s každodenními soukromými nebo pracovními činnostmi. Peugeot Partner 
Tepee Electric se představí na autosalonu 2017 v Ženevě a do prodeje přijde v září.
Peugeot Partner Tepee Electric byl postaven na bázi Peugeotu Partner Tepee a 
využívá pohonnou jednotku z dodávky Peugeot Partner Electric s elektromotorem 
o výkonu 49 kW (67 k) a točivém momentu 
200 N.m. Dva lithio-ionové akumulátory s 
kapacitou 22,5 kWh umožňují v evropském 
režimu NEDC dojezd 170 km. Peugeot 
Partner Tepee Electric má pět samostatných 
sedadel, přičemž sedadla ve druhé řadě lze 
vyjmout. Objem zavazadlového prostoru je v 
pětimístné konfiguraci 1350 l.
více na www.autoweek.cz

Nová generace Audi Q5 v prodeji
Audi po osmi letech uvádí na trh druhou generaci 
úspěšného prémiového SUV Q5. Vstupní verzi Q5 
2,0 TDI/110 kW (150 k) lze pořídit za 1 071 900 Kč. 
Nové Audi Q5 vychází z nové platformy s podélně 
uloženým motorem MLB Evo. Nové Audi Q5 je s 
délkou 466 cm a rozvorem 282 cm v porovnání s 
předchůdcem větší al zároveň až o 90 kg lehčí. 
Na český trh přichází se vznětovým motorem 2,0 
TDI ve třech výkonových úrovních - 110 kW (150 

k), 120 kW (163 k) a 140 kW (190 k) - nebo zážehovým 2,0 TFSI/185 kW (252 k). Na výběr 
jsou dvě varianty pérování - s adaptivními tlumiči nebo nové adaptivní vzduchové. 
Sériově dodávaný systém Audi drive select nabízí až sedm různých jízdních režimů. 
Pohonu všech kol quattro s technikou ultra je propojen s ostatními systémy vozidla. 
Výrobu nové generace modelu Audi Q5 zajišťuje závod San José Chiapa v Mexiku.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Daimler hodlá vystavět továrnu na výrobu vozů Mercedes-Benz v ruském regionu 
Solněčnogorsk.
- Toyota svolává do servisu všech 2840 vozů Mirai s palivovými články kvůli chybě 
softwaru.
- PSA v rámci příprav návratu do Indie po 20 letech získal právo na použití jména 
Ambassador.
- Přerušení dodávek po požáru továrny Recticel v Mostu způsobil omezení výroby 
Volkswagenu Passat.
- Objem prodeje ojetých aut v Německu ve výši 67,6 miliardy eur vloni poprvé v historii 
předčil objem prodeje nových aut se 61,1 miliardy eur.
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Nový model Mini Countryman míří opravdu vysoko, 
a to nejenom svými rozměry, ale především bohatou 
nabídkou pohonných jednotek a skvělými jízdními 
parametry.

Již na první pohled se Mini Countryman tváří jako 
dospělý automobil, který má ambice oslovit početnou 
klientelu - od rodin s malými dětmi až po ryzí 
individualisty a sportovně založené řidiče. S délkou 
4,3 m a rozvorem 2,67 m je skutečně univerzálním 
automobilem, což podtrhují i verze 
s pohonem všech kol ALL4 a plug-in 
hybridní varianta. 

Nová generace Mini Countryman je 
největším vozem v téměř šedesátileté 
historii tradiční britské značky. 
Automobil s pěti plnohodnotnými 
sedadly a zavazadlovým prostorem 
o objemu 450 až 1309 l je o 20 cm 
delší než předchůdce. Interiér je 
nyní prostornější a zásluhou o 13 cm 

podélně posuvných zadních sedadel i praktičtější. Víko 
zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním lze 
otevírat a zavírat bezdotykově pouze pohybem nohy 
pod zadním nárazníkem. 

Hodnotnější interiér s širokými možnostmi 
individualizace je nově vybaven centrálním kontrolním 
displejem s dotykovým ovládáním doplňujícím známý 
systém s univerzálním ovladačem Mini umístěným 
mezi sedadly.

Mini Countryman vyráží na český trh

více na
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Ministerstvo dopravy ČR studuje vodík
Ministerstvo dopravy ČR se věnuje problematice využití vodíkového pohonu. V návaznosti 
na Národní akční plán čisté mobility, který byl vládou ČR schválen v listopadu 2015, 
probíhá příprava studie posuzující potenciál využití vodíkového pohonu v dopravě. 
Výsledky studie budou sloužit jako jeden z podkladů pro strategické plánování v 
této oblasti. Průzkum pro Ministerstvo dopravy provádí poradenská společnost Grant 
Thornton. Důležitým tématem je posouzení atraktivity vodíkové mobility pro investory 
a možnosti případného spolufinancování z veřejných zdrojů (včetně fondů EU). Na 
zpracování studie spolupracují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního 
prostředí, zástupci samosprávy měst, 
akademické a podnikatelské sféry. 
Předpokládané dokončení studie je 
odhadováno na červen 2017.
V České republice společnost Linde 
Gas jako první ve Střední Evropě 
otevřela plnicí stanici na vodík v 
Neratovicích už v roce 2009 v rámci 
společného projektu s ÚJV Řež (na 
fotografii). Německo předpokládá 
do roku 2022 vybudovat až 400 
plnicích stanic na vodík.
více na www.autoweek.cz

Poslední Phantom VII
Výrobní závod společnosti Rolls-
Royce Motor Cars opustil posledním 
vůz Phantom VII. Modelovou řadu s 
historií starší než 90 let čeká přechod 
do zcela nové éry. Phantom VII se stal 
symbolem renesance společnosti 
Rolls-Royce Motor Cars po jejím 
přechodu pod kontrolu BMW Group. 
První společně vyvinutý a vyráběný 
model se setkal s velkým úspěchem.
Označení Phantom, poprvé použité 
v roce 1925, je symbolem nejvyšší 

úrovně luxusu nejen v rámci značky Rolls-Royce, ale též v celém automobilovém 
průmyslu. Po 78 letech od výroby prvního Phantomu vyjel v lednu 2003 ze zcela nově 
vybudovaného závodu v Goodwoodu Phantom VII, první reprezentant značky ve 21. 
století. Nyní ruční výroba Phantomu VII končí a po 13 letech se otevírá prostor pro 
zcela novou generaci se zcela novou hliníkovou nosnou strukturou.
více na www.autoweek.cz
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ASEM u ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy pozvalo zástupce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) 
k vypořádání připomínkového řízení k novelám zákona č. 56/2001 Sb. a Vyhlášky 
č. 302/2001 Sb. týkající se Stanic technické kontroly a měření emisí. Ministerstvo se 
bude některými body zabývat a zohledňovat je při dalších úpravách textů novely 
Vyhlášky. Ředitel legislativního odboru MD Martin Vavřina nicméně konstatoval, že 
i kdyby připomínky k novele zákona 
č. 56/2001 Sb. byly oprávněné, dnes 
již nejsou na pořadu dne, protože 
poslanci si schválili vlastní řešení odlišné 
i od původních představ Ministerstva 
dopravy. Konstatoval, že šlo především 
o lobbing ze strany STK. Poslanci tedy 
hájí kartelovou dohodu majitelů STK, 
takže hlavní cíle Evropské směrnice 
2014/45/EU se v ČR plnit nebudou.
více na www.autoweek.cz

I ministr Brabec nese vinu za odstraňování 
filtrů pevných částic
Ministr životního prostředí Richard 
Brabec ve vysílání Rádia Impuls odsoudil 
odstraňování filtrů pevných částic z aut: 
„Je to skutečné zvěrstvo, protože z těch 
výfuků jdou rakovinotvorné látky. Policie 
by to teoreticky mohla prověřovat, 
ale je to poměrně složité. To by se 
muselo kontrolovat v provozu, takže by 
policisté museli mít analyzátory, což jsou 
poměrně drahé přístroje. Překročení 
rychlosti se zjišťuje mnohem snáz.“ S tím, 

že odstranění filtru pevných částic je zvěrstvo, lze jen souhlasit. Jenže vina za to padá 
na Ministerstvo dopravy, které řídí Brabcův stranický kolega Dan Ťok (oba reprezentují 
hnutí ANO), odkud vzešel zákon, který toto zvěrstvo legalizuje. Odpovědnost za to 
nese i ministr Brabec, protože je členem vlády, která to schválila. Ministr Brabec by 
měl také vědět, že pokud by byl zájem, zjistit odstraněný filtr pevných částic je ve 
skutečnosti snazší než změřit nepřiměřenou rychlost. Policisté v Německu či Rakousku 
k tomu žádné drahé přístroje nepotřebují, stačí jim rychlá kontrola výfuku, aby takové 
vozidlo odstavili z provozu. 
Udělat konečně pořádek v měření emisí by bylo účinnější, než ministrem Brabcem 
proklamované nízkoemisní zóny (kam by auta bez DPF stejně mohla jezdit) nebo 
podpora zavádění elektromobilů.
více na www.autoweek.cz



Mitsubishi připravuje Eclipse Cross
Mitsubishi na autosalonu v Ženevě představí nový model s profilem kupé, které se svým 
jménem hlásí k úspěšnému kupé Eclipse a označením Cross naznačuje, že bude mít 
charakter SUV. Sportovní model Eclipse je sice v Evropě málo známý, ale především v 
USA se jej v letech 1989 až 2012 prodalo 1,4 milionu kusů. Na tento úspěch chce Mitsubishi 
navázat víceúčelovým modelem s 
pohonem 4x4 (samozřejmě bude 
i verze s pohonem jen předních 
kol) a funkčností SUV. Eclipse 
Cross se zařadí mezi modely ASX 
a Outlander, čímž rozšíří nabídku 
značky v segmentu, o nějž nejvíc 
roste zájem kupujících. Čekat jej 
zde bude velmi těžká konkurence v 
čele s Nissanem Qashqai. Mitsubishi 
uvádí, že zákazníky dokáže 
přesvědčit víceúčelovostí, která 
údajně nebude mít obdoby. 
více na www.autoweek.cz

Lexus LS 500h se představí v Ženevě
V návaznosti na světovou premiéru 
5. generace modelu LS 500 s 
dvojitě přeplňovaným zážehovým 
motorem 3,5 l V6/310 kW (415 k), 
která se uskutečnila na počátku 
roku v Detroitu, automobilka Lexus 
připravuje na blížícím se ženevském 
autosalonu představení zcela 
nového sedanu LS 500h s plně 

hybridním pohonem. Vícestupňový hybridní pohon vychází ze systému použitého v 
modelu LC, který s řadou LS sdílí stejnou novou globální platformu GA-L. Kombinuje 
motor V6 3,5 l s elektromotorem a poskytuje největší celkový výkon 260 kW (354 k).
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 7. týdne na www.autoweek.cz:
Prezident Zeman navštívil závod Škoda Auto ve Vrchlabí
Vznikl nový časopis Český autoprůmysl 
Nová pneumatika Firestone Vanhawk 2
Informační kampaň Renault Trucks: údržba filtru pevných částic
Škoda Auto ekologicky i v dopravě a logistice 
ÚAMK informuje: Hon na české řidiče v zemích EU
Volkswagen Užitkové vozy s atraktivním úrokem
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Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na 
Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu v 
České republice, které proběhlo pod patronací Škoda 
Auto v Mladé Boleslavi, představilo aktuální trendy v 
automobilovém průmyslu a jejich význam pro Českou 
republiku. Zásadní význam automobilového průmys-
lu pro Českou republiku zdůraznili v úvodu předse-
da vlády ČR Bohuslav Sobotka a 
prezident AutoSAP Bohdan Woj-
nar.
Spolu s premiérem se jednání 
zúčastnili také ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová, 
ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, 
ministr životního prostředí Rich-
ard Brabec, primátorka hlavního 
města Prahy Adriana Krnáčová 
i zástupci automobilek a doda-
vatelů. 
AutoSAP kolokvium vnímá jako zahájení strategické 
spolupráce vlády ČR s automobilovým průmyslem s 
cílem přispět k budoucí konkurenceschopnosti české 
ekonomiky. Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar po 
jednání uvedl: „Dnes jsme společně s představite-
li české vlády učinili významné kroky k tomu, aby-
chom výzvy, které před nás nástup Průmyslu 4.0, ele-
ktromobility, digitalizace, konektivity a autonomního 
řízení staví, proměnili v příležitosti.“
Členové vlády deklarovali odhodlání hledat společná 
řešení a do konce léta 2017 spolu s představiteli 
průmyslu a dalšími partnery připravit Pakt pro bu-

doucnost automobilového průmyslu spolu s akčním 
plánem obsahujícím konkrétní opatření, která posílí 
konkurenceschopnost českého automobilového 
průmyslu i v budoucnu. 
Velký potenciál skýtají nové oblasti podnikání - elek-
tromobilita, autonomní řízení, rostoucí digitalizace i 
inovativní řešení mobility. Aby bylo možné jeho plné 

využití a úspěšné zvládnutí procesů transformace, 
navrhla společnost Škoda Auto zástupcům vlády 
konkrétní opatření. Řešení pro Smart Cities i digital-
izaci mimo jiné může podpořit i zřízení celoplošné 
širokopásmové datové sítě. 
Účastníci se shodli na tom, že budou nutné podstat-
ně vyšší investice do vzdělávání, výzkumu a vývo-
je, aby byla konkurenceschopnost celého odvětví 
zajištěna i v dlouhodobém horizontu. Důvodem je 
fakt, že v současné době roste hrubý domácí pro-
dukt České republiky rychleji než investice do výz-
kumu a vývoje.

Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

více na
www.autoweek.cz
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Testovací okruh pro autonomní vozidla v ČR?
Jedním z témat jednání kolokvia o budoucnosti au-
tomobilového průmyslu v ČR byly i perspektivy au-
tonomního řízení. Jeho vývoj v ČR mají podpořit 
národní strategie, cílené podpůrné programy pro výz-
kum a vývoj i zprovoznění testovacího koridoru. Tento 
koridor by mohl propojit hlavní sídlo společnosti Ško-
da Auto s Prahou, Plzní, Rozvadovem a německým 
Norimberkem. 
Ministr dopravy Dan Ťok navíc naznačil, že uvažuje 
o projektu výstavby testovacího okruhu pro zkoušky 
autonomních vozidel. Jeho představa o zkušebním 
areálu pro systémy autonomního řízení předpokládá 
investici ve výši 1-2 miliardy Kč, v ideálním případě ve 
spojení s rekultivací určité oblasti, například v bývalém 
vojenském areálu Ralsko.
Automobilky i jejich dodavatelé mají k dispozici vlast-
ní testovací areály, v nichž mohou zkoušet mno-
hé funkce spojené s vývojem autonomního řízení 
(například Bosch má špičkově vybavený areál v Box-
bergu, kam pravidelně zve média k prezentaci ne-
jnovějších výsledků svého vývoje). 
V České republice se vývojem autonomních systémů 
řízení na světové úrovni zabývá společnost Valeo. Ta 
nedávno v Praze Hostivaři otevřela špičkově vybav-
ené výzkumné středisko, nicméně při praktickém tes-

tování je odkázaná na využívání části bývalého vo-
jenského letiště u Milovic.
Nejlépe vybaveným areálem pro testování au-
tonomního řízení na světě je Mcity. Jde o unikátně 
vybavený model města vybudovaný ve spolupráci 
university v Michiganu a Michigan Department of 
Transportation s podporou amerických automobil-
ek. V Mcity lze simulovat nejrůznější varianty měst-
ského provozu a překážek, s nimiž se zde mohou 
vozidla setkat. Areál v kampusu Michiganské univer-
sity byl otevřen v červenci 2015. 
Nic podobného jako Mcity v Evropě není. Je ale otázk-
ou, jak dalece by automobilky a především jejich do-

davatelé areál skutečně 
využívali s ohledem na 
snahu o utajení své čin-
nosti. Je také třeba do-
dat, že vybudování areá-
lu samo o sobě nestačí. 
Je potřeba mít k němu i 
potřebné zázemí včetně 
kvalitního ubytování a 
potřebné dopravní dos-
tupnosti.
Při vzpomínce na to, s 
jakými problémy se před 
časem setkala snaha 
společnosti Škoda Auto 
o rozšíření testovacího 
areálu u Husí Lhoty, nel-
ze být velkým optimis-
tou.

Testovací okruh pro autonomní vozidla v ČR?

více na
www.autoweek.cz
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Tisíce automobilů dnes vyjíždí přímo z výroby 
vybaveny moderními systémy konektivity. Uživatelé 
díky tomu získávají možnost pohodlnějšího přístupu k 
informacím, ale otevírá se tím i prostor pro nové služby. 
Je zde ale i obrovská příležitost tato inteligentní řešení 
nabídnout rovněž 270 milionům majitelů starších aut 
v Evropě. Společnost T-Mobile nabízí zařízení, které 
dokáže změnit i starší auto na chytré, vybavené 
špičkovou technologií konektivity srovnatelnou s tím, 
co nabízejí nejmodernější automobily většinou jen 
jako výbavu za příplatek. Zařízení je použitelné pro 
zákazníky všech operátorů a funguje 
nejen na území České republiky, ale i na dovolené v 
rámci EU. 
Společnost T-Mobile zahájila na českém trhu prodej 
tohoto unikátního technického řešení pro komunikaci 
mezi automobilem a okolím pod názvem Chytré auto. 
Malé zařízení vybavené SIM kartou se připojí do OBD 
portu, jímž jsou vybaveny všechny vozy uvedené od 
roku 2001.
Zařízení čte z vozu data a posílá informace o stylu 
jízdy, pohybu, poruchách a bezpečnosti přímo 
do aplikace v mobilním telefonu. Zařízení mohou 
používat zákazníci všech operátorů, stačí stáhnout 
aplikaci a propojit se Zařízením v autě. 
Česká republika je první zemí, kde se toto zařízení 
a aplikace uvádí do provozu, protože společnost 

T-Mobile Czech Republic byla jedním z partnerů 
při jeho vývoji. Po ČR budou následovat Německo, 
Slovensko a Maďarsko. Řešení stojí 2599 Kč s tarifem 
za 75 Kč měsíčně. V předplacené sadě přijde na 3499 
Kč včetně ročního provozu. 
Nabízené služby vycházejí z platformy Mojio, ale 
je možné aplikovat i další včetně servisních. Mojio 
analyzuje stav automobilu. Majitel vozu se přes 
aplikaci Motion dozví o stavu a poloze svého auta, o 
překročení rychlosti, o tom, že do jeho zaparkovaného 
vozu někdo naboural, o odtahu či stavu autobaterie. 
Majitel může exportovat knihu jízd, sdílet polohu 
automobilu, sledovat statistiku ujetých km, dobu 
jízdy, průměrnou rychlost nebo výjezd z nastavené 
oblasti. Operátor plánuje další vývoj zařízení, například 
ukazovat i informace o stylu jízdy, stavu paliva, SOS 
alert (notifikace v případě nehody) či Wi-Fi. Všechny 
nové funkce budou pro stávající zákazníky k dispozici 
automaticky. 

T-Mobile nabízí Chytré auto
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Zájem o dodávky kompletních kol

Společnost Alcar Bohemia dosáhla v kalendářním roce 
2016 v porovnání s rokem 2015 nárůst prodeje litých 
kol o 12 %, prodej hybridních kol se zvýšil dokonce 
o 23 % a i v segmentu senzorů TPMS Alcar narostl 
prodej o více než 20 %. Objem prodeje ocelových 
kol zůstal na stejné úrovni. Zájem o snímače tlaku v 
pneumatikách ale stále brzdí jejich relativně vysoká 
cena. To vede ke stále většímu příklonu k nepřímým 
čidlům. Při prodeji litých kol okolo čtvrt milionu kusů 
jen asi 12 tisíc bylo vybaveno TPMS.
V listopadu 2016 začal Alcar Bohemia nabízet a 
dodávat také kompletní kola složená z litých kol 
značek AEZ, Dotz, Dezent, Enzo nebo ocelových kol 
Alcar Stahlrad a Alcar Hybridrad s pneumatikami 
dle přání zákazníka. Služba je určena primárně pro 
prodejce automobilů.
Tento krok se ihned setkal s pozitivní odezvou a 
kompletní kola se stala žádaným artiklem ze strany 
dealerů automobilů. Díky aktivnímu přístupu Alcaru 
jsou kompletní kola již nyní k dispozici u mnoha 
dobrých dealerů různých značek. Alcar Bohemia 
nabízí car dealerům především kola v originálních 

rozměrech se schválením ECE, u kterých není třeba 
žádná nadbytečná administrativa, protože u nich 
není nutná prohlídka na STK ani zápis do technického 
průkazu, protože jejich rozměr je již v technickém 
průkazu vozidla uveden.
Alcar začlenil sekci kompletních kol také do svého 
webshopu. V sekci Komplety naleznou obchodní 
partneři veškeré technické informace a mohou zde 
během několika vteřin objednat kola, pneumatiky i 
vhodné senzory TPMS. Do dvou dnů (v Praze i téhož 
dne) pak obdrží vše zkompletované a připravené k 
montáži na vůz svého zákazníka.
Alcar Bohemia umožňuje i integraci webu prodejce 
na konfigurátor Alcaru. Zákazník přitom zůstává v 
kontaktu jen s dealerem, protože Alcar je zde jen 
prostředníkem garantujícím správnost kompletu. 
Ceny na webu jsou cenami dealera, který obchod 
administruje na základě vlastní kalkulace.
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Obce využívají dotace na ekologická auta
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Obce využívají dotace na ekologická auta
Do konce března mohou obce a kraje využít dotace 
Ministerstva životního prostředí (MŽP) na auta s 
ekologickým pohonem. Podle MŽP mají obecní a 
krajská zastupitelstva největší zájem o elektromobily 
a plug-in hybridy. Ty by rádo provozovalo 57 % 
dotázaných úřadů. Auto na stlačený zemní plyn (CNG) 
pak preferuje zbylých 47 % respondentů.
Na podporu aut s ekologickým pohonem je v 
dotačním programu MŽP pro obce a kraje vyhrazeno 
celkem 100 milionů Kč. Obecní a krajské úřady mohou 
na nákup elektromobilu získat dotaci ve výši až 220 
000 Kč. Pro automobily na zkapalněný zemní plyn 
lze pak získat příspěvek 50 000 Kč. Cílem dotačního 
programu je nejen více zpřístupnit vozy s touto 
technologií i menším obecním samosprávám, ale 
také rozhýbat v Česku poptávku po alternativních a 
ekologických pohonech aut. Administraci dotací má 
na starosti Státní fond životního prostředí. 
„Program jsme vypsali v polovině listopadu a zatím 
evidujeme 18 žádostí o dotaci. Největší zájem 

je aktuálně o elektromobily. Nápor žádostí však 
očekáváme až těsně před ukončením výzvy, která 
končí posledním březnem. Obce i kraje totiž musejí 
své žádosti schválit nejprve přes zastupitelstva,“ 
uvedla Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva 
životního prostředí ČR.
Cílem dotací je mezi úřady více rozšířit ekologickou a 
úspornou technologii dopravy a snížit cenový rozdíl 
mezi elektromobilem a běžnými vozy na benzín či 
naftu. Poznatky z dotačního programu pro obce a 
kraje chce ministerstvo využít pro případné dotace 
na elektromobily pro fyzické osoby. 
„Zhodnocení zkušeností s novou výzvou nám 
přinese cenné poznatky pro budoucí možné rozšíření 
podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, 
například pro fyzické osoby. Kdy to bude, bude 
záležet na vyhodnocení výsledků aktuální výzvy i na 
komplexní analýze, která vznikne do konce září 2017,“ 
uvedla k dotacím na elektromobily pro občany Petra 
Roubíčková. 
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Porsche do sezóny 2017 nastoupí s cílem zvítězit 
potřetí za sebou v Le Mans i v mistrovství světa ve 
vytrvalostních závodech FIA WEC. Prototypy 919 
Hybrid třídy LMP1 ponesou jako obhájci titulu mistra 
světa startovní čísla 1 ( jezdci Neel Jani, André Lotterer 
a Nick Tandy) a 2 (Timo Bernhard, Earl Bamber a 
Brendon Hartley). Jani je úřadujícím mistrem světa 
a vítězem Le Mans z roku 2016. Tandy s Bamberem 
zvítězili v roce 2015 v Le Mans a Hartley s Bernhardem 
se ve stejném roce stali mistry světa. Lotterer byl 
mistrem světa v roce 2012 s vozem Audi a má za 
sebou tří vítězství v Le Mans.
„Chceme dosáhnout hattrick. Každý ze závodů je 
náročný. Musíte zvládnout šest hodin v hustém 
provozu vozů různých kategorií pohybujících se 
rozdílnými rychlostmi. Každé kolo je nepředvídatelné 
a o vítězství rozhodují jen sekundy,“ představil cíl týmu 
260 zaměstnanců ve Weissachu vedoucí projektu 
LMP1 Fritz Enzinger. 
Díky předpisům pro třídu prototypů LMP1 je seriál 
FIA WEC pro Porsche ideální platformou pro vývoj a 
testování inovací. Pravidla ponechávají konstruktérům 
volné pole působnosti pro využití různých koncepcí 
pohonu a vyžadují pokrokové technologie jako 
hybridní pohony, downsizing motoru při zachování 
vysoké účinnosti a důsledné využívání odlehčených 
konstrukcí. 

Hybridní pohon vozu Porsche 919 spojuje dvoulitrový 
čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem s účinným 
přímým vstřikováním a lithio-ionovým akumulátorem 
k akumulaci elektrické energie ze dvou systémů 
rekuperace - kinetické energie z brzdění na přední 
nápravě (ERS-K) a tepelné z výfukových plynů (ERS-H). 
Porsche 919 Hybrid je jediný prototyp, který získává 
energii nejen při brždění, ale i při zrychlování. Extrémně 
krátkou dobu nabíjení umožňuje použití technologie 
800 V. Pohonná jednotka dosahuje systémový výkon 
662 kW (900 k) - 368 kW ze spalovacího motoru 
pohánějícího zadní kola a 294 kW z elektromotoru 
pohánějícího přední kola. 

Kalendář FIA WEC

Porsche usiluje o hattrick 

více na
www.motorsport-ing.cz

http://www.autoweek.cz

