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Ford Kuga – ta třetí
Kuga je jedním z trojice nejprodávanějších
modelů evropského Fordu – spolu s Fiestou
a Focusem. Na českém trhu byl vloni tento model
dokonce jedničkou. Třetí generace přijíždí se
třemi systémy hybridního pohonu jako nejvíc
elektriﬁkovaný Ford v historii.
Od premiéry tohoto kompaktního SUV v roce
2008 už jeho prodej v Evropě překročil hranici
milionu kusů. Je proto logické, že se od třetí
generace očekává víc než jen navázání na
úspěchy předchůdců. Kuga přišla na trh jako
součást trojice kompaktních modelů Fordu spolu
s Focusem a C-Maxem. Nová generace ovšem
současně nahrazuje i minivan C-Max, jehož výroba
vloni skončila. Opět sdílí platformu s Focusem,
v této generaci to je nová platforma C2
Ford novou generaci Kugy ukázal už před
rokem s plánovaným uvedením do prodeje až
koncem letošního dubna. To sice stále platí,
ale vzhledem k současné situaci Ford odvolal
mezinárodní i regionální prezentaci. Národní
představení médiím proběhlo v plánovaném
termínu, ovšem jen virtuálně. Vzhledem k tomu,
že se Kuga i nadále vyrábí ve španělské Valencii,
nelze zatím odhadovat, kdy se první vozy dostanou
k zákazníkům. Ti už každopádně mohou novou
generaci objednávat.
Nová Kuga je proti předchozí generaci
delší o 89 mm (4614 – 4626 mm) a širší o 44 mm
(1882 mm). Přitom je o 80 kg lehčí. Delší rozvor
náprav (2710 mm) poskytuje větší prostor pro
nohy cestujících vzadu. Zadní dělené sedadlo
lze podélně posouvat o 150 mm, takže objem

zavazadlového prostoru lze zvětšit ze základních
581 l až na rekordních 645 l (u druhé generace to
bylo 406 l), při sklopení zadních sedadel 1530 l.
V případě plug-in hybridní verze to je 464 l/1423 l.
V interiéru jsou u vyšších verzí výbavy novinkou
konfigurovatelný přístrojový panel tvořený
displejem 12,3“ a head up displej s projekcí na
výsuvný štítek jako u modelu Focus.
Mimořádná cenová nabídka začíná na 599
900 Kč za verzi Trend 1,5 EcoBoost/88 kW, ovšem
s jejím prodejem se moc nepočítá. Mnohem
lépe vybavená verze Titanium s motorem 1,5
EcoBoost/110 kW je jen o 60 000 Kč dražší, tedy
s cenou od 659 900 Kč. Varianta Titanium PHEV
přijde na 869 000 Kč. Hlavní prodejní zaměření
bude především na ST-Line, kde cena začíná
na 679 900 Kč. Uvedené ceny nejsou uvedeny
v oﬁciálním ceníku, najdou se jen v konﬁgurátoru.

Více o pohonných jednotkách Fordu Kuga na
str. 10 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Prodejci automobilů pod tlakem: analytici očekávají slevy
Tlak na prodej nových a ojetých vozů
díky velkým zásobám roste a prodejci
budou brzy znovu otevírat. Znalec
německého automobilového trhu Stefan
Bratzel očekává pro kupující nových
aut zlaté časy. V automobilkách jsou
k dispozici velké zásoby nových aut
a tlak na prodej nových i ojetých vozů
je velký. „Budou zapotřebí výrazné slevy.
Poptávka nyní bude pro automobilový
průmysl rozhodujícím faktorem. I když
prodejci znovu otevřou, přijde k nim
méně zákazníků kvůli nižším příjmům,
rostoucí nezaměstnanosti a recesi. Jenže
sklady jsou plné a každý stojící automobil
znamená velké náklady, což zvyšuje riziko

bankrotu,“ tvrdí profesor ekonomie na
Univerzitě aplikovaných věd v Bergisch
Gladbachu. Současně s postupným
obnovováním výroby poroste i tlak ze
strany výrobců automobilů, i když výroba
bude kvůli preventivním opatřením nižší
a dražší. Bratzel rovněž očekává státní
podporu prodeje, zejména elektromobilů,
jinak by propad mohl být ještě větší.

Koronavirus zatřásl evropskými trhy
Evropským lídrem v prodeji automobilů
byla v březnu Velká Británie, kde bylo nově
registrováno 254 684 vozů s meziročním
propadem o 44,4 %. Jde o největší pokles
poptávky od hospodářské krize v roce
2009. Ve Velké Británii ovšem k uzavření
obchodů přikročili později než ve většině
ostatních evropských zemí. Druhé místo
zaujalo Německo s 215 199 prodanými
vozy (meziroční propad o 37,7 %). Pokud při
posuzování evropského automobilového

trhu vezmeme v úvahu i Rusko, tak to
se v evropském žebříčku posunulo na
třetí místo. Ruský automobilový trh totiž
podle agentury Autostat vykázal růst na
153 000 vozidel. Další jsou Francie s 62
668 prodanými vozy (-72,2 %) a pětici
největších evropských trhů uzavírá
Španělsko s prodejem 37 644 aut (-69,3
%). V Itálii se v březnu trh s novými auty
prakticky zhroutil o 85,4% a dosáhl 28
326 nově registrovaných aut. V České
republice se prodej meziročně propadl
o 36,32 % na 13 685 vozů, což je nejnižší
hodnota od října 2010. Jak ale upozorňuje
Svaz dovozců automobilů, tento údaj je
zkreslen setrvačností procesu prodeje
a následné registrace vozidel.

Krátce
Volkswagen představil nový velký minivan Viloran s délkou 5346 mm, ovšem jen pro
čínský trh.
Předseda vlády Dolního Saska a člen dozorčí rady VW Stephan Weil
navrhuje zavedení ekologického šrotovného.
více na
www.autoweek.cz

Nová Škoda Octavia je ještě prostornější
Čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu
značky je nejen prostornější než její předchůdkyně,
ale v mnoha ohledech se přibližuje prémiovým
vozům. K tomu přidává inovativní nabídku
systémů pohonu poprvé zahrnující i plug-in
hybrid a mildhybrid a zachovávající i pohon na
zemní plyn.
Octavia je pro značku Škoda klíčovým
modelem. Vloni, na konci životního cyklu třetí
generace, ji zvolilo 363 700 zákazníků, přičemž
dvě třetiny vozů směřovaly ke kupujícím v Evropě.
Octavia je zde třetím nejprodávanějším vozem
v kompaktním segmentu a dlouhodobě se řadí
mezi desítku nejprodávanějších modelů v Evropě.
Na trh přicházejí stále kvalitnější a lépe
vybavené vozy. Nároky na novou generaci
Octavie jsou proto vysoké. Ta se v mnoha
ohledech blíží prémiovým vozům, i když mezi ty se
řadit nehodlá. Chce ale zákazníkům nabídnout
vše, co v moderním automobilu požadují.
Liftback působí nejen dynamickým dojmem,
ale patří také mezi vozy s nejlepší aerodynamikou
v segmentu. Pozoruhodné je, že 40% zlepšení
součinitele aerodynamického odporu bylo

dosaženo úpravami navrženými výhradně
s využitím počítačových simulací CFD, což je
ojedinělý úspěch.
Liftback Octavia ve srovnání s předchůdcem
narostl o 19 mm na délku 4689 mm v kombinaci
s nezměněným rozvorem náprav 2686
mm, takže interiér je ještě prostornější než
u předchozí generace. Ve verzi liftback se objem
zavazadlového prostoru zvětšil o dalších 10 l na
600 l.
Nabídka pohonných jednotek pokrývá
výkony od 81 kW (110 k) až do 150 kW (204 k).
Plug-in hybridní Octavia iV bude schopná jízdy
výhradně na elektrický pohon, což pro ni umožní
získat značku EL. V západní Evropě tento systém
v současné době požaduje téměř 65 % ﬁremních
zákazníků, protože se díky němu mohou vyhnout
stále častějším restrikcím ve velkých evropských
městech. Plug-in hybrid, vč. sportovní varianty
RS iV, mildhybridní verze a varianta G-Tec na
CNG budou přicházet do prodeje v průběhu
letošního roku v závislosti na rozšiřování výroby
v Mladé Boleslavi.
více na
www.autoweek.cz

Rozšíření služeb skupiny PSA v rámci on-line prodeje
S novou generací vznětových motorů
TDI chce Volkswagen dokázat, že i velký
turbodiesel může být ekonomický a čistý
s extrémně nízkými emisemi oxidu dusičitého
– o 75 % nižšími než mezní hodnota Euro 6
ve výši 80 mg/km. Volkswagen Touareg
4,0 TDI 4 MOTION s výkonem 310 kW (421
k) vykazuje emise oxidů dusíku jen mezi
10 a 20 mg/km NOX zatímco limit Euro 6
je 80 mg/km. Tyto hodnoty byly naměřeny
v reálném silničním provozu podle metodiky
RDE (Real Driving Emissions) nezávislým
britským testovacím specialistou Emissions
Analytics. Tento výsledek je mimo jiné

umožněn vícestupňovým dodatečným
zpracováním výfukových plynů s velkým
zásobníkovým
katalyzátorem
NOx
a systémem selektivní katalytické redukce
SCR (Selective Catalytic Reduction).

Některé projekty EU v oblasti klimatu by se mohly odložit
Současná krize by mohla způsobit
zpoždění
některých
projektů
EU
týkajících se ochrany životního prostředí
a klimatu. „Koronavirová krize staví členy
Komise pod bezprecedentní tlak, aby
se vypořádali s naléhavými novými
problémy souvisejícími s Covid-19. Za
účelem uvolnění kapacity připravuje
výkonná moc EU aktualizovaný pracovní
program pro rok 2020,“ uvádí se v návrhu
dokumentu.
Generální sekretariát Komise posuzuje,
zda může odložit některé iniciativy, které se
přímo netýkají krize plynoucí z pandemie
Covid-19 nebo jsou „méně důležité pro
splnění klíčových priorit“. Evropská komise
přiznává, že koncept Zelený úděl čelí
zpoždění způsobenému koronavirem,
protože boj proti koronavirové krizi se pro ni
stal prioritou a aparát bruselských orgánů
je jím plně zaneprázdněn.

Mezi klíčovými prioritami, které zůstanou
nezměněny, jsou zejména prioritní soubory
související s přechody k novým ekologickým
a digitálním technologiím. U některých
projektů se Komise domnívá, že snesou
odklad o několik týdnů nebo měsíců v rámci
roku 2020. Ty se týkají oblasti biologické
rozmanitosti, strategie Farm to Fork („Z farmy
na vidličku“) a udržitelné dopravy. Ústřední
projekt na ochranu klimatu by však měl
zůstat, a tím je zpřísňování klimatických cílů
do roku 2030. Šéfka Evropské komise Ursula
von der Leyenová zdůrazňuje, že navzdory
koronavirové krizi a jejím hospodářským
důsledkům stále pracuje na svém „Zeleném
údělu“.
Odložení některých projektů kritizují
Zelení. „Pokud odložíte Zelený úděl, bude
ohroženo právo občanů na přechod
k mobilitě šetrné ke klimatu,“ stěžuje si
environmentální politik Michael Bloss.

Krátce
Také bývalý šéf FIA Max Mosley doporučuje letošní sezonu F1 zcela zrušit.
Renault prodal své akcie ve společném podniku Dongfeng Motor čínské společnosti
Dongfeng.

více na
www.autoweek.cz

Leon se spoustou asistentů
Čtvrtá generace kompaktního Seat Leon je
připravena ke startu. První vozy již sjely z montážní
linky, jenže ta se posléze kvůli koronaviru zastavila.
Kromě návrhu moderního designu se vývoj
nové generace modelu Leon zaměřil na
bezpečnost. To v tomto případě neznamená jen
nové generace známých asistenčních systémů,
jako jsou elektronická kontrola stability ESC
s protiblokovacím systémem brzd ABS a řízením
trakce ASR, ale také řadu dalších elektronických
pomůcek, které zajišťují bezpečnost cestujících,
ale také v pravém slova smyslu dávají pozor na
okolí vozidla. Nebezpečným situacím by v první
řadě měly předcházet.
Asistenční systémy, mezi něž patří dynamická
regulace podvozku DCC (Dynamic Chassis
Control), pasivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu
a předvídavý adaptivní tempomat, již směřují
do budoucnosti, v níž se budou používat funkce
automatizované jízdy.
Díky chytrému tempomatu, asistentu pro jízdu
v jízdním pruhu (Lane Assist Plus) nebo systému
automatického brzdění jde o téměř druhý stupeň

autonomní jízdy. Ve spojení s převodovkou DSG
není nutné měnit rychlostní stupně a řidič může
uvolněně zvládat dopravní zácpy a provoz
s neustálými rozjezdy a brzděním.
Modernizovaný systém automatického brzdění
zahrnuje nové funkce, například asistent pro
odbočování, který zabrání kolizi s protijedoucím
vozidlem při odbočování na křižovatce.
Leon je prvním kompletně propojeným
vozidlem značky Seat. Díky integrované kartě
eSIM může centrální 10“ displej informačního
a zábavního systému zobrazovat dopravní
zpravodajství v reálném čase. Jeho ovládání je
možné hlasem hovorovým jazykem nebo gesty.
Nový Seat Leon nabídne pět druhů pohonných
jednotek: zážehovou na benzin (TSI) a CNG (TGI),
vznětovou (TDI), mildhybridní (eTSI) nebo plug-in
hybridní s možností vnějšího nabíjení (eHybrid)
s výkony až do 150 kW (204 k) v kombinaci
se dvěma typy převodovek: přímo řazenými
a dvouspojkovými DSG ve dvou karosářských
verzích – jako pětidveřový hatchback a kombi
Sportstourer.
více na
www.autoweek.cz

Autonomní vozidlo KAMAZ
Také ruská automobilka KAMAZ pracuje
na plně autonomním vozidle s elektrickým
pohonem napájeným akumulátorem.
KAMAZ-3373 nazvaný Čelnok (Shuttle)
je bezobslužný dvounápravový nákladní
automobil bez kabiny řidiče. Má řiditelné
obě nápravy, což zlepšuje jeho schopnosti
manévrování v omezeném prostoru,
a může se pohybovat oběma směry.
Čelnok umožňuje pětistranné nakládání
a vykládání nákladu, což je výhodné pro
jakoukoli infrastrukturu logistických center.
K pohonu slouží synchronní elektromotor
s permanentním magnetem s vektorovým
řízením, který zajišťuje konstantní rychlost
při různém zatížení. Akumulátory jsou

umístěny ve spodní části podvozku.
Rozměry autonomního elektromobilu
jsou – délka 800 cm, šířka 255 cm a výška
400 cm. Nosnost je až 10 t. Elektronicky
omezená největší rychlost je 40 km/h.

Pozastavení DPH pro elektromobily?
Automobilový analytik automobilového
trhu Ferdinand Dudenhöffer z University
St. Gallen očekává velké problémy na
evropském trhu. Podle Dudenhöffera
proto bude nezbytné strukturovaně
snížit nadbytečnou produkční kapacitu.
„Musíte zvažovat všeobecnou státní
podporu a různé formy finanční pomoci.
Současná metoda všeobecné podpory
zvyšuje zadlužení, takže proces obnovy
se prodlužuje, a ztratíte čas přizpůsobit
ekonomiku měnícím se tržním podmínkám.
Nejdůležitější je nyní podpořit poptávku
a současně urychlit strukturální změny
v průmyslu.“

Aby se pomohlo automobilovému
průmyslu dostat se z krize, Dudenhöffer
doporučuje po určitou dobu zrušit při
prodeji nových vozů daň z přidané hodnoty.
Naopak jako „idiotské“ hodnotí návrhy,
jako je pozastavení pokut za překročení
limitu flotilových emisí CO2 nebo dokonce
úplné zrušení těchto pravidel. To by
podle něho bylo tou „nejhorší věcí, jakou
lze udělat, protože by způsobila trvalé
poškození automobilového průmyslu.“
Problémem automobilového průmyslu
podle Dudenhöffera nejsou požadavky
na snižování emisí CO2, ale nedostatek
zákazníků. Ten lze řešit pouze vytvořením
nové poptávky. Po uvolnění současných
omezení k tomu musejí přispět výrobci
automobilů i jejich banky, stejně jako
vlády. Je při tom důležité jednat rychle
a nebyrokraticky. To by se dalo zajistit
pozastavením DPH: „Pokud nyní přidáme
pozastavení DPH, tak dosáhneme
skutečný rozmach prodeje elektricky
poháněných automobilů a tím urychlíme
přechod do éry elektrické mobility.“
více na
www.autoweek.cz

V Evropském parlamentu vznikla
„Aliance pro zelenou obnovu“
V Evropském parlamentu bylo vytvořeno
neformální spojenectví „Aliance pro zelenou
obnovu“. Vytvoření aliance inicioval francouzský
centristický europoslanec za Macronovo hnutí
En Marche! (v předchozím období ale byl zvolen
za Zelené) Pascal Canﬁn, předsedající Výboru
Evropského parlamentu pro životní prostředí
a veřejné zdraví. Canﬁn tím reagoval na výzvu
ministrů životního prostředí 12 zemí EU požadujících,
aby se evropská „Zelená dohoda“ stala jádrem
plánu pro obnovu ekonomiky EU po pandemii
Covid-19. Těmi zeměmi jsou: Dánsko, Finsko,
Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko
a Švédsko.
Kromě 79 poslanců z různých politických stran
se k alianci hlásí skupiny občanské společnosti, 37
generálních ředitelů, 28 podnikatelských sdružení,
evropské odborové konfederace, 7 nevládních
organizací a 6 think tanků. Mezi významné
osobnosti, které výzvu podepsaly jako zástupci
společností ze soukromého sektoru, patří generální
ředitelé ﬁrem Ikea, H&M, Unilever, Danone, E.on
a dalších.
Signatáři chtějí podporovat „postpandemické
plány transformace stimulů, které učiní boj
proti klimatickým změnám a úbytku biologické
rozmanitosti základem evropské hospodářské
politiky.“

„Bude doba před krizí a po krizi Covid-19.
Rozhodujeme o urychlení ekologického přechodu
poté, až nastane čas znovu investovat do
ekonomiky. Covid-19 nezmírnil klimatickou krizi.
Veřejné peníze, které státy a Evropa reinvestujíí do
ekonomiky, musí být v souladu s Zeleným údělem,“
prohlásil Canﬁn, který vystudoval politické vědy
a před vstupem do politiky pracoval jako novinář.
Aliance nehodlá s přestavbou celé evropské
ekonomiky začínat od nuly. „V posledních deseti
letech byly vyvinuty nové technologie, jako jsou
obnovitelné zdroje energie, mobilita s nulovými
emisemi, agroekologie a energetická účinnost,
které masivně snížily náklady na ekologický
přechod. Po finanční krizi v roce 2009 jsme ještě
neprokázali ziskovost renovace bytů, automobily
s nulovými emisemi byly pouze prototypy, větrné
turbíny stály třikrát víc než dnes a solární panely
byly sedmkrát dražší,“ uvádějí signatáři ve svém
prohlášení.
„Široká podpora tohoto prohlášení jasně
ukazuje, že evropská reakce na krizi Covid-19
nás musí vyslat na cestu ke skutečně udržitelné,
klimaticky neutrální a spravedlivé ekonomice –
v zájmu životního prostředí, ale také za účelem
zajištění větší odolnosti naší společnosti a naší
ekonomiky,“ řekla ředitelka Úřadu evropské politiky
Světového fondu na ochranu přírody WWF Ester
Asinová.
více na
www.autoweek.cz
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Nejvíc elektriﬁkovaná Kuga – ta třetí
Nová generace Fordu Kuga je k dispozici se
zážehovými tříválci 1,5 l EcoBoost a vznětovými
motory EcoBlue o objemu 1,5 a 2,0 l. Mild hybridní
pohon (mHEV) se neobvykle nabízí v kombinaci
se vznětovým motorem 2,0 EcoBlue o výkonu
110 kW (150 k). Plug-in hybridní varianta (PHEV)
používá zážehový motor 2,5 l Duratec/112 kW
(152 k), pracující s Atkinsonovým cyklem, a trakční
elektromotor o výkonu 97 kW (131 k), který čerpá
energii z akumulátoru o kapacitě 14,4 kWh. Největší
systémový výkon je 165 kW (225 k). Tato verze má
na čistě elektrický pohon dojezd 56 km.
Řidič může u verze PHEV volit ze čtyř režimů
pohonu: Auto EV, EV nyní (jízda výhradně na
elektrický pohon), EV později (jízda výhradně se
spalovacím motorem) a nabíjení EV. Navíc může
pomocí tlačítka L zvýšit účinnost rekuperace až
na trojnásobek. Akumulátor se v žádném režimu
nevybije na méně než 30 % aby byl zajištěn
dostatek energie pro rozjezd vždy s elektrickým
pohonem. Akumulátor lze plně nabít za 5,8 hodiny
ze zásuvky 230 V nebo za 3,5 hodiny pomocí
wallboxu nebo ve veřejné nabíjecí stanici, kde se
nabíjí s maximálním výkonem 3,6 kW. Akumulátor

by se neměl nabíjet na víc než 90 % aby i krátce
po vyjetí mohlo dojít k rekuperaci. Kuga PHEV plní
parametry potřebné pro získání značky EL se všemi
výhodami, které z toho vyplývají.
Od čtvrtého čtvrtletí se přidá plně hybridní verze
(HEV) se zážehovým motorem 2,5 l Duratec/147 kW
(200 k) opět pracujícím s Atkinsonovým cyklem.
Elektromotor kombinovaný s generátorem se
napájí z akumulátoru 1,1 kWh. Kuga HEV kromě
pohonu předních kol umožní i pohon všech kol
(AWD).
Pro všechny pohonné jednotky je k dispozici
možnost volby z pěti jízdních režimů: Normal, Eco,
Sport, Kluzký povrch a Hluboký sníh/písek.
Na vůz se poskytuje záruka na 5 let/120
000 km. U verze PHEV je na akumulátor záruka
na 8 let/160 000 km, přičemž Ford pro akumulátor
slibuje stejnou životnost jako pro celé vozidlo.

více na
www.autoweek.cz

Evropa potřebuje roaming pro elektromobily
V rámci EU jsme si už zvykli na roaming.
V rámci schengenského prostoru můžeme
cestovat z jedné země do druhé a své mobilní
telefony používat kdekoliv za stejnou cenu,
a to dokonce i když jsme mimo servisní území
našeho operátora. Stejně u čerpacích stanic
tankujeme pohonné hmoty bez ohledu na
značku společnosti a platíme stejnou platební
kartou bez ohledu na to, v jaké zemi jsme.

Doposud je řešení e-roamingu nedokonalé
a ani se nepřipravuje zlepšení. Provozovatelé
dobí jecích sítí jej řeší prostřednict vím
dvoustranných dohod mezi sebou nebo
prostřednictvím zprostředkovatelů. Jenže první
řešení není zvládnutelné ve větším měřítku a druhé
zvyšuje náklady a hrozí blokováním, protože
i zprostředkovatelé mezi sebou bojují o podíl na
trhu.

Řidiči elektricky poháněných vozidel
s akumulátory to tak jednoduché nemají. Pokud
cestují na delší vzdálenost musejí být připraveni
na to, že u dobíjecí stanice, k níž dorazili, budou
platit vyšší cenu, pokud nepatří do jejich sítě
a mohou být i odmítnuti.

Řešením by mohl být decentralizovaný
e-roaming. Předpoklad je jednoduchý: umožnit
řidičům elektromobilů i provozovatelům sítí nebo
účtovacích míst spolupracovat na základě
již přijatého protokolu interoperability. To by
umožnilo připojit se k jedinému partnerovi a mít
přístup k ostatním účastníkům. Výsledkem by
byla otevřená síť, kterou může kdokoli používat.
Oddělení komunikační a komerční úrovně
by umožnil hospodářskou soutěž na úrovni
komerčních služeb tak, aby zákazníci měli možnost
zvolit nejlepší řešení. Sblížení odvětví mobility
s odvětvím elektroenergetiky by elektromobilům
zpřístupnilo více elektrických rozvodných sítí
a provozovatelům distribučních soustav dalo
k dispozici obrovskou flotilu mobilních akumulátorů,
což by mohlo pomoci v integrování obnovitelných
zdrojů energie.

Skupina Transport & Environment (T&E),
usilující o dopravu nezatěžující životní prostředí,
i Evropská komise se shodují, že do roku 2025
bude na evropských silnicích asi 13 milionů
elektricky poháněných vozidel. Evropská komise
hovoří o potřebě 1 milionu veřejných nabíjecích
míst do roku 2025, zatímco T&E počítá s 1,2 –
1,3 milionu, protože předpokládá, že čím dál
víc majitelů elektromobilů se bude spoléhat na
veřejná dobíjecí místa, protože nebudou mít
k dispozici soukromé parkování.

více na
www.autoweek.cz

Nová alianční platforma pro elektromobily
Renault jako průkopník elektromobility v Evropě
připravil pro nakonec neuskutečněný autosalon
v Ženevě koncepční elektromobil Morphoz. Ten
byl navržen s využitím nové modulární platformy
pro elektricky poháněné automobily CMF-EV,
vyvinuté aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi. Tato
platforma vytváří nové možnosti pro budoucí
elektromobily z hlediska technologie, designu,
zajištění komfortu a prostoru ve vozidle. Nová
platforma posunuje hranice modularity. S jejím
využitím lze navrhovat automobily s mimořádně
prostorným interiérem a inovativním designem.
Při použití platformy CMF-EV mohou konstruktéři
používat různé typy karoserií - SUV, hatchbacky i
sedany. Díky prodlouženému rozvoru kol je možná
instalace akumulátorů různých rozměrů a tím i s
různou kapacitou. Ty se mohou přizpůsobovat
různým typům elektromobilů a plug-in hybridů z
hlediska optimalizace jejich dojezdu.
Modularita platformy CMF-EV umožňuje
instalaci jednoho nebo dvou trakčních

hranice modularity. S jejím využitím lze navrhovat
automobily s mimořádně prostorným interiérem
a inovativním designem.
Při použití platformy CMF-EV mohou konstruktéři
používat různé typy karoserií – SUV, hatchbacky
i sedany. Díky prodlouženému rozvoru kol je možná
instalace akumulátorů různých rozměrů a tím
i s různou kapacitou. Ty se mohou přizpůsobovat
různým typům elektromobilů a plug-in hybridů
z hlediska optimalizace jejich dojezdu.
Modularita platformy CMF-EV umožňuje
instalaci jednoho nebo dvou trakčních
elektromotorů, a tím i výrobu automobilů
s pohonem zavést systémy umožňující autonomní
řízení úrovně 4.
Inovativní konstrukce také poskytuje nové
možnosti tvarování designu. Dlouhý rozvor
kol s koly v samých rozích karoserie a plochá
podlaha umožňují navrhování automobilů s nižším
zavěšením a sníženou střechou při zachování
prostorného interiéru a s nižším aerodynamickým
odporem.

elektromotorů, a tím i výrobu automobilů s
pohonem dvou nebo čtyř kol. Kromě toho
byla platforma konstruována tak, že s jejím
využitím bude možné Renault jako průkopník
elektromobility v Evropě připravil pro nakonec
neuskutečněný autosalon v Ženevě koncepční
elektromobil Morphoz. Ten byl navržen s využitím
nové modulární platformy pro elektricky
poháněné automobily CMF-EV, vyvinuté aliancí
Renault-Nissan-Mitsubishi. Tato platforma vytváří
nové možnosti pro budoucí elektromobily
z hlediska technologie, designu, zajištění komfortu
a prostoru ve vozidle. Nová platforma posunuje

Platforma také vytváří nové možnosti
uspořádání interiéru. Menší rozměry elektromotoru
umožňují navrhnout tenčí a dopředu posunutou
přístrojovou desku. Tím se získá větší úložný prostor
a místo pro cestující a zároveň více místa pro nohy
cestujících na zadních sedadlech. Výsledkem
je, že platforma umožňuje navrhnout automobil
s vnitřním prostorem modelu střední třídy Talismanu
při vnějších rozměrech kompaktního Mégane.
Díky technologickým inovacím a možnostem,
vyplývajícím z její modularity, se platforma CMFEV stane vzorovou pro využití při vývoji dalších
elektricky poháněných vozidel skupiny Renault
a celé aliance.
více na
www.autoweek.cz

„Zelený“ vodík má velký potenciál
„Zelený“ vodík může snížit globální emise
skleníkových plynů o 34 %. Průmyslově se vodík
běžně vyrábí z fosilních paliv. „Zelený“ vodík se
získává elektrolýzou vody za pomoci energie
z obnovitelných zdrojů.
Klesající náklady na výrobu vodíku s využitím
elektrické energie získané z větrných či solárních
elektráren podle výzkumníků z BloombergNEF
(BNEF) nabízí slibnou cestu ke snížení emisí
skleníkových plynů v některých z nejvíce
závislých sektorů na fosilních palivech, jako jsou
ocelářský a cementárenský průmysl ale také
nákladní a lodní doprava. Dotace potřebné pro
rozvoj využití vodíku v příštích 10 letech by měly
dosáhnout 150 miliard USD.
Nová studie BNEF Výhled ekonomie vodíku
uvádí, že by rozvoj využití „zeleného“ vodíku
mohl pomoci snížit globální emise skleníkových
plynů až o 34 %. To však bude možné pouze
za předpokladu, že budou přijata politická
rozhodnutí, které toto odvětví pomohou
nastartovat a dopomohou k poklesu ceny
tohoto paliva. Aby se z vodíku mohlo stát široce

využívané palivo, bude zapotřebí koordinovaný
program na rozvoj potřebné infrastruktury.
Komplikací při rozvoji užívání vodíku je i jeho
skladování a přeprava.
„Odvětví čistého vodíku je v současné době
malé a ceny jsou vysoké. Existuje velký potenciál
ke snížení ceny, ale využívání vodíku se musí
rozšířit a musí se pro něj vybudovat potřebná
infrastruktura. To nepůjde bez koordinace
vládních politik, vytvoření rámce pro soukromé
investory a poskytnutí zhruba 150 miliard USD na
dotacích v příštích deseti letech,“ uvedl hlavní
analytik pro dekarbonizaci průmyslu v BNEF
a vedoucí uvedené studie Kobad Bhavnagri.
Podle uvedené studie by se vodík vyrobený
při použití elektřiny z obnovitelných zdrojů mohl
ve většině částí světa před rokem 2050 vyrábět
za 0,8 až 1,6 USD/kg (19 až 38 eur/MWh). Při
započtení nákladů na skladování a přepravu
by cena za vodík v Číně, Indii a západní
Evropě mohla podle BNEF v roce 2030 klesnout
k 2 USD/kg (47 eur/MWh) a následně v roce 2050
na 1 USD/kg (23 eur/MWh).
více na
www.autoweek.cz

Muž, který udělal z bestie legendu
Ve věku 85 let zemřel John
Horsman, technik, který se zasloužil
o úspěchy týmu Johna Wyera ve
vytrvalostních závodech. Právě
on proměnil Porsche 917 v jeden
z nejúspěšnějších sportovních vozů
historie.
Horsman začínal v automobilce
Aston Martin, kde se v roce 1961
stal asistentem Johna Wyera.
Toho v roce 1964 následoval
do nově vytvořené společnosti
Ford Advanced Vehicles, kde byl
zodpovědný za přípravu programu,
z něhož vzešel Ford GT40. Když v roce 1966
John Wyer vytvořil vlastní tým JW Automotive
Engineering, Horsman se stal jeho výkonným
ředitelem a hlavním inženýrem. Přestavěl Ford
GT40 na Mirage M1 a v roce 1967 ve Spa porazil
tovární Ferrari i okřídlený Chaparral. Po změně
předpisů zmodernizoval letitý Ford GT40 a vyhrál
s ním 24 hodin Le Mans v letech 1968 i 1969 a roku
1968 získal pro Ford titul mistra světa.
V průběhu roku 1969 se automobilka Porsche
dostala do složité ekonomické situace, do
značné míry i kvůli vývoji a výrobě závodního
supersportu 917. Ve Stuttgartu byli nuceni zastavit
vlastní závodní činnost
a vedení automobilky se
obrátilo na Johna Wyera
aby se svým týmem
převzal její zastoupení
ve v y tr valostních
zá vod e ch. Po r s che
917 bylo v té době
nejrychlejším závodním
vozem. Jenže vůz byl
š patně ovladatelný
a ve vyšší rychlosti velmi
záludný, takže mnoho
závodníků s ním odmítalo

jezdit. Horsman navrhl relativně
jednoduché úpravy tvaru karoserie
a zcela nový koncept zádě, což
nenáviděnou bestii proměnilo
v nejúspěšnější závodní vůz
vytrvalostních závodů v sezonách
1970 a 1971 a dopomohlo Porsche
v roce 1970 konečně získat vítězství
v Le Mans.
V roce 1972 se stal ředitelem
společnosti Gulf Research Racing,
která vzešla z Wyerova týmu.
Připravil vůz Mirage M6, který v roce
1973 pod jménem Gulf opět ve Spa
porazil tovární vozy Ferrari a Matra a v roce 1975
triumfoval v Le Mans. Po roce 1976 vývoj vozů
Mirage pokračoval v USA ve společnosti GTC.
V letech 1976 a 1977 získal v boji s továrními vozy
Porsche druhá místa v Le Mans, přičemž roku
1977 to bylo s motorem Renault V6 turbo, když
porazil i tovární Renaulty.
John Horsman byl nesmírně hrdý na to,
že v době, kdy závody sportovních aut byly
extrémně nebezpečné, v žádném z jeho vozů
nikdo nepřišel o život. Nebyl konstruktérem, ale
svou práci charakterizoval slovy: „Konstruktéři
navrhovali auta a já jsem je vylepšoval.“
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