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Budoucností je iCar

Vše se dnes točí kolem pojmů Industry 4.0,
čtvrtá průmyslové revoluce, Internet věcí,
digitalizace světa či d!conomy. Vývoj se
nevyhýbá ani automobilovému průmyslu, jak
dokázalo jednání konference AutomotiveIT.

partnerství mezi různými organizacemi.
Budoucnost se jmenuje iCar - auto, v němž si
v pohodlí domova pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu předem nastavíte teplotu v
interiéru a zkontrolujete stav nabití baterií.

Sen o propojených a komunikujících
automobilech se blíží realitě. Brzy už bude
propojena veškerá dopravní infrastruktura.
IT oddělení různých firem pracují na tom, aby
se auta proměnila v počítače na kolech. Pro
automobilový průmysl se staly významnými
konkurenty Google, Apple, Amazon, Uber
a podobné firmy. O tom, jak vážnými jsou
konkurenty, svědčí skutečnost, že Apple má
k dispozici volné finanční prostředky ve výši
178 miliard USD, což je 7x víc, než představují
finanční rezervy GM, a kapitálová hodnota
Apple je 759 miliard USD, což je víc, než GM,
Fordu, Toyoty, FiatChrysler, Hondy a ještě
General Electric dohromady!

U Audi tvrdí, že v jejich A8 už v roce 2017
převezme kontrolu autopilot až do rychlosti
60 km/h a Continental chce, aby v roce 2020
jeho systém převzal řízení při monotónní jízdě
na dálnici.

Industry 4.0 propojuje IT, elektroniku a výrobu.
Z toho budou vznikat nová velmi pozoruhodná

Konkurenti automobilek jako Apple či Google
ale pracují na plně autonomních vozidlech
úplně nového typu. Oni myslí na individuální
dopravu, takže nepotřebují volant ani místo
pro řidiče. Budou to vozidla, u nichž už nikoho
nebude zajímat výkon motoru. Šéf Tesly Elon
Musk tvrdí, že se tak odstraní nejnebezpečnější
prvek automobilové dopravy, kterým je řidič.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Akční modely Škoda Edition
Nové akční modely Edition vybraných vozů Škoda
připomínají letošní 120. výročí založení společnosti
a 110. výročí zahájení výroby automobilů. Škoda
Auto uvádí atraktivní akční varianty Edition pro
modelové řady Škoda Fabia, Rapid, Octavia a
Yeti. Součástí sériové výbavy akčních modelů
jsou atraktivní designové prvky exteriéru, mezi něž
patří kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu,
kola Bicolor z lehké slitiny, přední mlhové světlomety a tónované sklo pátých dveří a
zadních bočních oken SunSet. V interiéru nabízí verze Edition například kůží potažený
tříramenný volant, hlavici řadicí páky a páku ruční brzdy, nově upravený sdružený
přístrojový panel, exkluzivní potahy sedadel, dekorační prvky s povrchem v imitaci
kartáčovaného hliníku a vkládané textilní koberečky se šedým obšitím.
více na www.autoweek.cz
Limitovaná série Dacia Celebration
Dacia slaví deset úspěšných let s modely nové éry,
a proto přichází s limitovanou sérií Celebration, která
je dostupná pro všechny osobní modely značky. V
sériové výbavě limitovaná série Celebration nabízí
bohatou výbavu, do níž patří např. klimatizace a rádio
s Bluetooth, elektrické ovládání i zadních oken, zadní
parkovací senzor, tempomat s omezovačem rychlosti
nebo multimediální a navigační systém Media Nav 2.0 s informacemi o dopravě. O
zatraktivnění vzhledu se stará na přání dodávaný metalický lak v modrém odstínu
Cosmos, kola z lehké slitiny, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě Dark Metal,
zatmavená zadní okna a specifické čalounění interiéru. Spolu s představením speciální
jubilejní edice Dacia Celebration přichází Dacia Finance s novou nabídkou financování
Chytrá volba, která je koncipovaná právě pro tuto exklusivní úroveň výbavy.
více na www.autoweek.cz

Překlady

z angličtiny a do anličtiny
Zaměřením
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

Nová generace Fordu Galaxy

Nový velkoprostorový Ford Galaxy poskytuje
pohodlné cestování sedmi lidem. Nové luxusní
MPV Ford Galaxy umožňuje přizpůsobit
konfiguraci vnitřního prostoru aktuálním
potřebám ještě snadněji než dosud. Jako první
ve své třídě nabízí sklápění i vyklápění sedadel
ve třetí řadě stiskem tlačítka.
Namísto tradičního přístrojového štítu lze nový
Galaxy na přání vybavit 10" digitálním displejem
s rychloměrem a otáčkoměrem analogového
vzhledu. Nastavení displeje a 3D grafické efekty
je možné upravit podle osobních preferencí. Jas
displeje se automaticky přizpůsobuje okolnímu
světlu. Systém Ford SYNC 2 s hlasovým
ovládáním umožňuje ovládat telefon, audio,
klimatizaci a navigaci. Součástí SYNC 2 je
funkce automatického tísňového volání.
Pro zájemce o zážehové motory je připraven
nový 1,5 EcoBoost o výkonu 118 kW nebo 2,0
EcoBoost 176 kW. Nový vznětový motor 2,0 TDCi
Bi-Turbo se dvěma turbodmychadly dosahuje
tato 154 kW. K dispozici je i zdokonalený
vznětový 2,0 TDCi s jedním turbodmychadlem
s proměnnou geometrií lopatek. Dostupný je ve
variantách 88 kW, 110 kW a 132 kW.

Nová zadní náprava Integral Link s odlehčenými
hliníkovými komponenty přináší výrazné zvýšení
kultivovanosti a jízdního komfortu. Stejné řešení
Ford použil i u Mondea a S-MAXu. Zadní
náprava může být opatřena také systémem
samočinného vyrovnávání světlé výšky bez
ohledu na zatížení.
Ford Galaxy se spolu s modely S-Max a Mondeo
po uzavření továrny v belgickém Genku nové
vyrábí ve Valencii.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Představení nové divize Land
Rover Heritage
Na akci Techno Classica v
německém Essenu se představila
nová divize Land Rover Heritage.
Toto oddělení tvoří součást
Jaguar Land Rover Special
Operations.
Doplňuje
divizi
Jaguar Heritage a je určeno
pro vozy, jejichž výroba skončila
před více než 10 lety. Nové díly
Land Rover Heritage Parts budou
vyráběny s použitím původních
výrobních postupů a majitelům
starších Land Roverů tak budou
nabízeny originální díly. Aktivity Land Roveru Heritage bude zahrnovat znovuzavedení
širší nabídky originálních dílů Heritage Parts. Karosářské díly, prvky výbavy a rozšířená
nabídka náhradních dílů jsou k dispozici pro klasické Range Rovery, pro Range Rover
P38 a Discovery 1 a 2. Aktivity divize budou rozšířeny i o program Land Rover Heritage
Drives. Jeho účastníci budou mít jedinečnou příležitost řídit vozy ze sbírky historických
Land Roverů v areálu ve Warwishiru.
více na www.autoweek.cz
BMW bude používat elektrický tahač!
Skupina BMW navázala partnerství
s logistickou společností Scherm pro
realizaci pilotního projektu s 40tunovým
tahačem Terberg Typ YT202-EV s čistě
elektrickým pohonem určeným pro
dopravu materiálu na krátké vzdálenosti.
Elektrický nákladní automobil Terberg
je pro ulice Mnichova tišším a vůči
životnímu prostředí šetrnějším logistickým
řešením. Terberg Type YT202-EV 4x2
utáhne více než 32 t nákladu, ale jeho
dojezd je poměrně omezený. Proto se
používá k jízdám na vzdálenost do 2
km mezi logistickou společností Scherm
a továrnou BMW v Mnichově.
více na www.autoweek.cz

Bratislavský autosalon se spoustou premiér
V době, kdy většina dovozců osobních aut
v České republice rezignovala na účast na
autosalonu v Brně, se v Bratislavě koná
výstava, kterou mohou čeští motoristé
svým slovenským přátelům jen závidět. V
bratislavském areálu Incheby mají motoristé a
především zájemci o koupi nových aut takřka
úplný přehled o aktuální nabídce automobilů
včetně novinek představených nedávno na
autosalonu v Ženevě. Nechybí ani doprovodný
program, jehož součástí jsou nejen testovací
jízdy, ale dokonce i tři crash-testy. Autosalon
zatraktivňuje přehlídka tuningu.

začíná nebo je jeho zahájení plánováno na
následující měsíce.

V Bratislavě auta nevystavují prodejci, jako
při pražské Autoshow, ale ve většině případů
slovenští importéři. Podobně jako to chtěli
pořadatelé v Brně i autosalon v Bratislavě těží
z praktického termínu - novinky z Ženevy jsou
už většinou k dispozici, ale stále ještě atraktivní
a neokoukané, protože jejich prodej teprve

Během prvního dne autosalonu byly
vyhodnoceny nejzajímavější exponáty a
expozice. Jako nejkrásnější expozice byly
zvoleny Mercedes-Benz Slovakia, Peugeot
Slovakia a expozice Volkswagen a Audi
Porsche Slovakia.

více na
www.autoweek.cz

Z 80 slovenských premiér vyzdvihněme
první veřejnou prezentaci nové generace
Škody Superb, Renault Kadjar, Peugeot 208,
Volkswagen Caddy, Land Rover Discovery
Sport, Hondu Civic Type nebo Hyundai Tucson.
Navíc ale jsou k vidění i koncepty jako Peugeot
Onyx a Volkswagen GTI Roadster. Příznivci
motoristického sportu na výstavišti najdou
Hondu Civic ze seriálu WTCC, BMW pro DTM
nebo soutěžní Peugeot 208.

Z domova
Gulf už je i v Praze
Legendární značka pohonných hmot
a olejů Gulf, proslavená úspěchy v
automobilových závodech, především v
Le Mans, má první čerpací stanici v Praze.
Jako první v Praze zákazníkům nabízí
služby a paliva s logem Gulf čerpací
stanice ve Vestci na Vídeňské ulici. Provoz
nové čerpací stanice zahájil Tomáš
Enge, který jednu z nejúspěšnějších částí
své závodní kariéry absolvoval s vozy v
barvách Gulf, když s vozem Aston Martin
vyhrál evropský šampionát a dojel 4. v
Le Mans. U čerpací stanice Gulf v Praze lze natankovat značkové paliva Gulf Xtream s
aditivy. Nová čerpací stanice se hrdě hlásí ke slavné závodní tradici značky Gulf. První
čerpací stanice Gulf v Praze zaujme nejen originální výzdobou, ale i propojením se
službami servisní sítě Q-service.
více na www.autoweek.cz
Opel uvedl LPG verzi modelu Corsa
Opel uvedl na trh speciální verzi nové generace
modelu Corsa vybavenou zážehovým
motorem umožňujícím bivalentní provoz na
LPG a na benzin. Motor 1,4 LPG ecoFLEX má
výkon 66 kW (90 k). V kombinovaném cyklu
má spotřebu LPG 6,9 l/100 km a emise CO2 jen
113 g/km, což je o 13 % méně, než při provozu
na benzin. Provoz je nejen hospodárný, ale
díky bivalentnímu provozu umožňuje řidiči
volbu mezi LPG a benzinem stisknutím tlačítka. Opel uvádí, že vozidlo bude mít celkový
dojezd až 1200 km. Nádrž na LPG je instalována v pouzdru místo náhradního kola, což
usnadňuje její ochranu v případě kolize a neomezuje zavazadlový prostor. Akční cena
třídveřové verze Opel Corsa s výbavou Selection s motorem na LPG a benzin je 274
900 Kč, u pětidveřové 289 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Další témata 16. týdne ve www.autoweek.cz:
Bosch plánuje přijmout 12 000 techniků
Toyota Motor Czech mění jméno na Toyota Central Europe - Czech
AAA Auto pomáhá s polopřevody

Personalia z
Audi: za 4 roky od Neústupného k Velkovi
Za volantem značky Audi v Porsche ČR
sedí od 15. dubna 2015 Tomáš Velek.
Zapátrali jsme v archivu po osudu jeho
předchůdců. V posledních deseti letech
vydržel nejdéle na pozici vedoucího
značky Audi Petr Neústupný, který ji
zastával v bývalém IVG v letech 2004 až
2011. V listopadu toho roku jej odvolalo
vedení Porsche ČR a nahradil jej Michal
Čížek, který k Audi přešel od značky
SEAT. Neústupný se podle dostupných
informací věnuje vlastnímu byznysu.
Michal Čížek působil ve funkci šéfa Audi
jen necelý rok. Od ledna 2013 jej vystřídala
Anna Gruberová. Čížek nyní pracuje ve
Škodě Auto. Ani Anna Gruberová se u
Audi příliš neohřála, v září 2013 požádala
o uvolnění z funkce. Pozici pak původně
dočasně převzal Thomas Otter, který
značku řídil rok a půl. Loni do křesla šéfa
Audi kandidoval bývalý ředitel Kia Motors
Czech Vít Pěkný, ale rozhodl se nakonec
pro NH Car.

Tomáš Vaněk chystá vlastní byznys
Bývalý ředitel pro značku Lexus a
oblast External Affairs Tomáš Velek je
od dubna v Audi, ale kam se poděli
další šéfové PR týmu české Toyoty?
David Valenta se letos v lednu
objevil v Porsche ČR jako marketér
Volkswagenu. Další z mluvčích značky
Toyota, Tomáš Vaněk, přežil své kolegy
v Toyotě o necelý rok. Letos v únoru
se nedohodl s vedením importu
na dalším pokračování kontraktu
a z firmy odešel. „Rád bych se nyní
věnoval vlastnímu byznysu. Zakládám
malou PR agenturu, která se bude
zaměřovat na automobilové odvětví.
Už mám kancelář poblíž svého
bývalého působiště v Butovicích,
ale zatím nemůžu více o projektu
hovořit,“ řekl nám Vaněk na dubnové
tiskovce firmy Cebia. Jejímu Autotýmu
vypomáhá v oblasti PR projektů.
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E.on zprovoznil CNG stanice na obou koncích ČR
Jsou Winterkornovy dny na čele Volkswagenu sečteny?
Nekvalitní náhradní díly vozidel zabíjejí
Nová Škoda Fabia R 5
1. závod WEC: 6 hodin Silverstone - RAC Tourist Trophy
Pozvánka na konferenci Soumrak biopaliv

Partner organizace:

Oldtimer číslo 3 2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel. Hlavním tématem je historie
firmy Borgward a jejího kontroverzního zániku.
Nechybí ani přehled veteránských klubů v ČR a
řádková inzerce.
Z obsahu čísla:
Retro: Mototechna
Legislativa: Testace historického vozidla
Osobnost: Ladislav Křeček - Profesor českých
soutěží
Muzea: Národní automobilové muzeum v Turíně 2. část
Historie: Závodní motocykly NSU
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách
sítě PNS. Oldtimer je možné zakoupit i osobně
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatnéna:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

E.on zprovoznil CNG stanice na obou koncích ČR

Společnost E.on zprovoznila na dálnici D5 v
Nýřanech u Plzně svou jubilejní 10. plnicí stanici
na stlačený zemní plyn a u dálnice D1 v Břeclavi
už 30. CNG stanici na Moravě.
Jubilejní 10. plnicí stanice společnosti E.on se
nachází na exitu 93 dálnice D5 v Nýřanech u
Plzně. Jde o poslední plnicí stanici na dálnici
D5 ve směru na hraniční přechod Rozvadov a
dále do Německa. Zákazníci zde mohou využít
výdejní stojan jak pro osobní, tak i nákladní automobily.
„Naším cílem je provozovat plnicí stanice tam,
kde to dává smysl z hlediska dostupnosti i hustoty dopravy. Lokalita dálnice D5 tento požadavek splňuje. Nová plnička bude vůbec posledním místem, kde je možné tankovat CNG před

vjezdem do Německa,“ vysvětluje Radek Patera
ze společnosti E.on Energie a.s. V souladu s
dlouhodobým cílem společnosti E.on v oblasti
ekologie byly u příležitosti otevření nové stanice
zasazeny tři stromy.
Na opačném konci dálničního tahu napříč republikou byla otevřena další CNG stanice - už
30. na Moravě v Břeclavi na čerpací stanici Benzina v ulici Lidická. Jde o jedinou plnicí
stanici na českém území na hlavním tahu Brno
- Bratislava. Podobně jako stanice v Plzni i tato
nabízí poslední možnost tankování v ČR před
výjezdem do zahraničí, navíc s veškerým komfortem běžné čerpací stanice. Tato CNG stanice, která je součástí již existující čerpací stanice
Benzina, nabízí plný zákaznický standard jako
při tankování benzinu či nafty.

více na
www.autoweek.cz

Formule & motorsport - jaro 2015
Jarní vydání magazínu Formule & motorsport je věnováno představení všech týmů
F1 a tratí velkých cen, takže je ideálním průvodcem fanoušků pro novou sezonu
mistrovství světa F1. Opět je přílohou tabulka pro průběžné zaznamenávání
výsledků.
Jarní vydání Formule & motorsport lze objednat na adrese Sport-Press, spol.
s.r.o., Okrasná 116, 103 00 Praha 10, přes e-mail vydavatelstvi@sport-press.cz
nebo na tel. 267 712 647.

Jsou Winterkornovy dny v čele Volkswagenu sečteny?
Předseda dozorčí rady Volkswagenu Ferdinand
Piech, jenž vede koncern VW téměř 22 let, dva
roky před koncem svého předsednictví zdánlivě
ztrácí svůj vliv, když čelí odporu ze strany dozorčí rady poté, co překvapivě kritizoval nejvyššího výkonného ředitele Martina Winterkorna.
Piech (77) a Winterkorn (67) spolu úzce spolupracovali po dlouhá desetiletí a zasvěcenci Winterkorna považovali za nástupce Piecha ve funkci předsedy. Nyní Piech tuto možnost vylučuje.
Winterkorn během svého osmiletého kralování
dohlížel na transformaci skupiny Volkswagenu
zatížené vysokými náklady na pracovní sílu v
jednu z nejúspěšnějších světových automobilek.
Winterkorn připravuje Volkswagen na převzetí
pozice největšího světového výrobce automobilů od Toyoty Motor, což je cíl, kterého by již
letos mohl dosáhnout.
Piech veřejně projevil ztrátu důvěry k Winterkornovi, když časopisu Der Spiegel sdělil, že
si od výkonného šéfa koncernu udržuje odstup. Uvedl také, že Winterkorn jej na pozici
předsedy nenahradí. Winterkorn, jenž stojí v

čele Volkswagenu od roku 2007, dal poté přes
média najevo, že o svou pozici bude bojovat.
Cítí se povzbuzen podporou vlivných spojenců,
především odborů a Wolfganga Porscheho.
Jenže ač se většina analytiků shoduje na tom,
že postavení Winterkorna je díky podpoře z
mnoha stran silné, největší znalec německého
automobilového průmyslu Prof. Ferdinand Dudenhöffer z výzkumného střediska CAR University Duisburg-Essen je přesvědčen, že jeho dny ve
vedení Volkswagenu jsou sečtené.
"Winterkorn nedokáže problémy Volkswagenu
vyřešit a Piech dospěl k přesvědčení, že není
tou osobou, které by měl svěřit budoucnost koncernu. Winterkorn tuto bitvu nakonec prohraje
a každý, kdo se postaví na jeho stranu, na tom
nakonec prodělá. I vrátný ve Wolfsburgu už ví,
že po Piechově prohlášení je Winterkorn jen
odstupujícím ředitelem a udělal by dobře, kdyby sám odstoupil. Rodina Porschů v tomto boji,
stejně jako v minulosti, nemůže zvítězit," tvrdí
Dudenhöffer.

více na
www.autoweek.cz

Nekvalitní náhradní díly vozidel zabíjejí…
Celosvětově mají nekvalitní náhradní díly vozidel
na svědomí téměř 40 000 obětí dopravních nehod ročně. Náklady těchto nehod ročně činí 16
miliard dolarů.
Padělané
výrobky
jsou
celosvětovým
problémem. Odhaduje se, že obecně 5-7 % produktů je „falešných“. Jedná se o obchod ve výši
až 500 miliard dolarů. Cena výrobků je nízká
a samozřejmě i jejich kvalita je nevalná. To je
velký problém pro prémiové značky, neboť kromě přímých škod dochází k poškozování jejich
pověsti i ke snižování hodnoty jejich značky.
Padělání náhradních dílů k motorovým vozidlům
je celosvětově velkým byznysem. V Evropě
se odhaduje, že až 10 % dodávaných dílů je
padělaných, na Středním Východě se jedná
až o 30 %, v Indii až o téměř 50 %. Jedná
se především o olejové a vzduchové filtry, zapalovací svíčky, vnější osvětlení vozidel, tlumiče
pérování, karosářské díly, brzdy a jejich součásti, ložiska, stěrače, airbagy, díly řízení. Přitom
například nekvalitní airbag znamená přímé
ohrožení života.

Producenti
těchto
nekvalitních
produktů
pocházejí z Číny, Taiwanu, Indie, Turecka, Singapuru, Latinské Ameriky, ale také z řady evropských států. Jejich prodej dnes neprobíhá
jen prostřednictvím autoservisů, ale nabídka je
činěna i přímo koncovým uživatelům např. prostřednictvím internetu. Automobilový průmysl
tak celosvětově přichází o více než 10 miliard
dolarů ročně, navíc dochází k redukci pracovních míst - odhad z roku 2005 hovoří o ztrátě
750 000 pracovních pozic.
Instalace nekvalitních dílů s sebou nese i
nárůst závažných dopravních nehod. Ročně na
světových silnicích umírá cca 1,3 milionu osob,
dalších 30-50 milionů je zraněno. Celá 3 % nehod jdou na vrub nekvalitních náhradních dílů.
To znamená, že téměř 40 000 osob každoročně
umírá z viny subjektů, které vědomě produkují a
distribuují nekvalitní výrobky, a dalších asi 1,5
milionu lidí je zraněno. K tomu je nutno připočíst
hmotné škody a tzv. nepřímé náklady např. na
produkci a sociální výdaje.
Text: Informace Týmu silniční bezpečnosti
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Nová Škoda Fabia R 5
Nový soutěžní vůz Škoda Fabia R 5 oslaví
svou premiéru na tratích rallye po světě. Škoda
Motorsport se v tomto roce postaví na start
tří kvalitních šampionátů. Fanoušci uvidí nový
soutěžní vůz s pohonem všech kol Fabia R 5 v
kategorii WRC-2 v mistrovství světa FIA v rallye
(WRC) a na Mezinárodním mistrovství České
republiky v rallye (MMČR). Za tovární tým
Škoda Motorsport pojedou asijsko-pacifický
šampion Jan Kopecký a mistr Evropy Esapekka
Lappi.
V průběhu sezóny se s vozem Fabia R 5 objeví
také nově angažovaný švédský talent Pontus
Tidemand v asijsko-pacifickém šampionátu,
jehož finále se odehraje na klíčovém trhu značky
v Číně.
Esapekka Lappi, mistr Evropy 2014, si spolu s
Jannem Fermem poměří síly se světovou elitou
na vybraných soutěžích kategorie WRC-2 v
mistrovství světa. Tam se Škoda Motorsport vrátí
po dvouleté přestávce v Portugalské rallye od
21. do 24. května.

Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler se zúčastní
především českého mistrovství, které začíná 24.
- 25. dubna Rallye Šumava Klatovy. „Jsem rád,
že můžeme představit nový vůz Škoda Fabia R 5
a jeho výkony fanouškům v naší vlasti. Nové auto
jsme dostatečně otestovali. Jsem přesvědčen,
že náš tým s mnoha mezinárodními inženýry
odvedl vynikající práci,“ komentuje Kopecký.
Ten se, stejně jako Pontus Tidemand, v průběhu
sezóny zúčastní některých soutěží WRC-2.
Škoda Fabia R 5 vychází ze sériového vozu
Škoda Fabia a je nástupcem vozu Fabia Super
2000. V souladu s předpisy FIA je nový vůz
vybaven turbomotorem o objemu 1,6 l. Nové
auto s pohonem všech kol má sekvenční
pětirychlostní převodovku a vzpěry McPherson.
Hmotnost bude, jak stanoví předpisy, minimálně
1 230 kg.
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6 hodin Silverstone - RAC Tourist Trophy
12. dubna 2015, 1. závod WEC, 45 000 diváků

Soumrak biopaliv
Fakta o tom, co biopaliva jsou, jak a kde se
využívají, v čem spočívají jejich výhody, a kde
hledat zase nevýhody, existence biopaliv první
a druhé generace, odkud se vzala, a proč je nyní
jejich problematika tolik diskutovaným tématem?
Na tyto a řadu dalších otázek naleznou zájemci
o danou problematiku odpovědi v rámci odborné
konference s názvem Soumrak biopaliv - EU
snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká
republika. Konference se uskuteční 23. dubna.
Zájemci z odborné i laické veřejnosti budou
moci přijít do Konferenčního centra Hotelu
Grandior Prague diskutovat o významu biopaliv
pro běžné občany.

"V rámci konference bych se rád zamyslel nad
otázkami, zda biopaliva snižují životnost motorů
automobilů nebo zda výměny oleje a filtrů u
motorů používajících biopaliva musí být častější,
" uvádí poslanec Evropského parlamentu Ing.
Petr Mach, Ph.D.

Odbornou konferenci o biopalivech pořádá
Evropská skupina Evropa svobody a přímé
demokracie, aby poukázala na svoje postoje
k tématu. Proto, aby bylo téma rozebráno
objektivně,
přizvala
nejenom
vědeckou
veřejnost, ale i oponenty svých postojů.

"Biopaliva měla pomoci snížit emise skleníkových
plynů. Jenže započteme-li veškeré náklady na
výrobu, tak biopaliva třeba ze sójových bobů
mohou mít až 4x větší uhlíkovou stopu než fosilní
paliva. Zjistila to studie agentury Fraunhofer,"
říká Mgr. Vítězslav Kremlík.

Mezi mluvčími vystoupí například poslanec
Evropského parlamentu Petr Mach, publicista a
klimaskeptik Vítězslav Kremlík, Rastislav Trecák dlouholetý obchodník s biopalivy nebo Jaroslav
Černý z Vysoké školy chemicko-technologické v
Praze.

Konference proběhne 23. dubna 2015 od
18:00 do 21:00 v Konferenčním centru Hotelu
Grandior Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

"Další debatu rozvineme z pohledu Evropské
unie, tedy proč již v těchto dnech Evropský
parlament hlasuje o snížení procenta příměsí z
10 % na 6 %. Jaké k tomu vedou důvody? Proč
nemá Česká republika, podobně jako Španělsko,
Estonsko nebo Portugalsko 0 % příměsí biopaliv
v dopravě," dodává Petr Mach.
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