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Novým šéfem Škoda Auto má být Klaus Zellmer
Škoda Auto už zřejmě zná nového šéfa:
nástupcem Thomase Schäfera má být obchodní
ředitel značky Volkswagen Klaus Zellmer. Ke
změně dojde od 1. července. Klaus Zellmer je
vystudovaný ekonom, který 23 let působil ve
společnosti Porsche AG.
Dosavadní generální ředitel společnosti Škoda
Auto Thomas Schäfer od 1. dubna postoupil do
představenstva značky Volkswagen nejprve jako
provozní ředitel. Od 1. července by měl povýšit na
generálního ředitele namísto Ralfa Brandstättera.
Ten dostal za úkol převzít odpovědnost za klíčový
trh koncernu VW AG v Číně, kde v posledních
dvou letech všechny jeho značky zaznamenaly
dramatický pokles.
Ve vedení Škoda Auto má Schäfer pokračovat
do konce června než se role ujme nový generální
ředitel. Podle nejnovějších informací německých
médií, neoﬁciálně potvrzených z Wolfsburgu,
do Mladé Boleslavi přijde od 1. července Klaus
Zellmer, dosavadní obchodní ředitel značky
Volkswagen.
Klaus Zellmer svou profesní kariéru zahájil
v roce 1994 jako vědecký asistent v Institutu IFA
v Nürtingenu. V roce 1997 nastoupil k Porsche AG
jako asistent představenstva. V lednu 1999 přešel

do rozvoje prodejní sítě francouzského dovozce
Porsche a v červnu téhož roku nastoupil do
Porsche AG ve Stuttgartu jako regionální manažer
pro Severní Ameriku. V roce 2000 byl vyslán do
Lipska jako projektový manažer marketingu
a distribuce v tamním novém výrobním závodě.
V roce 2002 byl jmenován ředitelem prodeje
a marketingu společnosti Porsche. V roce 2007 se
stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche
Deutschland v Bietigheimu a o tři roky později jejím
generálním ředitelem. V roce 2015 byl jmenován
prezidentem a generálním ředitelem Porsche Cars
North America v Atlantě v USA.
V září 2020 se Klaus Zellmer stal členem
představenstva značky Volkswagen, když zde
nahradil Jürgena Stackmanna. Zellmer se
během svého působení zaměřoval na další rozvoj
elektromobility, ale také prosazoval prodejní
metody.
Zellmer tedy jde ve stopách svého bývalého
šéfa Bernharda Maiera, který před příchodem
do čela Škody Auto do konce roku 2015 působil
v představenstvu automobilky Porsche, tedy
v době, kdy byl Zellmer odpovědný za prodej
vozů této značky v Německu. Maiera v Mladé
Boleslavi v roce 2020 vystřídal Thomas Schäfer.
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Citroën C5 Aircross má české ceny
Kompaktní SUV Citroën C5 Aircross lze už
po modernizaci designu, zlepšení komfortu
a s novými technologiemi objednávat.
Ceny začínají od 610 000 Kč, v plug-in
hybridní verzi od 920 000 Kč.
Vizuálně větší a modernější C5 Aircross
představuje nový designový jazyk s novou

interpretací loga na přídi, kde vizuálně
dvojitý úhel přechází do LED světlometů.
Na výběr jsou tři typy pohonu: zážehový
a vznětový motor s výkonem 96 kW (130 k)
nebo plug-in hybridní s největším výkonem
systému 165 kW (225 k), který umožňuje
dojezd v elektrickém režimu 56 km.
O pohodlí se starají mj. tlumiče pérování
s progresivními hydraulickými dorazy
a komfortnější sedadla Citroën Advanced
Comfort. Přibyly nové asistenční systémy
řízení, např. Highway Driver Assist, a rozšířila
se nabídka možností individualizace.
V interiéru je nový design 10“ dotykového
displeje a středové konzole.

Kia ukázala EV9 jako koncept
Sériové velké SUV Kia EV9 bylo ohlášeno
na rok 2023 a jeho podoba je již hotová.
V centrále ve Frankfurtu nad Mohanem
jej Kia předvedla jako koncept. Ten byl
navržen na základě sériového vozu, což je
hodně neobvyklý přístup. Kia s konceptem
dokazuje, že elektricky poháněná vozidla
mohou vypadat hodně netradičně. Vůz
vypadá obrovský, i když s délkou 493 cm
a s rozvorem náprav 310 cm není o mnoho
delší než Stinger GT. Je patrné, že EV9
byl vyvinut spíš pro severoamerický trh,
nicméně i v Evropě se určitě kupci najdou.
Stejně jako Kia EV6 a Hyundai Ioniq 5 je
založen na elektrické globální modulární
platformě E-GMP s technologií rychlého
nabíjení 800 V. Dojezd je údajně až 540 km,

ovšem údaje o pohonné jednotce ještě
nejsou k dispozici. V kapotě je integrován
solární modul, který může zajistit nabíjení
1 – 2 kWh když je pěkné počasí nebo když
vozidlo stojí.
EV9 bude první Kia se schopností využít
autonomní řízení do úrovně 3. Aktualizace
funkcí se budou buď zakupovat
prostřednictvím informačního systému
nebo pronajímat jako volitelná výbava.

Krátce
Volkswagen odložil uvedení elektromobilu ID.5 na trh kvůli přerušení dodávek
kabelových svazků z Ukrajiny.
Autosalon v Pekingu, který se měl konat koncem dubna, byl odložen kvůli nové vlně
proticovidových opatření v Číně.
více na
www.autoweek.cz

V ČR byla založena Elektromobilní platforma
Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje
v oblasti elek tromobilit y vedla hlavní
nejvýznamnější subjekty v oblasti automotive,
energetiky a vzdělávání k založení Elektromobilní
platformy. Ta se zapojí do tvorby strategií
a legislativních opatření v oblasti elektromobility
a naplňování vládních strategií, jako jsou
Národní akční plán Čistá mobilita nebo
Memorandum o budoucnosti automobilového
průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe
a spolupracovat s klíčovými institucemi.
Zákládajícími členy Elektromobilní platformy
jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky
i akademického prostředí. Oblast automotive
reprezentuje největší tuzemský výrobce
automobilů společnost Škoda Auto, kterou
zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor
jsou členy platformy společnosti ČEZ (zastoupena
Pavlem Čmelíkem), PRE (Karsten Krämer) a E.ON
(Jana Hrabětová). Akademickou sféru zastupuje
ČVUT v osobě Pavla Hrubeše.

2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i ﬁremní
sféru, s podporou podpůrných mechanismů.
3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje
vědy a výzkumu, osvěta veřejnosti, podpora
nových kompetencí umožňujících transformaci
průmyslových sektorů, zejména automotive
a energetiky.
4) Eko-systém elektromobility – příprava
a aktualizace strategií, legislativy a technických
norem.
5) S polupráce – podpora národní
a mezinárodní spolupráce, spolupráce s vládou,
zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje
navazujících inovativních odvětví a služeb.

Elektromobilní platforma si deﬁnovala 5 bodů,
kterým je potřeba se věnovat:
1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních
a evropských fondů, zjednodušení výstavby
dobíjecích stanic, podpora opatření, která
umožní dostupné dobíjení na veřejných stanicích,
doma i v práci.

více na
www.autoweek.cz

Lotus Eletre: elektrické hyper-SUV z Wu-chanu
Lotus v Londýně představil plně elektricky
poháněné hyper-SUV Eletre, svůj druhý
elektrický model po hypercaru Evija. Jde
o první ze čtyř elektricky poháněných
modelů, které budou v příštích letech
uvedeny na trh. Jeho výroba začne
koncem tohoto roku v továrně Geely
vybudované pro tento účel v čínském
Wu-chanu a dodávky měly začít v Číně
a Evropě v roce 2023.
Platforma Electric Premium Architecture
(EPA) od Lotusu pracuje se systémovým
napětím 800 V. Uhlíkové kompozity
a hliník by měly udržet nízkou hmotnost
510 cm dlouhého vozidla (rozvor náprav
je 302 cm). Eletre má pohon všech kol

a systémový výkon 441 kW (600 k). Díky
tomu zrychlí z 0 na 100 km/h pod 3 s. Lotus
uvádí cíl dosáhnout dojezd kolem 600 km
a akumulátor s kapacitou přes 100 kWh
(přesný údaj nebyl zveřejněn) nabít během
20 minut pro ujetí 400 km.

FlixBus obnovuje noční spoje z Prahy
Startuje řada oblíbených nočních linek
– z Prahy se autobusy FlixBus opět rozjedou
všemi směry. Flotila zelených autobusů se
vrací k oblíbeným nočním linkám. Od 7.
dubna se z Prahy cestující opět dostanou
pohodlnými autobusy FlixBus do Paříže
a nizozemských měst Amsterdamu či

Rotterdamu. Dalšími destinacemi mohou
být Brusel a Antverpy, Štrasburk a Lyon,
Berlín, Frankfurt n. M. a Hamburk, Terst či
polská města Krakov, Varšava a Přemyšl.
Vyjíždějí i středoevropské linky Berlín-PrahaVídeň-Záhřeb a Berlín-Praha-BratislavaBudapešť. Noční linka propojí také Prahu
s Košicemi včetně mnoha zastávek na
Slovensku. Protože je na nočních linkách
méně zastávek než na denních spojích,
je cesta o poznání kratší. V nočních
autobusech FlixBus jsou elektrické zásuvky
a připojení k Wi-Fi i WC na palubě.

Krátce
Porsche pracuje na vývoji legendy 911 s elektrickým pohonem s akumulátory
Quantumscape s pevným elektrolytem.
Šéf Tesly Elon Musk byl krátce po návratu z Německa pozitivně testován na Covid-19,
ale nemá žádné příznaky – stejně jako v listopadu 2020.
Už víc než třetina mrtvých a těžce zraněných při dopravních nehodách v Německu
připadá na jízdní kola, elektrokola a e-skútry.
více na
www.autoweek.cz

Také Nissan míří vstříc elektriﬁkované budoucnosti
Nissan vychází vstříc potřebám řidičů v oblasti
mobility prostřednictvím šesti modelů s různou
úrovní elektriﬁkace. Nissan také oznámil, že ukončí
investice do nových čistě spalovacích motorů
pro osobní auta. V návaznosti na rozhodnutí
neinvestovat do normy Euro 7 pro osobní
automobily nebude Nissan od roku 2023 v Evropě
uvádět na trh žádné nové osobní automobily
s čistě spalovacím motorem. Nissan očekává,
že do roku 2026 bude 75 % jeho prodejního mixu
v EU elektriﬁkováno a do konce desetiletí chce
dosáhnout 100 %.
Juke Hybrid je nejnovější verzí crossoveru, který
si zachovává osobitý charakter s multimodálním
pohonem a inteligentní převodovkou umožňující
čistě elektrický pohon nebo kombinaci
spalovacího motoru a elektromotoru. Systém
Nissan e-Pedal Step umožňuje řidiči pohodlně
zrychlovat a zpomalovat vůz na pomalou
rychlost do 5 km/h.
Qashqai e-Power je crossover se systémem
pohonu Nissan e-Power umožňujícím plně
elektrickou jízdu bez nutnosti dobíjení. Kola
pohání výhradně elektromotor, zatímco malý
spalovací motor za jízdy dobíjí akumulátor.

X-Trail e-Power je rodinný crossover vybavený
pohonem e-Power a technologií řízení všech kol
e-4orce.
Nissan Leaf jako jeden z prvních sériově
vyráběných elektromobilů na světě od uvedení
na trh v roce 2010 už dosáhl prodej 577 000 vozů.
S modelovým rokem 2022 přináší atraktivnější
design, konektivitu a efektivnější možnosti
pohonu.
Ariya je první plně elektrický coupé-crossover
značky, ale také je to první model, který využívá
alianční platformu CMF-EV. Systém se dvěma
elektromotory zajišťuje okamžitou odezvu. Rovněž
Ariya bude vybavena systémem e-4orce.
Townstar je nový plně elektrický kompaktní
užitkový vůz který využívá synergie s platformou
Alliance. Bude nabízen i s plně elektrickým
pohonem s dojezdem 300 km.

více na
www.autoweek.cz

Ferdus LC897V urychlí práci pneuservisů
Ferdus nabízí dlouhodobě ucelenou
produktovou řadu zouvaček, počínaje
modely vstupní úrovně M806B pro
motocykly nebo LC890U přes různé
varianty stroje střední třídy LC889N až
po nejvyšší superautomat LC889NV
se zcela samočinným
montážním
palcem.
Nyní se na nejvyšší místo
řadí stroj zcela nové
generace a konstrukce
LC897V. Ten jako vůbec
první v produkci Ferdus
nabízí upnutí na střed

kola. Řešení je to sice už nějakou dobu
známé, nyní se ale nově objevuje
v kategorii zařízení zaměřených na
poskytování nejlepšího poměru ceny
a užitné hodnoty. Umožňuje přesnější
uchycení kola v obou osách, zkrácení
času potřebného k přezutí, výrazně
zjednodušuje obsluhu, snižuje fyzickou
zátěž a zvyšuje bezpečnost. Velkým
bonusem je vestavěný zvedák kol
a integrovaný digitální hustič. A špičkovou
výbavu doplňuje poslední evoluce
automatického montážního palce ZD05
plus helper se dvěma nezávislými rolnami.

Emil Frey pomáhá nezávislým autoservisům
České zastoupení společnosti Emil Frey
získalo licenci na celosvětově rozšířený
servisní koncept výrobců automobilů
určený pro nezávislé opraváře Eurorepar
Car Service (ERCS). Eurorepar Car
Service je jednou z nejvíce rozšířených
sítí autoservisů na světě s více než 5000
servisními místy v 26 zemích světa. Koncept
ERCS je zaměřen především na pravidelný
servis a běžnou údržbu vozů všech značek.
ERCS představuje určitý mezistupeň mezi
značkovou a nezávislou sítí autoservisů,
kdy opravnám v neznačkové síti
nabízí standardy, přístup k informacím
a náhradním dílům jako ve značkové síti.
V současné době má společnost Emil Frey
v ČR tři servisy provozující služby Eurorepar
Car Service, a to v Prostějově, Kladně
a Teplicích. Další budou otevřeny v prvním

čtvrtletí 2022 v Praze, Jablonci, Ústí nad
Labem a další na druhém konci Teplic.
Do konce roku 2022 se plánuje otevření 10
servisů a do konce roku 2025 by jich mělo
být 40 po celém území České republiky.
Vlastní distribuční síť Distrigo Market skupiny
Stellantis je schopna dodávat originální
díly značek Peugeot, Citroën, Opel a DS,
díly vlastní značky Eurorepar a neoriginální
díly všech renomovaných výrobců.
V současné době má 15 distribučních
center v ČR.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Finalisté Auta roku 2022 se ukázali v Benicích
Členové poroty ankety Auto roku 2022/21
vybrali z nominovaných vozů ﬁnalisty,
které by chtěli vidět ve druhém kole.
Do druhého kola nakonec díky rovnosti
hlasů postoupilo šest automobilů: BMW i4,
Dacia Jogger, Opel Astra, Peugeot 308,
Subaru Outback a Škoda Fabia. Porotci
měli příležitost otestovat kandidátské vozy
v pražském benickém Park Holiday resortu
v Benicích u Prahy. Technické a prodejní
speciﬁkace vozidel novinářům přiblížili
PR manažeři uvedených značek David
Haidinger, Jitka Skaličková, Martin Hejral,
Radka Matthey, Zdeněk Zikmund a Pavel
Jína. Po ukončení jízd bylo otevřeno

hlasování druhého kola soutěže. Vítěz
bude vyhlášen 19. dubna.

více na
www.automakers.cz
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Evropské
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se staví proti
elektrickému
dogmatismu
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ruské ropy v EU
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aerodynamiky vozu
Škoda Fabia Rally2

Evropské organizace se staví proti
elektrickému dogmatismu
Skupina organizací působících v rámci EU,
zastřešená Sdružením evropských dodavatelů
automobilového průmyslu CLEPA, vyzývá
francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,
aby urychleně přehodnotil roli spalovacích
motorů a nízkouhlíkových paliv doplňujících
elektriﬁkaci.
CLEPA jménem svých 3000 členů vyzývá ke
změně kurzu. Zdůrazňuje, že potenciál úspor
CO2 u spalovacích motorů s e-palivy a biopalivy
dokonce převyšuje potenciál elektromobilů a že
s těmito palivy je možné přispívat k ochraně
klimatu i se stávající ﬂotilou 300 milionů vozidel
a přitom omezit sociální dopady, které by
vyplývaly z nuceného přechodu na elektromobily.
Signatáři dopisu zastupují miliony pracovních míst
v EU v širším automobilovém hodnotovém řetězci,
zejména výrobce automobilů, dodavatele
a podniky související se silniční dopravou.
Odvětví dopravy v Evropě představuje
27 % celkových emisí CO2 v EU a samotná silniční
doprava představuje téměř 19 % emisí. V této
fázi návrhy Evropské komise berou v úvahu jako
jedinou technologii pro dosažení klimatické
neutrality v silniční dopravě výhradně elektriﬁkaci,

a to i přes nedostatečnou nízkouhlíkovou výrobu
elektřiny a infrastrukturu nabíjení, nemluvě
o geopolitických nejistotách, zejména pokud
jde o dostupnost surovin.
Evropská komise podporuje ambiciózní
strategii rozvoje vodíku jako alternativní
technologie, ale překvapivě ignoruje jakýkoli
příspěvek obnovitelných a nízkouhlíkových paliv
k dekarbonizaci silniční dopravy. Spalovací
motor v kombinaci s nízkouhlíkovými palivy je
nezbytným doplňkem elektriﬁkace.
Ať už se jedná o biopaliva, vyráběná výhradně
z udržitelných zdrojů, nebo e-paliva, vyrobená
z nízkouhlíkové energie a recyklovaného CO2,
tyto alternativy v účinných motorech nabízejí
snížení emisí CO2 přinejmenším rovnocenné
s účinkem elektromobilu. Tato paliva umožní
okamžitý příspěvek ke snížení emisí CO2 z vozidel
v provozu.
Zvýšení výroby obnovitelných a nízkouhlíkových paliv bude vyžadovat masivní investice.
Průmysl potřebuje strategický rámec politických
rozhodnutí na nichž bude stavět. Obracet se zády
ke stávajícím úspěchům využití obnovitelných
paliv v silniční dopravě není moudrý krok.
více na
www.autoweek.cz

Hlava 22: dilema ruské ropy v EU
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla a Kiry
Taylorové.
Po t ýd n e c h h o re č nýc h s p e k u l a c í
o energetických sankcích Evropská rada
pravděpodobně přinesla úlevu pro Kreml.
Vedoucí představitelé EU se rozhodli neukončit
závislost bloku na fosilních palivech dovážených
z Ruska. Místo toho se rozhodli jednoduše
„zacelovat mezery“ ve stávajících sankcích. A tak
pokračuje bizarní situace, kdy EU rázně odsuzuje
Moskvu a přitom jí posílá miliony v eurech za plyn
a ropu. Navzdory mávání vlajkami, fosilní paliva
z Ruska do Evropy nadále proudí.
Jedna věc, na níž se lídři EU shodli, bylo, že
Evropa „postupně a co nejdříve ukončí svou
závislost na dovozu ruského plynu, ropy a uhlí.“
Ale stále chybí konkrétní datum. Určitě to
nebude dnes ani zítra. EU získává 45 % svého
plynu z Ruska. Na rozdíl od plynu, který se dováží
potrubím, se ropa přepravuje převážně tankery,
což usnadňuje změnu dodavatele.
USA a Velká Británie již vyhlásily zákaz ruské
ropy – v USA vstoupil v platnost okamžitě, ale
pro Velkou Británii až od konce roku. To podnítilo
spekulace o tom, zda bude EU následovat.
Žádný takový zákaz se však nekoná, přičemž
lídři EU (zejména německý kancléř Olaf Scholz) se
obávali, že cena pro občany a podniky by byla
příliš velká. To je samozřejmě Hlava 22 politiky

EU: čím více válka narušuje energetické trhy,
tím obtížnější je odpoutat se od ruských fosilních
paliv. Učinit tak nyní by ještě víc zvýšilo ceny
v době, kdy občané již požadují, aby politici
zmírnili jejich růst.
Před summitem hlavy států sledovaly, jak
ceny energií ve Španělsku přispívají k rostoucím
sociálním nepokojům. V reakci na rostoucí životní
náklady a raketově se zvyšující ceny benzínu
a nafty svolali řidiči kamionů v zemi celostátní
stávku. To brzy zasáhlo obyčejné Španěly,
kteří se kvůli tomu potýkali s prázdnými regály
supermarketů. Do boje se zapojili i taxikáři
a španělské odbory podpořily protesty heslem:
„Omezte ceny, ochraňte pracovní místa, zastavte
zhoršování životních podmínek.“
Vzhledem k potenciálu takových protestů
v celé EU se politici snaží trhy s energiemi spíše
uklidňovat než strašit, čímž si v podstatě svazují
ruce pokud jde o zákaz fosilních paliv z Ruska.
Letectví je neocenitelnou formou dopravy.
Bohužel je také škodlivé pro planetu. Ale co kdyby
létání mohlo být stejně zelené – ne-li zelenější –
než jízda vlakem? „Letadla bez emisí uhlíku – ať
už elektrická nebo vodíková – budou vyvinuta do
šesti let, přičemž první proudová letadla budou
komerčně přepravovat cestující od roku 2035,“
předpovídají odborníci z oboru. Předpokládá
se, že do roku 2050 bude 75 % letadel na celém
světě používat čistou technologii, která se
v současnosti vyvíjí.
více na
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Palivo vítězů
Společnost MOL Česká republika už delší dobu
působí v motorsportu. Se závodním benzinem Hi5
se úspěšně etablovala v mistrovství ČR v rallye.
Nyní oznámila prodloužení spolupráce s týmy
rallye Motorsport Kopecký a Vančík Motorsport
a současně představila závodní paliva MOL
Racing Fuel. S pomocí pohonných hmot MOL
Racing Fuel Hi5 bude Jan Kopecký obhajovat
své loňské prvenství v mistrovství České republiky
v rallye a Dominik Stříteský bude usilovat o posun
na medailové pozice.
Společnost MOL současně zahájila spolupráci
s Autoklubem ČR a s Mistrovstvím ČR v Rallye
2022. MOL pro šampionát dodá 35 až 40 tisíc
litrů pohonných hmot.
Postavení společnosti MOL v motorsportu
okomentoval ředitel velkoobchodu Tomáš
Griglak: „Šest jezdců první desítky mistrovství
v rallye včetně mistra a vicemistra jezdilo
v loňské sezóně s naším palivem MOL Racing
Fuel Hi5. To je pro nás důkaz, že dodáváme
opravdu kvalitní paliva. Chceme navyšovat
nejen počet zákazníků z řad profesionálních
týmů. Myslíme i na poloprofesionální a hobby
kategorie. Tam uplatňujeme cenově dostupnější
závodní paliva a náš prémiový benzín MOL EVO
100, běžně dostupný na čerpacích stanicích.
Motorsportem žijeme, dodáváme i speciální
závodní maziva a zkušenosti v tomto náročném
prostředí přenášíme i do práce s palivy a mazivy
pro zákazníky.“

MOL Racing Fuel Hi5 je závodní palivo
speciálně vyvinuté především pro použití
v přeplňovaných motorech vozů kategorie R5
(Rally2). Cenově dostupnější Panta Max 102 je
jedním z nejrozšířenějších speciálních závodních
benzinů vhodným i pro starší motory. Kromě rallye
se speciální paliva MOL, stejně jako na čerpacích
stanicích dostupný prémiový benzin MOL EVO
100+, rovněž prosazují v autokrosu, rallyekrosu či při
motocyklových závodech. Standardní prémiový
benzin MOL EVO 100+ používal mj. i mistr Evropy
v mistrovství FIA historických vozů Vojtěch Štajf.
Jako doplněk k závodním palivům je
vhodný i nově na trh uvedený motorový olej
MOL Dynamic Race R5 s technologií dvojitého
ochranného ﬁlmu DDF. Jeho komplexní systém
aditiv a vysoká alkalická rezerva oleje umožňuje
spolehlivý provoz a vynikající termooxidační
stabilitu. Dokáže vytvořit vysoce odolnou vrstvu
i v kritických místech a chrání tak motor proti
opotřebení i při extrémní zátěži.

více na
www.autoweek.cz

Tajemství aerodynamiky vozu Škoda Fabia Rally2
Ú č i n n á a e ro d y n a m i ka j e j e d n o u
z nejdůležitějších oblastí při vývoji jakéhokoli
závodního vozu. Když Škoda Motorsport zahájila
vývoj nové generace vozu Škoda Fabia Rally2,
poskytl jí sériový model ideální výchozí podmínky.
Ten se vyznačuje nejlepším součinitelem odporu
vzduchu ve své třídě.
„Aerodynamické prvky použité na sériovém
voze se osvědčily i v soutěžním prostředí a byly
pro aerodynamické řešení vozu Škoda Fabia
Rally2 vynikajícím základem. Aerodynamice
jsme věnovali ještě větší pozornost, než tomu bylo
u současného rallyového vozu. Hlavním cílem
vývoje bylo zvětšení přítlaku. Zároveň jsme ale
také zvýšili celkovou aerodynamickou účinnost
vozu,“ vysvětluje Lukáš Vojík z Technického vývoje
Škoda Auto, oddělení aerodynamiky.
Sériový vůz má na krajích předního nárazníku
otvory – tzv. vzduchové clony. Ty přesně usměrňují
proudění vzduchu kolem bočních panelů
karoserie a předních kol. Podobné řešení zvolili
inženýři Škody Motorsport i pro přední nárazník
nové generace soutěžního speciálu Fabia Rally2.
U něho vzduchové clony pracují ve spojení
s předním splitterem, umístěným pod přídí.
V návaznosti na předpisy skupiny Rally2 museli
inženýři Škoda Motorsport u soutěžního vozu
najít nové způsoby, jak zlepšit rovnováhu mezi
přítlakem a odporem. Volnost vývoje omezují
předpisy, takže jsou například zakázány aktivní

aerodynamické prvky. Proto se nová Fabia Rally2
musí obejít bez elektricky nastavitelných žaluzií
ve spodním nasávacím otvoru v přední části
sériového vozu.
Dvěma klíčovými body aerodynamiky jsou
nové zadní křídlo a hladké proudění vzduchu
nad střechou. Lukáš Vojík k tomu dodává:
„Zadní křídlo je v souladu s předpisy skupiny
Rally2 mnohem větší než malý spoiler silničního
vozu.“ Jiný tvar tzv. scoopu, který směruje čerstvý
vzduch z prostoru nad čelním sklem do interiéru,
zlepšuje proudění vzduchu přes střechu.
Vývojový tým Škoda Motorsport ověřil
simulace provedené výpočtem dynamiky
kapalin CFD (Computational Fluid Dynamics)
měřeními modelů v aerodynamickém tunelu.
Výsledkem je téměř dvojnásobný přítlak.

více na
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Joe Huﬀaker a jeho Genie
Ve věku 95 let zemřel legendární konstruktér
sportovních vozů Genie ze 60. let Joe Huﬀaker.
V té době byl největším výrobcem závodních
aut v USA.
Joe Huﬀaker v 50. letech v Kalifornii postavil
několik speciálů tzv. hot-rods a později sérii velmi
konkurenceschopných monopostů formule Junior.
Souběžně s tím vedl v San Franciscu od roku 1958
soutěžní oddělení dovozce automobilů britské
skupiny BMC, kam ho angažoval Kjell Qvale.
V roce 1962 SCCA (Sports Car Club of America)
vyhlásil svůj vůbec první profesionální šampionát
USRRC (United States Road Racing Championship).
Do té doby amatérsky orientovaný SCCA
odolával peněžitým cenám nebo startovnému.
Jenže když mnoho jeho jezdců odešlo závodit
v akcích konkurenčního USAC, SCCA pochopil, že
se nemůže bránit nevyhnutelnému. Huﬀaker pro
USRRC postavil nejprve několik úspěšných malých
sportovních vozů na bázi čtyřválce BMC 1100.
Když USRRC začal lákat stále víc účastníků
do kategorií bez omezení zdvihového objemu
motoru, Joe Huﬀaker zde, podobně jako mnoho
dalších, viděl svou šanci. Pro rok 1963 postavil
vůz Mk.8 vhodný pro instalaci motoru V8 GM
3,5 l nesoucího značky Buick, Oldsmobile nebo
Pontiac ale použít se dal i motor Ford. Vozy Genie
Mk.8 se prodávaly jako stavebnice i kompletně
sestavené.

Větší a výkonnější Mk.10 z roku 1964 měl nový
podvozek vhodný pro širší pneumatiky a motory
s ještě větším objemem, jako byl Chevrolet V8
5,3 l. Genie Mk.10 v roce 1964 vyhrály několik
závodů USRRC a představovaly největší
konkurenci pro Chaparraly 2A. Jenže od roku
1965 tyto závody ovládly nové vozy Chaparral
2B, Lola T70 a McLaren M1A. Když SCCA v roce
1966 z USRRC odvodil nový seriál Can-Am
Challenge, byly už Genie bez šance. Vozy Genie
se vyráběly v dílně Joea Huﬀakera na zakázku
pro Kjella Qvalea a jeho BMC Distributors San
Francisco. Oﬁciálně se proto jmenovaly BMC
Genie a původně také nesly znak BMC.
Huﬀaker s Qvalem zasáhli i do Indianapolisu.
Tam uvedli značky Aston Martin (v roce 1962
v upraveném podvozku Cooper) a Porsche
– v roce 1966 v originálním speciálu s jedním
motorem vpředu a druhým vzadu. Pro rok 1964
Huﬀaker postavil tři monoposty se čtyřválci
Oﬀenhauser, které v Indy jezdily celkem úspěšně
následující tři roky. Roku 1966 byl v jednom z nich
zabudován úplně první motor Oﬀy přeplňovaný
turbodmychadlem.
Joe Huﬀaker později s úspěchem upravoval
různé cestovní vozy pro šampionáty SCCA,
TransAm a IMSA. Firma Huﬀaker Motorsport se
dnes věnuje restaurování historických závodních
vozů.
více na
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