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Škoda chce prodávat dva miliony aut ročně
Společnost Škoda Auto má za sebou další velmi
úspěšný rok. Rozšiřováním a zlepšováním modelové
nabídky se jí v roce 2017 podařilo zvýšit objem
prodeje na rekordních 1,232 milionu dodaných vozů
a zisk vzrostl o 34,6 % na 1,6 miliardy eur při obratu
16,6 miliardy eur (o 20,8 % víc než v roce 2016).
Značka Škoda dokonale využívá možnosti, které
jí poskytuje koncernová strategie s modulovou
platformou MQB, dostupnými pohonnými jednotkami
a nejmodernějšími technickými inovacemi.
Díky uvedení modelu Kodiaq a zahájení prodeje
modelu Karoq vzrostl podíl SUV na evropském
prodeji na 14,6 % z 9,1 % v roce 2016, nicméně to
je v porovnání s jinými značkami málo. Pro rok 2019
proto Škoda připravuje malý městský crossover,
jehož předobrazem byl v Ženevě vystavený koncept
Vision X.
Jenže Škoda Auto naráží na meze dalšího růstu.
Výrobní kapacity v Mladé Boleslavi i Kvasinách jsou

na limitu a zvýšení výroby sobotními směnami
odmítly odbory. Souhlasí ale s přechodem ze dvou
na třísměnný provoz, což by zvýšilo produkci v Mladé
Boleslavi o 83 000 vozů ročně.
„Prodej se do roku 2025 může dostat prodej na úroveň
dvou milionů vozů ročně. Abychom mohli v tomto
růstu pokračovat, musíme zavést nezbytná opatření.
Prověřujeme kapacity v rámci sítě výrobních závodů
koncernu Volkswagen. Přirozeně je naším cílem,
aby na tomto růstu participovala Česká republika
a region Mladoboleslavska. Proto prověřujeme i
navýšení kapacit zde v Mladé Boleslavi. Při tom jde
o zásadní opatření v oblasti infrastruktury, např.
zlepšení silniční sítě, nové byty nebo občanskou
vybavenost. Zvažujeme vznik rozvojového fondu, do
kterého by Škoda Auto mohla vložit dvoucifernou
částku v milionech eur,“ naznačil nejbližší vývoj při
výroční tiskové konferenci předseda představenstva
společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.
Nedávné úvahy o přesunu výroby modelu Superb
do německého Emdenu vyvolaly mezi
českými politiky a odboráři pobouření.
Jenže v Emdenu v současné době jede
výroba naplno a nejméně do roku 2020
tam není pro Superb prostor. Podobně
ve Španělsku je Seat na hranici výrobní
kapacity a také v Bratislavě, kde se vyrábí
Citigo, jede výroba díky produkci velkých
SUV naplno.

Více o plánech do budoucna a
elektromobilitě na str. 10 (jen po
stažení pdf verze)
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Subaru WRX STI Final Edition loučení s Evropou
Subaru z evropských trhů stahuje
legendární model WRX STI, který
zde japonské značce pomáhal
vybudovat
si
výjimečné
postavení.
Jako
stylové
rozloučení bude k dispozici
speciální provedení Final Edition.
Celkem bude k dispozici 15 kusů
s doporučenou cenou 1 380 000
Kč. Konec prodeje WRX STI je
důsledkem nových emisních norem v EU. Obchodně nemá smysl homologovat nový
motor plnící nový emisní standard, protože Subaru prodává především crossovery
Forester a XV.
Subaru WRX STI má vpředu podélně uložený motor boxer pohánějící všechna kola přes
elektronicky řízený mezinápravový diferenciál Multi DCCD. Přeplňovaný čtyřválec 2,5 l
má výkon 221 kW (300 k) a točivý moment 407 N.m. Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,2
s a největší rychlost je 255 km/h.
více na www.autoweek.cz
Lamborghini Urus mělo českou premiéru
Lamborghini Urus už se představil také v České republice v prostorách autorizovaného
prodejce Lamborghini Praha. Třetí model v nabídce Lamborghini představitelé italské
značky označují jako první vůz kategorie Super Sport Utility Vehicle. Pětimístný automobil
pohání motor V8 4,0 l se dvěma turbodmychadly o výkonu 478 kW (650 k) a točivém
momentu 850 N.m. Urus má pohon
všech kol s aktivním rozdělováním
točivého momentu, řízení všech kol
a adaptivní vzduchové odpružení.
Volič jízdní dynamiky Tamburo
nabízí šest různých jízdních režimů a
individuálně nastavitelný režim EGO.
Urus zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,6 s a
dosáhne nejvyšší rychlost 305 km/h.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 12. týdne na www.autoweek.cz:
Volkswagen Užitkové vozy nabízí nízké ceny DPF
Goodyear uvádí na trh Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Novinka Michelin Primacy 4 na léto 2018
Značka Jurid připravuje změny
Autolaky BASF s podílem biomasy
Bílá barva aut celosvětově nejoblíbenější
Prodloužená záruka na náhradní díly Renault Trucks
Scania uvádí nová řešení pro městskou dopravu

Pohodlí s Cactusem
Citroën uvádí na český trh modernizovanou podobu
kompaktního modelu C4 Cactus. Ve skutečnosti
přiváží úplně nové auto - nejen vzhledem a s novou
inovativní technikou. Citroën C4 Cactus se mění z
nekonvenčního crossoveru a nahrazuje i hatchback
C4.
Citroënu C4 Cactus se v původní podobě za čtyři
roky prodalo 270 000 kusů. Byl navržen s využitím
platformy PSA PF1. Ani v nové podobě se nezměnily
jeho základní proporce, zcela se ale změnil design,
když byly přepracovány nejvíc kontroverzní prvky.
Plných 90 % externích dílů je nových a jednotlivé
části karoserie nejsou zaměnitelné s původním
vozem. Úplně nové je řešení přídě v souladu s
dalšími novými modely značky. Na karoserii zůstaly
ochranné prvky AirBump, ale posunuly se níž, takže
hrají mnohem víc roli designového doplňku než
skutečné ochrany. Objem zavazadlového prostoru
je 348 l resp. 1170 l. Světlá výška 155 mm usnadňuje
jízdu na nekvalitních cestách. Tu podporuje i systém
zlepšení záběrových schopností Grip Control.
Citroën chce se všemi svými modely být na špičce po
stránce jízdního komfortu. Proto C4 Cactus přichází s

významnou inovací - tlumiči s hydraulickými dorazy
PHC (Progresive Hadraulic Cushions).
Citroën C4 Cactus v ČR přichází do prodeje se
zážehovým motorem 1,2 PureTech 110 s největším
výkonem 81 kW a maximálním točivým momentem
205 N.m. Tento tříválec se kombinuje s pětirychlostní
přímo řazenou převodovkou nebo se šestistupňovou
samočinnou Aisin s měničem. Turbodiesel 1,6
BlueHDi 100 má výkon 73 kW a točivý moment 254
N.m. Vzhledem k blížícímu se přechodu z Euro 6.1
na Euro 6.2 se nabídka pohonných jednotek bude
postupně měnit.
Citroën C4 Cactus se vyrábí ve španělském závodě
Villaverde u Madridu. Nabídka na českém trhu
začíná verzí Feel 1,2 PureTech 110 5 MAN se základní
cenou 379 900 Kč. Při aktuální slevě 20 000 Kč a
bonusu za starý vůz ve výši 10 000 Kč je dostupná
za akční cenu 349 900 Kč s prodlouženou zárukou
EssentialDrive na 5 let resp. 80 000 km.
Více o voze, tlumičích PHC a kompletní ceník na
str. 11 (jen v pdf verzi)
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Škoda Auto se vrací do
Singapuru
Česká
automobilka
opět
dodává vozy do Singapuru.
Showroom
Skoda
Centre
Singapore na Leng Kee Road
nabídne na základě průzkumu
mezi zákazníky pět modelových
řad Rapid Spaceback, Octavia,
Superb, Karoq a Kodiaq, všechny
s automatickou převodovkou a
pětiletou zárukou. Vozy Škoda
už se v minulosti v Singapuru prodávaly. Poslední prodejce vozů Škoda, společnost
Harvest Automobiles, ale skončil v roce 2013. Ve spolupráci se společností Volkswagen
Group Singapore se ovšem návrat značky odehrává na zcela jiné úrovni. Prodejna v
Singapuru je prvním přímým zastoupením značky Škoda v jižní Asii. Přesto, že v Singapuru
je limitován počet registrací nových soukromých vozů, je tamní trh považován za
odrazový můstek pro vstup na další trhy tohoto regionu.
více na www.autoweek.cz
Volkswagen rozšiřuje rodinu I.D.
Volkswagen připravuje velkorysé rozšíření svého působení ve světě elektromobility pod
značkou I.D. K této řadě přispěje i divize Volkswagen Motorsport závodním speciálem
I.D. R pro závod Pikes Peak. Ten se pojede 24. června na trati dlouhé 19,99 km, stoupající
z nadmořské výšky 2800 m n. m. do 4300 m
n. m. Řídit ho bude vítěz posledních dvou
ročníků Romain Dumas. Jeho cíl je jasný,
protože v roce 2015 závod v absolutní
klasifikaci vyhrál Novozélanďan Rhys Millen
s elektromobilem eO PP03. To by byla
skvělá propagace zahájení sériové výroby
prvních dvou modelů I.D. v továrně ve
Cvikově, které je plánováno na rok 2019.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Dva sportovní vozy, vyvíjené společně BMW a Toyotou, bude vyrábět společnost
Magna Steyr ve Štýrském Hradci.
- Rostoucí zájem o model Clio vede Renault k rozšíření jeho výroby v tureckém závodě
Oyak Renault v Burse.
- Vedení koncernů Volkswagen a PSA uvádějí, že budou i po tragédii Uberu v Arizoně
pokračovat v testování autonomních vozidel.
- Němečtí vyšetřovatelé opět prohledali budovy ústředí společností Volkswagen a
BMW v souvislosti s možnými podvody při měření emisí.
- Průměrný výkon nově prodávaných aut v Německu vzrostl na 113 kW (154 k) díky
růstu zájmu o SUV, u nichž je průměrný výkon 125 kW (170 k).

Tragédie způsobená autonomním vozidlem
Nadšení z rychlého rozvoje autonomních vozidel
dostalo těžkou ránu. Ve městě Tempe v Arizoně
zkušební vozidlo společnosti Uber srazilo cyklistku
a ta nehodu nepřežila. Automobil se pohyboval v
autonomním režimu a ve voze byl operátor, který
nehodě nedokázal zabránit. Je to první známý případ,
kdy autonomně se pohybující vozidlo způsobilo smrt
jiného účastníka dopravy.
Vedení společnosti Uber oznámilo, že okamžitě
zastavuje testovací jízdy autonomních vozidel,
které probíhají v Phoenixu (Arizona), Pittsburghu
(Pensylvánie), San Franciscu (Kalifornie) a Torontu
(Ontario, Kanada). Generální ředitel společnosti
Uber Dara Khosrowshahi dále uvedl, že společnost
spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, aby
pochopila co se stalo.
Do Arizony vyslala tým vyšetřovatelů Národní
rada pro bezpečnost v dopravě NTSB (National
Transportation Safety Board). Právní zástupci rodiny
oběti uvedli, že i přesto, že se žena nepohybovala
na vyznačeném přechodu, není možné na ni svalovat
vinu za nehodu. Zástupce NTSB prohlásil, že pohyb
chodce mimo vyznačený přechod v žádném případě
nemůže být ospravedlněním nehody s následkem
smrti.

Uber už vloni v Arizoně zastavil testování svých
autonomních vozidel po nehodě jednoho ze svých
vozů. Vyšetřování prokázalo, že vina nebyla na straně
vozidla Uberu, nicméně podrobná analýza ukázala,
že toto vozidlo nereagovalo adekvátně na předchozí
nehodu jiných dvou automobilů a v důsledku toho
skončilo na boku. K žádnému zranění ale při nehodě
nedošlo. Když Uber v roce 2016 začal svá vozidla
testovat v Kalifornii, bylo jeho autonomní auto
přistiženo jak projelo křižovatku na červenou a vjelo
na přechod aniž by dalo chodcům přednost.
Autonomně se pohybující vozidla by měla zvýšit
bezpečnost silniční dopravy, jenže jejich dosud
menší nehody ukazují, že sebelepší software a velké
množství snímačů na vozidle nedokáží předvídat
lidské chování. Systém je schopen detekovat chodce,
cyklisty a další objekty pohybující se v dosahu jeho
pohybu. Skutečný problém spočívá v interakci mezi
lidmi (chodci i řidiči) a autonomními vozidly.
Nové informace o nehodě najdete v pondělí 26.
3. na www.autoweek.cz
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Nové letní pneumatiky Bridgestone Turanza T005
Japonská společnost Bridgestone, největší výrobce
pneumatik na světě, uvedla na český trh zcela nové
pneumatiky s typovým označením Turanza T005. Tyto
pneumatiky jsme vyzkoušeli na polygonu S-Drive v
Hradci Králové, a přestože během testovacího dne
panovalo ještě zimní počasí s teplotou lehce nad
nulou, mohli jsme se přesvědčit o jejich nesporných
kvalitách. Absolvovali jsme různé testy - prudké
zatáčení a vyhýbací manévry na mokré vozovce,
brzdění na suchém a mokrém povrchu či brzdění
a zkoušky stability vozidla ve „vodním bazénu“ čili
odolnost pneumatiky vůči aquaplaningu.
Nová pneumatika Turanza T005 nahrazuje dosavadní
typ T001 EVO. Vývoj vycházel z průzkumu trhu
a požadavků zákazníků v evropských zemích. Za
vynikajícími provozními vlastnostmi pneumatiky
Turanza T005 stojí vyspělá konstrukce, v níž nalézají
uplatnění inovativní technologie společnosti
Bridgestone. Bridgestone optimalizoval konstrukci

kostry a dezén opatřil velkým počtem drážek,
otevřeným ramenním žebrem a propojenými
ramenními bloky, které optimalizují rozložení tlaku na
vozovku. Husté lamelování v blocích a široké drážky
v prostřední části běhounu zajišťují velmi účinné
odvádění vody. Běhoun je vyroben z nové směsi s
vysokým obsahem siliky a patentovaným polymerem
Bridgestone NanoPro-Tech. Výsledkem jsou nejvyšší
hodnoty přilnavosti na mokru, maximální odolnost
vůči opotřebení a mimořádná hospodárnost.
Výjimečné postavení nové pneumatiky ve svém
segmentu potvrzuje vynikající hodnocení na
informačních štítcích EU. Podle nich poskytuje nová
Turanza T005 nejlepší výkony při průjezdu zatáčkou
a brzdění na mokru. Celý sortiment rozměrů pro rok
2018 má hodnocení A pro přilnavost na mokru a B pro
valivý odpor, některé rozměry se mohou pochlubit
dokonce hodnocením A/A.

více na
www.autoweek.cz
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Nový ředitel Auto Palace Butovice
Na
pozici
ředitele
společnosti
Auto Palace Butovice vystřídal
dosavadního ředitele Jiřího Petáka
nový manažer, který přišel od značky
Mercedes-Benz.
Jan Boháč má bohaté zkušenosti z
automobilového prostředí v České
republice. Svojí profesní kariéru v
oblasti automotive začal v roce 2005
ve společnosti Ricardo Prague s.r.o.
v pozici konstruktéra mechanických
částí pro motory a převodovky. Od roku
2007 začal pracovat ve společnosti
Mercedes-Benz Česká republika a
během následujících 10 let získával u
této významné automobilové značky
zkušenosti v několika manažerských
pozicích v oblastech produktu,
prodeje a marketingu.
V nové pozici Ředitele společnosti
Auto Palace Butovice, která je
v
současnosti
nejúspěšnějším
prodejcem vozů značky Hyundai v
České republice, bude Jan Boháč
zodpovědný za všechny její obchodní
aktivity na trhu v ČR. Jan Boháč
vystudoval ČVUT se zaměřením na
konstrukci automobilů a mezi jeho
mimopracovní aktivity patří cyklistika,
lyžování, běh a fotografování.

Tendr na šéfa CzechInvestu vyhrála
Silvana Jirotková
Po dvouměsíčním bezvládí má státní
agentura CzechInvest nového šéfa. Ve
výběrovém řízení na post generálního
ředitele vyhrála Silvana Jirotková. Ta v
CzechInvestu už dlouhé roky působila
na různých vedoucích pozicích. V
dřívějších letech vedla Jirotková
například odbor malých a středních
podniků.
Mezi její hlavní projekty mimo jiné
patří založení a řízení inkubátoru ESA
BIC Prague, který vznikl ve spolupráci
s Evropskou kosmickou agenturou a
Hlavním městem Praha.
Silvanu Jirotkovou jmenoval do
funkce ministr průmyslu Tomáš Hüner.
Ten odvolal jejího předchůdce
Karla Kučeru počátkem ledna.
Svým vedením údajně agenturu
destabilizoval. Vedením investiční
agentury byl poté dočasně pověřen
dosavadní zástupce bývalého šéfa
CzechInvestu Jan Urban.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Partner organizace:
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust.
§ 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.

Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Nové úkoly pro technický vývoj
Škoda Auto: alternativy a Indie

Porsche investuje
do budoucnosti

Citroën C4 Cactus:
komfort především

Také BMW sází
na elektromobilitu

Kolik vydrží pneumatika?

Nové úkoly pro technický vývoj Škoda Auto: alternativy a Indie
Stejně jako pro ostatní koncernové značky je
elektromobilita jedním z hlavních témat firemní
Strategie 2025. V roce 2020 bude uveden na trh vůz
vycházející ze studie Vision E s elektrickým pohonem.
Vyrábět v České republice, protože Škoda Auto byla
koncernem VW vybrána jako jedno z center vývoje
a výroby vozidel s elektrickým pohonem (na rozdíl
např. od Seatu a Španělska). Modely s elektrickým
pohonem se budou vyrábět v Mladé Boleslavi, v
Mladé Boleslavi se od
roku 2019 budou vyrábět i
elektrické komponenty pro
plug-in hybridní modely
jiných koncernových značek
a první model s plug-inhybridním pohonem značky
Škoda se bude vyrábět v
Kvasinách (bude to už v
roce 2019 Superb).
Už brzy také v Mladé
Boleslavi začne výroba vozů
s elektrickým pohonem
využívajících
novou
koncernovou platformu MEB, jejichž náznakem byl
loňský koncept Vision E. Prvním elektromobilem
značky Škoda ale bude už v roce 2020 eCitigo.
Do roku 2022 bude Škoda Auto investovat celkem dvě
miliardy eur do alternativních pohonných technologií
a digitalizace. Jedná se o největší investiční program v

historii značky Škoda. V jeho rámci bude do roku 2025
na trh uvedeno celkem 10 elektrifikovaných modelů.
V roce 2019 se představí první součást elektrifikační
ofenzívy model eCitigo.
V roce 2020 bude následovat už zmíněná sériová
verze studie Vision E, velké SUV na bázi koncernové
modulární elektrifikační stavebnice MEB. Tento vůz
bude mít dojezd 500 km a jeho pozice bude mezi
modely Karoq a Kodiaq. S krátkou dobou dobíjení,
dlouhým
dojezdem
a
cenově
dostupnými
akumulátorů.
Až
pak
se má podle Maiera
elektromobilita
stát
pro zákazníky skutečně
atraktivní a být „Simply
Clever“.
Po dokončení vývoje SUV
Škoda Karoq se Technický
vývoj
soustřeďuje
na
elektrifikaci modelů a vývoj
alternativních
pohonů.
Koncern rovněž pověřil
značku Škoda úkolem vyvinout tuto vstupní platformu
MQB A0 IN pro automobily v rozvíjejících se zemích.
Pozornost se zaměřuje nejprve na Indii. Do poloviny
roku by vývoj měl dospět ke konečnému rozhodnutí
a na počátku roku 2021 by se v Indii mohly prodat
první vozy.

více na
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Citroën C4 Cactus: komfort především
Citroën chce být v každém segmentu referencí po
stránce jízdního komfortu. V rámci programu Citroën
Advanced Comfort proto přichází s významnou
inovací - tlumiči s hydraulickými dorazy PHC
(Progresive Hadraulic Cushions), které dodávanými
společností Kayaba. Kombinují se s pružinami s měkčí
charakteristikou. Tlumiče využívají čistě mechanický
princip se dvěma pracovními režimy, mezi nimiž
přecházejí samočinně v závislosti na charakteru
zatížení - při mírném stlačení pracují bez hydraulických
dorazů, zatímco při využívání maximálního stlačení
hydraulické tlumiče zpomalují vertikální pohyb, takže
nedochází k tvrdým nárazům. Tlumiče PHC už dostal
model C5 Aircross (zatím dostupný jen v Číně) a
nyní s nimi přichází i C4 Cactus. Účinek tlumičů jsme
měli možnost si vyzkoušet i na dlažbě a je skutečně
znatelný.
Dalšími inovacemi zvyšujícími jízdní komfort jsou
sedadla s ergonomickým tvarem a svrchní vrstvou

tvořenou 15 mm vrstvou pěny s vysokou hustotou,
která si dlouhodobě uchovávají tvar, a opatření
snižující hluk pronikající do interiéru.
V souladu s novou strategií Citroënu se také pro Cactus
rozšiřují i možnosti personalizace vzhledu. V nabídce
je také 12 asistenčních systémů, asistenční služba
Citroën Connect Box a navigace Citroën Connect Nav
s automatickou aktualizací.
Na českém trhu není k dispozici základní varianta
Life, která je u nás prakticky neprodejná, a v nabídce
není ani motor 1,2 PureTech 82/60 kW. Tlumiče PHC
a prvky AirBump jsou standardní výbavou ve všech
vozech. Standardní výbava Feel zahrnuje mj. i palubní
počítač, tempomat, centrální zamykání, elektricky
ovládaná přední okna a vnější zrcátka, klimatizaci,
mlhové světlomety s funkcí nasvěcování do zatáček,
dotykový displej 7“ pro ovládání hlavních funkcí,
Citroën Connect Radio atd.
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Také BMW sází na elektromobilitu
Prodej nových automobilů BMW Group v roce
2017 vzrostl o 4,1 % na nový rekord 2 463 526 vozů
(2016: 2 367 603 vozů). Příjmy skupiny v roce 2017
dosáhly nový rekord 98,7 miliardy eur (+4,8 %). Zisk
před zdaněním vzrostl o 5,3 % na 9,88 miliardy eur,
takže BMW Group zůstává špičkou automobilového
průmyslu také pokud jde o ziskovost.
V roce 2017 bylo zákazníkům dodáno 2 088 283 vozů
BMW - o 4,2 % víc než v roce na 2016. Rozhodující
měrou k růstu značky BMW přispělo posílení pozice
v Číně s vozy vyráběnými ve společném podniku
BMW Brilliance Automotive v Shenyangu. Dodávky
vozů BMW X vzrostly o 9,6 % na 706 741 vozidel ač
ve druhé polovině roku probíhala modelová obměna
řady BMW X3. To představuje podíl 33,8 % ze všech
dodaných vozů značky.
Mini v roce 2017 dosáhlo nový rekord 371 881
prodaných vozidel (+3,2 %) a automobilka Rolls-Royce
Motor Cars dodala 3362 vozidel i přes nedostupnost
modelu Phantom kvůli modelové obměně.
V roce 2017 BMW Group dodala zákazníkům 103 080
elektrifikovaných vozidel (čistě elektrická + plug-in

hybridy) - jejich dodávky vzrostly o 65,6 %. V roce 2018
BMW Group plánuje zvýšení na přinejmenším 140
000 vozů. Vozů BMW i3 s plně elektrickým pohonem
eDrive bylo vloni dodáno 31 482 kusů (+ 23,3 %) a
dodávky nového Mini Electric dosáhly 5799 vozů.
Poté, co investice do výzkumu a vývoje mobility
budoucnosti dosáhly v roce 2017 6,108 miliardy eur,
pro rok 2018 dále zvýší k hranici 7 miliard eur. Podle
generálního ředitele BMW Group Haralda Kruegera
nelze očekávat od současné generace elektromobilů
dosažení ziskovosti. To by se mělo změnit až po roce
2020 s příchodem nové generace umožňující dojezd
až 700 km.
BMW Group už oznámila, že koncept BMW i Vision
Dynamics, představený na autosalonu ve Frankfurtu
2017, bude uveden na trh jako čistě elektrické BMW
i4 a bude se vyrábět v Mnichově. Od roku 2020
se v Oxfordu začne vyrábět verze BMW X3 s plně
elektrickým pohonem. BMW Group chce do roku
2025 přivést na trh 25 elektrifikovaných modelů,
polovina z nich bude plně elektrická.
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Porsche investuje do budoucnosti
Ve finančním roce 2017 Porsche AG dodala 246 375
vozidel (+4 %), zvýšila příjmy z prodeje o 5 % na 23,5
miliardy eur a provozní zisk vzrostl o 7 % na 4,1 miliardy
eur. Porsche získané prostředky využije k investicím
do budoucnosti, kterou představuje hybridní pohon
a elektromobilita.
„Do roku 2022 investujeme více než šest miliard
eur do elektrické mobility. Uvedené prostředky
budou vynaloženy na vývoj variant modelu Mission
E, hybridizaci a elektrifikaci aktuálních modelových
řad, výstavbu nabíjecí infrastruktury a rozvoj chytré
mobility,“ uvedl předseda představenstva společnosti
Porsche AG Oliver Blume na výroční tiskové konferenci.
Porsche připravuje v Zuffenhausenu výrobu prvního
vozu s čistě elektrickým pohonem napájeným z
akumulátorů Mission E. Jeho dojezd bude 500 km a
zvládne zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 s. Porsche
investuje do projektu Mission E celkem jednu
miliardu eur. Navíc bude v této souvislosti investovat
do vývojového centra ve Weissachu. Porsche pracuje

na dalších verzích modelu Mission E. Na autosalonu
v Ženevě byl představen koncept Mission E Cross
Turismo blízký sériové produkci.
Porsche hodlá v příštích deseti letech pokračovat ve
svém zaměření na tři druhy pohonu s optimalizovanými
spalovacími motory, hybridními pohony s možností
vnějšího nabíjení a čistě elektricky poháněnými
sportovními vozy. Porsche s Audi spolupracuje na
společné platformě elektromobilů pro vzdálenější
budoucnost.
Dceřiná společnost Porsche Engineering vyvinula
systém rychlého nabíjení Porsche Turbo Charging s
napětím 800 V a nabíjecím výkonem až 320 kW, který
nabízí krátké doby nabíjení. Porsche a Audi kromě
toho zastupují koncern Volkswagen ve společném
podniku Ionity, který vznikl ve spolupráci s BMW
Group, Daimler AG a Ford Motor Company. Jeho
cílem je vybudování a zajišťování provozu celkem
400 výkonných stanic pro rychlé nabíjení podél
evropských dopravních tepen do roku 2020.
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Kolik vydrží pneumatika?
Continental uskutečnil sedmiměsíční testování letních
pneumatik PremiumContact 6, do kterého zapojil
deset běžných řidičů z České republiky a Slovenska,
kteří museli v období od dubna do října najet alespoň
15 000 km. Deset řidičů urazilo v průměru 28 142 km,
nejvíc najezdil taxikář z Púchova -78 854 km.
Výsledkem testu měly být informace o celkovém
opotřebení pneumatik a data z průběžného (každých
5000 km) měření zbytkového dezénu, z nichž se dá
odhadnout celková životnost pneumatiky. Důležitou
součástí přípravy každého vozu byla kontrola a

případná oprava geometrie zavěšení, aby byly
zajištěny objektivní výsledky. Odhad životnosti přední
poháněné pneumatiky je na základě testu 42 359 km
a zadní poháněné pneumatiky 97 803 km. Tato čísla
dokládají zvýšení životnosti plášťů až o 15 %.
Testovací jezdci nejvíce ocenili především vysokou
životnost pneumatiky. Podle odborníků z Continentalu
nezávisí na počtu naježděných kilometrů, ale odvíjí se
od stavu vozovek, v jakých se pneumatika pohybuje.
Zjistilo se také, že u všech jezdců byla více opotřebená
pravá přední pneumatika než levá.

Tipy jak prodloužit životnost
pneumatik
1)
Správně
nastavená
geometrie
zabrání
tomu,
aby se pneumatiky sjížděly
nerovnoměrně
2) Kontrolujte pravidelně tlak v
pneumatikách, ideálně každý
týden ale alespoň jednou
měsíčně - správný tlak v
pneumatikách prodlouží jejich
životnost a přispěje k úspoře
paliva
3)
Pravidelně
vyměňujte
pneumatiky mezi hnací a
hnanou nápravou, doporučuje
se každých 5000 až 10 000
km, což většinou znamená
interval mezi výměnou letních
pneumatik za zimní a naopak
4) Samotné opotřebení se
odvíjí od způsobu jízdy a
péče, obojí má zásadní vliv na
životnost.
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