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Nenápadný revolucionář odchází

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto se připravuje ukončit výrobu 
modelu Roomster v závodě Kvasiny. Po devíti 
letech tak odchází model, jehož význam 
pro automobilový průmysl byl větší, než si 
leckdo uvědomuje. Toto dílo konstruktérů z 
Mladé Boleslavi totiž získalo vysoké uznání u 
konstruktérů po celém světě.

Na podzim 2003 Škoda Auto na autosalonu 
ve Frankfurtu překvapila neobvyklým 
konceptem Roomster. Se sériovou 
výrobou se původně nepočítalo, ale 
ohlas především na prostorové 
řešení interiéru byl natolik 
pozitivní, že bylo 
rozhodnuto 
koncept 
proměnit v 
sériové 
auto. To 
tým 

konstruktérů, 
vedený 
tehdejším technickým 
šéfem Haraldem Ludankem, postavilo před 
takřka neřešitelný úkol - jak prostorové řešení 
konceptu naroubovat na tehdejší koncernové 
platformy.

Řešení se našlo: Roomster vznikl s využitím 
platformy A4 (PQ34) z modelu Octavia I. 
generace a k ní byla připojena přední část 
platformy A04 (PQ24) z Fabie. Nekonvenční 
kombinace dvou platforem otevřela dveře pro 
vznik zcela nového konstrukčního principu - 
modulární architektury.

"Roomster je prvním vozem značky Škoda 
vyvinutým s využitím modulární filosofie. Ta 
umožní vznik odlišných modelů na stejném 
základě bez zásadních technických odlišností. 
To nám dá možnost využívat více inovačních 

nápadů pro 
nové 

modely 
nebo 

segmenty," 
uvedl Harald 

Ludanek při premiéře 
Roomsteru. Britský 

magazín Auto Express k tomu 
tehdy uvedl: "Jedná se zřejmě o 

nejvíce inovativní automobil v celé 
historii automobilky Škoda."

Vyjádření obdivu k tomuto vozu mne překvapilo 
při několika rozhovorech s významnými 
osobnostmi různých světových automobilek. 
Netajili se tím, že konstrukci Roomsteru 
jejich technici velmi bedlivě prostudovali a v 
mnohém se z ní inspirovali. Roomster je jasným 
důkazem toho, že automobilový průmysl v 
České republice nejsou jen montovny, ale také 
mimořádně schopní technici.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nenapadny_revolucionar_odchazi-4368


Nové Berlingo, Partner a Combo 
vyjedou ze Španělska
PSA Peugeot Citroën a General 
Motors oznámily, že jako součást jejich 
existující alianční dohody se malý 
lehký užitkový model příští generace 
aut obou společností bude vyrábět 
v továrně PSA ve španělském městě 
Vigo. Ve Vigu se vyrábějí současné 
vozy Citroen Berlingo a Peugeot 
Partner, sedany Citroen C-Elysee a 
Peugeot 301 a minivan Citroen C4 Picasso. Stávající Opel Combo se od roku 2011 
vyrábí v turecké Burse společně s identickým Fiatem Dobló. Nový užitkový vůz, který 
vystřídá modely Citroën Berlingo, Peugeot Partner a Opel Combo, bude postaven na 
platformě PSA LCV. První vozy se na trhu objeví v roce 2018.
více na www.autoweek.cz

Kvadruplegik řídil Corvettu na 
okruhu 
Jeden z vrcholů Grand Prix v 
Long Beach nastal ještě před 
startem hlavního závodu, 
když dvě kola po okruhu řídil 
Sam Schmidt vůz Corvette C7 
Stingray SAM Car. Sam Schmidt 
totiž experimentální automobil 
SAM Car ovládal pouze hlavou 
a ústy. Jedná se o mimořádný 
konstrukční úspěch firmy Arrow 
Electronics, která vede vývoj 
systému SAM pro poloautonomní 

automobil. Vůz je vybaven sadou infračervených kamer rozmístěných v kokpitu. Byly 
nastaveny tak, aby snímaly pohyb Schmidtovy hlavy, takže když se podívá na určitý 
bod na silnici, vůz tím směrem zatočí. Vůz zvyšuje rychlost v okamžiku, kdy Schmidt 
foukne do speciálního brčka, a zpomaluje, když se nadechuje. Schmidt už vloni s 
tímto vozem absolvoval kolo na rychlostním oválu v Indianapolisu, ale tam jsou jen 
čtyři pravoúhlé zatáčky. V Long Beach poprvé projel městskou tratí plnou zatáček 
včetně vlásenky a betonových bariér. Schmidt před 15 lety ochrnul při nehodě, takže 
není schopen používat ruce ani nohy. Už rok po svém zranění se vrátil na závodní tratě 
jako šéf týmu. 
 „Je to zvláštní. Otočíte se a ono to jede,“ řekl Schmidt. „Nejnáročnější je mentální 
soustředění. Vaše mysl se nemůže zatoulat. Musíte doufat, že na hlavní tribuně nebude 
moc dívek v bikinách. To by mohlo být tragické,“ dodal s úsměvem.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nove_berlingo_partner_a_combo_vyjedou_ze_spanelska-4369
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-paralyzovany_zavodnik_jezdil_na_okruhu_v_long_beach-4377


Volkswagen rozšiřuje nabídku modelu Golf 
Variant o novou verzi Alltrack. Poprvé se 
crossoverová verze Alltrack objevuje i u modelu 
Golf Variant. Mezi technické a stylistické rysy 
modelu Golf Alltrack patří sériově dodávaný 
pohon všech kol 4MOTION, jízdní režim 
Offroad, vyšší světlá výška o 20 mm, ochrana 
karoserie rozšířenými podběhy kol a bočními 
prahy, nově tvarované nárazníky a mnoho 
dalších osobitých prvků vnější a vnitřní výbavy. 

Pro Golf Alltrack jsou k dispozici motor 1,8 TSI s 
výkonem 132 kW (180 k) nebo vznětové motory 
1,6 TDI 81 kW (110 k) a 2,0 TDI ve výkonových 
verzích 110 kW (150 k) a 135 kW (184 k). Ve 
verzích 1,8 TSI a 2,0 TDI/135 kW je točivý 
moment přenášen prostřednictvím šestirychlostní 
dvouspojkové převodovky DSG. Oba slabší 
turbodiesely mají šestirychlostní přímo řazenou 
převodovku.

Golf Alltrack byl koncipován tak, aby odváděl 
stejně dobré výkony jak na zpevněných 
cestách, tak i v lehkém terénu. Technickým 
základem je proto pohon všech kol 4MOTION 
se spojkou Haldex, která plní funkci uzávěrky 
mezinápravového diferenciálu. 

Kromě toho je do elektronicky řízeného 
stabilizačního systému ESC integrována 
elektronická uzávěrka diferenciálu EDS pro 
všechna čtyři kola, která přebírá funkci uzávěrek 
nápravových diferenciálů. Golf Alltrack je navíc 
vybaven doplňkovou funkcí XDS+ na přední 
a zadní nápravě, která při rychlém průjezdu 
zatáčkou přibrzďuje vnitřní kola, a optimalizuje 
tak chování vozu.

Základní cena verze Golf Variant Alltrack 1,6 
TDI 4MOTION BMT je 669 900 Kč.

Volkswagen Golf Alltrack

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-volkswagen_golf_alltrack-4365


Vicepremiér Bělobrádek ocenil chytrý 
region ve Vrchlabí
Úspěšné nasazení vyspělých technologií 
pro výrobu a distribuci elektřiny i měření 
její spotřeby v rámci tzv. Smart Regionu 
Vrchlabí ocenil místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek. Během návštěvy 
krkonošského Vrchlabí využíval pro 
přesuny elektromobil Nissan Leaf. 
Smart region Vrchlabí je v rámci celé 
Evropské unie unikátní kompletní projekt 
tzv. chytrých sítí v uceleném regionu. 
V rámci tohoto projektu Skupina ČEZ 
nasazuje nejmodernější technologie 
do distribuční sítě, využívá široce IT technologie k řízení sítě, zapojuje lokální výrobní 
zdroje elektřiny a tepla a testuje elektromobilitu.
více na www.autoweek.cz

Euro 6 ve vozech Škoda
Od konce května přejde kompletní 
modelová nabídka vozů Škoda na motory 
splňující emisní normu Euro 6. Od 22. 
kalendářního týdne roku 2015 budou 
všechny modely značky Škoda - od vozu 
Citigo až po nový Superb - vybavovány 
nejmodernějšími koncernovými zážehovými 
motory konstrukčních řad EA 211/EA 888 

nebo vznětovými motory TDI se vstřikováním Common rail řady EA 288. Všechny budou 
také sériově vybaveny systémem Start-Stop a rekuperací kinetické energie při brzdění. 
Nejvíce se novinky budou týkat nabídky pohonných jednotek modelových řad Yeti a 
Rapid/Rapid Spaceback. Fabia i Superb jsou od zahájení výroby vybaveny výhradně 
nově vyvinutými motory Euro 6.
více na www.autoweek.cz

PřEklady
z angličtiny a do angličtiny
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.

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-vicepremier_belobradek_ocenil_chytry_region_ve_vrchlabi-4373
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-euro_6_ve_vozech_skoda-4364
http://www.rebo.cz


Ford uvádí exkluzivní verzi Vignale Mondeo, 
první model z nové řady vozů Ford Vignale, 
které slibují prémiovou kvalitu a nabídku 
exkluzivních služeb. Každý vůz je v závěrečné 
fázi výroby ručně dokončen týmem zručných 
řemeslníků v novém oddělení Vignale Centre 
ve španělské Valencii.

Ford Vignale Mondeo se vyznačuje vynikajícím 
odhlučněním. Jako první Ford v Evropě navíc 
přichází s aktivním potlačováním hluku Active 
Noise Cancellation. Pomocí trojice mikrofonů 
sleduje hluk motoru pronikající do interiéru 
a pokročilá technologie umožňuje vysílat z 
reproduktorů audiosystému cílené zvukové 
vlny, které hluk motoru sníží a tím zlepší 
atmosféru v kabině. 

Ford Vignale Mondeo je dostupný se 
čtyřdveřovou karoserií a jako kombi. K dispozici 
je také inteligentní pohon všech kol iAWD.

V roce 2015 Ford otevře v Evropě 200 
provozoven Ford Store a v budoucnu plánuje 

Ford Vignale Mondeo

více na
www.autoweek.cz

rozšířit jejich síť na 500. V koutku Vignale je 
možné si také prohlédnout a zakoupit výrobky 
ze speciální kolekce Vignale Collection, 
vytvořené stejným týmem designérů, který 
navrhl modelovou řadu vozů Vignale.

Zákazníci Vignale mohou využívat speciální 
služby sestavené podle jejich individuálních 
požadavků. Za tímto účelem mají k dispozici 
manažera Vignale a bezplatnou asistenční 
linku Vignale OneCall, poskytující služby 24 
hodin denně. K nabízeným službám patří 
mimo jiné vyzvednutí vozu u zákazníka, pokud 
je potřeba provést servis, a jeho následné 
vrácení. 

 „Naší vizí je, aby Vignale přineslo svým 
vlastníkům unikátní uživatelskou zkušenost a 
stalo se nedílnou součástí jejich životního stylu. 
Začínáme s Fordem Vignale Mondeo, ale ještě 
letos uvedeme i Ford Vignale S MAX,“ řekl 
Jim Farley, výkonný viceprezident Ford Motor 
Company a prezident Ford of Europe, Middle 
East and Africa.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ford_vignale_mondeo-4372


auto Palace oslovuje fleetové zákazníky
Společnosti Auto Palace se za uplynulé dva 
měsíce podařilo podepsat několik významných 
obchodů na dodávky většího počtu vozů značky 
Opel a značky Hyundai. Výhodné podmínky 
pro velkoodběratele, kvalitní servis, profesionální 
přístup i mnohaleté zkušenosti, stejně jako 
partnerství s  finančními společnostmi dělá z 
Auto Palace jednoho z nejžádanějších partnerů 
při uzavírání fleetových smluv.
„Naše společnost si klade dlouhodobě za cíl 
vytvářet pro své velkoodběratele podmínky, jež 
jim zajistí spokojenost, maximální komfort v rámci prodejních i poprodejních služeb a 
garanci toho nejlepšího zázemí a bezproblémového uzavření oboustranně výhodných 
dohod. Navíc je naše firma extrémně cenově konkurenceschopná a zaměřená na 
poskytnutí nejnižší možné ceny v ČR. V rámci komunikace se soustředíme zejména na 
individuální přístup ke každému našemu partnerovi, abychom mohli splnit všechna 
jeho přání a očekávání,“ říká Ralph Howie, generální ředitel Auto Palace.
více na www.autoweek.cz

Superb a jeho slavní předchůdci
Od 21. dubna do 3. května 2015 se 
nová Škoda Superb představuje 
na zvláštní výstavě ve Škoda 
Muzeu. Dvoutýdenní výstava 
Škoda Superb: Ve znamení 
luxusu návštěvníkům ukazuje 
nový exkluzivní model značky 
ve společnosti stejnojmenných 
předchůdců ze 30. let.
Nová Škoda Superb je prvním 
vozem aktuální modelové 

ofenzívy, který navazuje na exkluzivní a výjimečné předválečné předchůdce: luxusní 
automobily stejného jména patřily ve 30. a 40. letech k absolutním vrcholům nabídky. 
První vozy Superb se v nabídce automobilky Škoda objevily na sklonku roku 1934. Do 
roku 1949 bylo vyrobeno přes 2500 vozidel této modelové řady. 
více na www.autoweek.cz

další témata 17. týdne ve www.autoweek.cz:
Neobyčejné příběhy ve Škoda Muzeu
Pozvánka na Dacia Piknik
Peugeot Emotion Day

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-auto_palace_vytvari_vyhodne_podminky_pro_fleet-4370
http://www.autoweek.cz/cs-auto_archiv-superb_a_jeho_slavni_predchudci-4366


Personalia z

Importéři za rok vyměnili deset PR 
manažerů
Časopis Automakers porovnal letošní 
importérský adresář s loňským rokem a 
podíval se po osudech PR manažerů 
automobilových značek. Dovozci 
vyměnili mezi loňským a letošním březnem 
celkem deset PR manažerů. Informace 
od značky Audi loni zprostředkovávala 
za PR agenturu Michaela Zábranská, 
letos ji v seznamu vystřídala Michaela 
Procházková. V české Hondě ukončil 
loni působení Aleš Indra a přesunul se 
na centrálu do Vídně, jeho kompetence 
převzal pro oblast automobilů i motorek 
Petr Hubáček. Dalším PR manažerem, 
který zmizel z importérského seznamu, je 
Dalibor Klíma. Koncern GM stáhl z Evropy 
značku Chevrolet a tak ukončil činnost i 
pražský import.
Komunikaci Iveco Czech Republic loni u 
novinářské obce reprezentovala Miriama 
Regec, letos značku zastupuje Katarína 
Kutílková. Na mateřskou dovolenou 
loni odešla z Kia Motors Czech Kateřina 
Vokounová a nahradila ji Kateřina 
Jouglíčková. Změna nastala také u 
Nissanu. Marek Vodička se posunul do 
marketingu a za značku mluví do médií 
Petr Kolář. Scania vyměnila Tomáše 
Patočku za Ondřeje Koubka. Velké změny 
nastaly v Toyotě a Lexusu. Z importu v 
uplynulém roce odešli Tomáš Velek (od 
dubna 2015 vede značku Audi), David 
Valenta (nyní Porsche ČR) a letos v 
březnu Tomáš Vaněk. Ten zakládá vlastní 
PR agenturu.

Personální změna v českém Michelinu
Michelin přesouvá část aktivit ze své 
pražské centrály do zahraničí. Na 
importu končí jeden z dlouholetých 
manažerů. „V rámci reorganizace 
komunikačního oddělení společnosti 
Michelin v rámci zóny ECN došlo 
ke zrušení pracovní pozice tiskový 
mluvčí a PR manažer pro Česko a 
Slovenskou republiku a přesunuti 
těchto aktivit do Polska. Z tohoto 
důvodu zde v pátek končím svou více 
než osmiletou působnost,“ napsal 
nám mluvčí značky Daniel Cahel s 
tím, že o reorganizaci se dozvěděl 
tuto středu a zatím nemá další plány. 
Daniel Cahel pracoval pro Michelin 
od roku 2006, od roku 2012 mu do 
náplně práce přibyl i marketing.

http://www.automakers.cz
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autoservis číslo 04/2015
Hlavním tématem nového čísla magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket jsou nákladní 
automobily a doprava, ale také uvidíte Volvo 
XC90 sjet do příkopu a najdete rady, jak se dělá 
servis závěsu McPherson.

Z dalšího obsahu čísla:
Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava vozidel 
a příslušná legislativa
Legislativa schvalování a označování příslušenství 
a náhradních dílů
AutoPalace Group spouští e-shop náhradních dílů
AudaFlow zkracuje likvidaci pojistných událostí
Autoopravář Junior
Oblast řízení lidských zdrojů ve Škoda Auto

Další informace, předplatné nebo objednávky 
jednotlivých čísel na: autoservis@ibsmotorpress.
cz, tel.: 725 918 139. Autoservis je možné zakoupit 
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
Ferdinand Piech rezignoval
Ceník Ford Vignale Mondeo
Peugeot 308 R HYbrid 
Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv
E.on chce mít 20% tržní podíl v prodeji CNG
KTM X-Bow GT4

http://www.autoservismagazin.cz


Ford Vignale Mondeo
Exkluzivní vzhled a vybavení podtrhuje kožené 
čalounění sedadel a palubní desky, zvláštní od-
stín metalického laku a speciální design litých 18" 
kol Vignale. Bezpečnost cestujících na zadních 
sedadlech zvyšují unikátní airbagy integrované 
do bezpečnostních pásů, které Ford nabízí jako 
jediná automobilka. 

Nová aplikace pro chytré telefony Ford Vignale 
Service nabídne zákazníkům podporu spojenou 
s GPS službami, jako je funkce Vignale Park 
Me, která pomůže najít cestu k čerpací stanici, 
a umožňuje na vytočit linku pro nouzové volání 
nebo službu Vignale OneCall.

Tuto verzi bude od května možné objednat po 
celé Evropě v prodejnách Ford Store výhradně 
v tzv. koutcích Vignale.

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ford_vignale_mondeo-4372


Ferdinand Piech rezignoval

více na
www.autoweek.cz

Boj o moc v koncernu Volkswagen se vyhrotil. 
Ferdinand Piech ve své snaze zbavit se Martina 
Winterkorna narazil na silný odpor. Ferdinand 
Piech proto po 22 letech ve vedení koncernu 
Volkswagen rezignuje na místo předsedy do-
zorčí rady a spolu se svou ženou Ursulou opustí 
dozorčí radu. Vůbec ale není jasné, kdo vlastně 
vyhrál.

Piech si jako svého nástupce vybral Martina 
Winterkorna. Nyní ale dospěl k přesvědčení, 
že Winterkorn nezvládl řízení klíčové koncer-
nové značky - Volkswagen Osobní vozy. Piech 
dal svou nespokojenost s jeho činností najevo v 
rozhovoru pro magazín Spiegel. 

Odpovědí byla nevídaná podpora Winterkor-
novi. Piecha velmi hlasitě kritizovali zejména od-
bory a předseda vlády Dolního Saska Stephan 
Weil (SPD), což je představitel druhého největší 
ho akcionáře koncernu. Prezidium dozorčí rady 
dokonce v předstihu navrhlo Winterkornovi 
prodloužit jeho smlouvu jako šéfa koncernu i po 
roce 2016. Vše nasvědčuje tomu, že tentokrát 
se Piechovi jeho osvědčená taktická hra, v níž 
byl pokládán za velmistra, vymkla z kontroly. 

Respektovaný expert Ferdinand Dudenhöffer, 
který se do poslední chvíle domníval, že Piech 

nakonec tuto bitvu vyhraje, k nastalé situaci říká: 
"Vítězem boje o moc ve vedení koncernu jsou 
pro tuto chvíli odboráři a sociální demokraté ve 
spolkové zemi Dolní Sasko. Této alianci jde jen 
o jediné - zachovat velmi dobře placené pra-
covní příležitosti v Dolním Sasku. Zda to ale na-
konec bude ku prospěchu pro koncern Volkswa-
gen, není v tuto chvíli vůbec jisté. Piech byl 
přesvědčen, že se vedení Volkswagenu vydalo 
špatnou cestou a že jeho hlavním problémem je 
mateřská značka."

Vedení dozorčí rady se nyní ujme její místopřed-
seda Berthold Huber, zástupce odborové cen-
trály IG Metall. Dolnosaský premiér Stephan 
Weil říká: "Dozorčí rada je akceschopná a vr-
cholný management je plně funkční, takže nyní 
musíme vše v klidu zvážit. Není žádný důvod ke 
spěchu. Naším cílem je dospět k jednomyslnému 
rozhodnutí dozorčí rady."

Jenže platí pravý opak toho, co tvrdí Weil - čím 
dříve se podaří tuto krizi zažehnat, tím lépe pro 
celý koncern. Ať už si o Piechovi myslíme coko-
liv, jisté je, že na vzestupu koncernu Volkswagen 
v posledních letech měla velký význam stabilita 
vedení daná právě jeho osobou.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ferdinand_piech_rezignoval_ale_kdo_vlastne_vyhral-4380


Peugeot 308 R HYbrid 

více na
www.autoweek.cz

Peugeot na šanghajském autosalonu představil 
koncepční vůz Peugeot 308 R HYbrid, hybrid-
ní hatchback vytvořený divizí Peugeot Sport. 
Cílem bylo vyvinout účinnou benzínovou plug-
in hybridní pohonnou jednotku a začlenit ji do 
platformy EMP2.

Výkonové parametry jsou na vysoké úrovni díky 
multifunkčnosti platformy EMP2. Design vozu 
308 R HYbrid vychází z konceptu Quartz, před-
staveného na podzim v Paříži. Vozy Quartz a 

308 R HYbrid mají kromě těchto stylistických 
prvků společnou i novou hybridní pohonnou 
jednotku s možností vnějšího nabíjení, kterou 
vyvinul tým Peugeot Sport.

Pohonná jednotka v sobě spojuje tři zdroje en-
ergie, z nichž každý vozidlo pohání nezávisle 
na ostatních: zážehový čtyřválec 1,6 THP S&S 
o výkonu 198 kW (270 k), elektromotor o 
výkonu 85 kW (115 k), spojený s šestirychlostní 
převodovkou, a elektromotor se stejnými para-

metry na zadní nápravě. To dává dohromady 
mimořádný výkon a umožňuje použít i pohon 
všech kol. 

Přepínací tlačítko na středové konzoli se používá 
k volbě jednoho ze čtyř jízdních režimů. Režim 
Hot Lap využívá veškerý potenciál všech tří mo-
torů. Výsledkem je výkon 268 kW (500 k) a 
maximální točivý moment 730 N.m. Režim Track 
vyvíjí 294 kW (400 k) a 530 N.m především 
díky spalovacímu motoru a zadnímu elektro-

motoru, přední elektromotor zajišťuje při ak-
celeraci funkci boost. Režim Road je určen pro 
jízdu mimo město s výkonem 220 kW (300 k) a 
točivým momentem 400 N.m. Spalovací motor 
poskytuje veškerý svůj potenciál, zadní elektro-
motor pomáhá při zrychlení a přední elektromo-
tor není v tomto režimu aktivován. Režim ZEV 
prioritně využívá pro pohon vozu jen zadní ele-
ktromotor, přední elektromotor zasahuje jen při 
potřebě akcelerovat.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-peugeot_308_r_hybrid-4362


Europoslanec Petr Mach (Svobodní) bojuje proti 
povinnému přimíchávání biopaliv do pohonných 
hmot. Své argumenty přednesl na konferenci 
Soumrak biopaliv. Rada ministrů EU navrhuje 
snížit podíl biopaliv na 7 %. Mach podal 
pozměňovací návrh, v němž chce povinný podíl 
biosložek snížit ze 7 % na 6 %. Nižší podíl nelze 
vzhledem k jednacímu řádu EP navrhnout.

"Podpora biopaliv zdražuje řidičům naftu a 
benzin skoro o korunu na litr a osvobození 
biopaliv od spotřební daně stojí státní rozpočet 
miliardy korun na ušlé dani. Z podpory biopaliv 
bohatne akorát Agrofert Andreje Babiše. Cílem 
Svobodných je kompletní zrušení podpory 
biopaliv," říká Petr Mach.

Ing. Jaroslav Černý, CSc, z VŠCHT Praha ve své 
zprávě připomenul některé problémy spojené s 
používáním biopaliv. Vyzdvihněme připomínku, 
že bionafta je málo stabilní, takže má maximální 
skladovací dobu tři měsíce: "Biopaliva jsou 
náchylná k degradaci, oxidaci a uvolňování 
nerozpustných kalů. Přibývají problémy s 
úsadami v motorech, které zde dřív nebyly."

Úplně jiný pohled na problematiku biopaliv 
přinesl představitel společnosti Agrofert Ing. 

Martin Kubů: "Pokud zrušíme přimíchávání 
biosložky do pohonných hmot, nevyplatí se 
nikomu vyrábět čistou naftu, takže ji budeme 
dovážet ze zahraničí - samozřejmě s příměsí 
biosložky."

Na tradiční výtku proti společnosti Agrofert 
Ing. Kubů uvedl: "Společnost Preol (součást 
koncernu Agrofert) do produkce biopaliv v 
ČR investovala v roce 2009 až jako poslední. 
Není proto pravda, že podpora biopaliv byla 
vytvořena pro Agrofert. V současné době se 
v ČR přidává 4,5 - 5 % biosložky. Ať už tedy 
bude schváleno snížení biopaliv z původního 
cíle 10 % v roce 2020 na 6 nebo 7 %, bude to 
pro ČR znamenat nárůst nad stávající úroveň, 
který bude nad výrobní kapacitu společnosti 
Agrofert."

Ing. Kubů ještě dodal: "Je problém snižovat 
emise CO2 v dopravě v souladu s cíli EU. Proto 
bude pokračovat nástup biosložek nad povinnou 
úroveň i navzdory jejímu snížení. Emisně účinná 
biopaliva proto zaručeně přežijí rok 2020, 
protože nejsou efektivně nahraditelná."

Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv

více na
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http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-petr_mach_bojuje_v_ep_proti_primichavani_biopaliv-4376


Společnost E.on Energie, která je dnes jednou 
ze tří největších investorů v oblasti výstavby 
CNG stanic, chce nejpozději do roku 2017-
2020 dosáhnout 20% podílu v prodeji CNG v 
ČR. Už v roce 2015 chce E.on Energie zvýšit 
prodej CNG o 40 až 50 %. 

E.on Energie provozuje 11 CNG stanic. V 
současné době má u většiny stanic výkon 150 
m3/hod. Do budoucna plánuje výstavbu stanic 
se základním výkonem 250-300 m3/hod. 

Strategie E.on Energie se v oblasti CNG opírá o 
tři hlavní pilíře:

- Výstavba a provoz veřejné infrastruktury 
(veřejné plnicí stanice CNG)

- Vývoj unikátních produktových balíčků s 
jasnou ekonomickou a ekologickou výhodou 
pro zákazníka 

- Nabídka individuálních řešení areálových 
plnicích stanic šitých na míru dle požadavků 
zákazníka. 

Mezi další aktivity patří osvětová činnost. 
„Díky podpoře CNG dává E.on zákazníkům 
možnost provozovat jejich vozidla ekologičtěji 
a efektivněji,“ říká CNG manažer E.on Energie 
Radek Patera.

 „Rozvoj CNG dnes výrazně táhnou dopravní 
podniky, firemní flotily vozů a segment malých a 
středních podniků zajišťující rozvoz jídel, zásilek 
nebo jiných služeb. U těchto společností hrají 
náklady na paliva a provoz vozidel výraznou 
položku a tak pochopili jako první přínos CNG,“ 
říká místopředseda představenstva společnosti 
E.on Energie Jiří Šimek. 

 „U veřejných stanic preferujeme výstavbu ve 
velkých aglomeracích a na hlavních dálničních 
tazích, jako jsou například nově otevřené stanice 
na dálnici D5 u Plzně v Nýřanech a v Břeclavi,“ 
říká CNG manažer E.on Energie Jiří Lachout. 
E.on Energie nejen investuje do nových CNG 
stanic, ale nabízí i mnoho výhodných bonusů, 
jako slevu až 30 % na nové vozy nebo slevy na 
CNG.

E.on chce mít 20% tržní podíl v prodeji CNG

více na
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http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-e_on_chce_mit_20_trzni_podil_v_prodeji_cng-4374


Tomáš Enge byl společně s týmem Reiter 
Engineering od samotného začátku u zrodu 
závodního speciálu KTM X-Bow GT4. Reiter 
Engineering využil monokok původního X-Bow, 
do něhož zabudoval bezpečnostní rám. Ten 
pak zakryl kopulí z makrolonu, která se vyklápí 
vpřed jako u stíhaček. Výkon motoru je 257 kW 
(350 k), ovšem v týmu Reiter Engineering mohou 
z motoru dostat ještě více. 

„Použili jsme původní motor, což je přeplňovaný 
dvoulitr od Audi. Ovšem původní převodovku 
jsme nahradili převodovkou od společnosti 
Holinger. Díky ovládáním převodovky páčkami 
pod volantem jsme docílili daleko rychlejšího 
řazení. Z Lamborghini GT3 jsme použili brzdy 
a kola. Podvozek se opravdu povedl,“ naznačil 
Tomáš Enge hlavní změny oproti sériovému 
provedení KTM.

 „Po dlouhém vývoji jsme s KTM X-Bow GT4 
zamířili k prvním ostrým testům na okruh Adria. 

Po dvou dnech musím konstatovat, že lepší 
hračku jsem v poslední době neřídil. Je to větší 
motokára, která se výborně ovládá. Dalším 
velkým plusem je spolehlivost a výdrž,“ uvedl 
po testech Tomáš Enge.

"Následovat budou samozřejmě další testy, ale 
také homologace. Už nyní je o náš speciál velký 
zájem, protože výkon versus cena je u tohoto 
závodního náčiní opravdu velkým pozitivem. 
Proto chceme vůz brzy nasadit do ostrého 
závodu,“ dodal Enge.

„Jedna sada pneumatik a brzdové destičky 
vydržely plnohodnotný dvoudenní test a zvládly 
by ještě více. Bude to nejen konkurenceschopný 
vůz pro evropské podniky GT4, ale také pro 
vytrvalostní závody. Právě zde by mohl vůz 
KTM díky nízké spotřebě a šetření komponent 
konkurovat vozům vyšší kategorie GT3,“ uvedl 
k výkonu vozu Enge.

KTM X-Bow GT4

více na
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http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-ktm_x_bow_gt4-4363

