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Projekt žákovského vozu už má v české automobilce 
tradici. I v letošním roce si mohou studentky a 
studenti Středního odborného učiliště strojírenského 
Škoda Auto v Mladé Boleslavi splnit svůj sen, 
prokázat svůj konstruktérský talent a ověřit si své 
nově získané vědomosti a dovednosti. V dílnách 
Středního odborného učiliště strojírenského Škoda 
Auto v Mladé Boleslavi realizují už pátý projekt. 
Novým žákovským vozem bude SUV s otevřenou 
karoserií na bázi modelu Škoda Karoq. Studii navrhlo 
a pracuje na ní 23 žáků podnikového učiliště Škoda 
Auto. 

Práce na voze je velmi náročná, protože výsledný 
produkt musí být vyroben v kvalitě jako jiné koncepty 
určené pro výstavní účely. Vzhledem k velmi 
krátkému času a podmínkám výroby to není snadné. 
Žáci si musejí velmi dávat záležet na kvalitě svarů a 
vybroušení všech hran. Snaha je využít schopnosti 
žáků v rámci jejich oborů. Proto se zaměřují především 
na karoserii a podvozek.

Studentský projekt žákům umožňuje uplatnit vše, 
co se naučili a co je baví dělat. Sami si na počátku 
rozdělují jednotlivé činnosti. Při návrhu vozu se 
učí i argumentovat, protože celý koncept i každou 
použitou část si musí obhájit před představenstvem. 

Často je navštěvuje člen představenstva za oblast 
výroby a logistiky Michael Oeljeklaus, který žákům 
sděluje své připomínky. Také tato setkání a diskuze se 
členy představenstva přinášejí pro žáky jedinečnou 
zkušenost.

Projekt žákovského vozu má pro všechny zúčastněné 
i další významný efekt, který si patrně ani sami 
neuvědomují. Tak jako každý rok mne při představení 
tohoto projektu zaujala schopnost všech těch 17- 
či 18letých žáků podnikového učiliště Škoda Auto 
prezentovat své dílo. Také to, s jakým zaujetím a 
znalostmi dokáží o projektu mluvit a odpovídat na 
otázky novinářů, si zaslouží velké uznání.

Pro úplné dokončení kabrioletu zbývá kromě dodělání 
interiéru rozhodnout o poslední věci - ve finální fázi 
je výběr jeho jména. 

Začátkem června bude nová studie představena 
veřejnosti, ale ještě před tím žákovský tým čeká 
24. května představení vozu nejvyššímu vedení 
automobilky v čele s předsedou představenstva 
Bernhardem Maierem.

Více o voze samotném na str. 12 (jen po stažení 
pdf verze) více na

www.autoweek.cz

Postavit si vlastní auto není jen klukovský sen 



Modernizovaný Hyundai i20
Modernizace malého modelu i20 přináší rozšíření souboru asistenčních systémů 
Hyundai SmartSense a novou kombinaci malého zážehového motoru se samočinnou 
převodovkou. Lehká modernizace vzhledu byla připravena pro pětidveřové i20 
a verzi Active. Technická vylepšení se týkají i třídveřového i20 Coupe. Základem 
multimediálního systému je 7“ dotykový displej. 
Přeplňovaný tříválec 1,0 T-GDi s filtrem pevných částic je k dispozici ve verzích 73,5 
kW (100 k) v kombinaci s 
pětirychlostní převodovkou a 
88 kW (120 k) se šestirychlostní. 
Nově se pro obě nabízí i 
sedmistupňová dvouspojková 
převodovka 7DCT. Základní 
nabídkou je čtyřválec 1,2 l/55 
kW (75 k) nebo 62 kW (84 k). 
Motor 1,4 l/73,5 kW (100 k) je 
jen pro i20 Active a v nabídce 
už není tubodiesel.
Hyundai i20 se pro evropské 
trhy montuje v závodě Hyundai 
Assan (HAOS) v tureckém 
Izmitu.
více na www.autoweek.cz

Škoda Karoq také z Osnabrücku
Zájem o nová SUV Kodiaq a 
Karoq je tak velký, že je Škoda 
Auto nestačí vyrábět, takže u 
některých modelů je dodací 
lhůta 8 až 10 měsíců. Řešením 
nebude přenesení výroby 
Superbu do Emdenu, proti němuž 
se bouřili odboráři, ale přesun 
části produkce modelu Karoq 
do Osnabrücku. Jde o bývalou 
karosárnu Karmann, kterou po 
bankrotu v roce 2009 převzal 

Volkswagen. Od roku 2016 se tam mj. lakují karoserie pro Škodu Fabia. Ještě letos by 
odtud mělo vyjet prvních 2500 Karoqů. Část výroby modelu Karoq se do Osnabrücku 
přesune na dobu, než bude zprovozněna nová lakovna v Mladé Boleslavi. Poté se 
produkce Karoqu vrátí do Mladé Boleslavi. Model Karoq se vyrábí v Kvasinách (spolu s 
modely Kodiaq a Superb a vozem Seat Ateca) a od poloviny ledna i v Mladé Boleslavi.
více na www.autoweek.cz



Výbor pro dopravu evropského parlamentu schválil 
celoevropské řešení pro boj se stáčením měřidel 
ujeté vzdálenosti (odometrů). Europoslanci z Výboru 
pro dopravu (TRAN) jednoznačnou většinou přijali 
zprávu o boji proti stáčení kilometrů, která vyzývá 
Evropskou komisi k přijetí celoevropského řešení 
problematiky. To by mělo být ve formě využití z Belgie 
známého systému car-pass a speciálního nástroje 
umístěného v automobilu, který by přetáčení 
znemožnil. Pokud budou opatření přijata, zvýší se 
tak nejen ochrana nakupujících, ale i bezpečnost na 
silnicích.

„Výbor jednal o zprávě z vlastní iniciativy, protože 
Komise (konkrétně eurokomisařka Jourová) byla 
dosud přesvědčená, že stačí národní řešení. 
Studie ale ukazují, že největší problém je s auty 
dováženými ze zahraničí a je proto nutná spolupráce 

a vzájemná výměna dat mezi všemi státy,“ přibližuje 
podrobnosti k přijaté zprávě europoslanec Tomáš 
Zdechovský (KDU-ČSL), který se problematikou 
stáčení dlouhodobě zabývá. 

Ve zprávě jsou navržena dvě hlavní řešení, a to 
systém car-pass, kdy se při každé návštěvě servisu 
a při technických prohlídkách opisuje stav měřiče 
kilometrů do speciální průkazky a historie vozidla 
je tak lehce dohledatelná. Dále pak jde o lepší 
ochranu počitadel proti manipulaci přímo od 
výrobců automobilů. Nutnost přijetí těchto opatření 
je zdůvodněna předně ochranou zákazníků, kteří 
kvůli těmto podvodům přicházejí odhadem o 5,6 - 
9,6 miliard eur ročně.

„Zkušenost z evropských zemí ukazuje, že zvyšování 
trestů nikam nevede. Jako nejúčinnější řešení se 
ukazuje použití car-passů, se kterým mají v Belgii už 11 
let zkušeností a řadu let se osvědčuje i v Nizozemsku. 
Překupníci se proto snaží toto řešení obcházet tím, 
že vozy z Belgie na 24 hodin zaregistrují v Německu 
a poté jej dále odvážejí na východ Evropy. Car-pass 
bude od května zaveden i na Slovensku. Nabídku 
pomoci zdarma zavádět tento systém dostala i 
Česká republika, ale bohužel nebyla z politických 
důvodů přijata,“ uvedl Zdechovský.

Belgická vláda oficiálně a písemnou formou zaslala 
českému ministerstvu dopravy nabídku s pomocí 
implementace systému car-pass na české prostředí. 

Boj proti stáčení tachometrů

více na
www.autoweek.cz



Škoda Connect s hlasovým asistentem Alexa 
Alexa je virtuální osobní asistent společnosti 
Amazon. Na autosalonu v Ženevě Škoda Auto 
slíbila, že její vozy budou již brzy vybaveny 
hlasovým asistentem Alexa Škoda Connect 
Skill, který uživateli umožní pokládat jeho autu 
dotazy i z domova. Nyní už v Německu a Velké 
Británii mohou díky integraci zkušební Beta-
verze systému Škoda Connect zkontrolovat 
stav svého vozu na dálku. Pro aktivaci je třeba 
aktualizovat novou funkci v rámci služby Škoda Connect. Od uvedení do provozu 
má Alexa přístup k 12 parametrům vozu s možností přidání dalších funkcí. Dotazem 
přes zařízení vybavené službou Alexa mohou majitelé získat informace o stavu paliva, 
průměrné rychlosti poslední cesty nebo zjistit, zda nenechali rozsvícená světla. Mohou 
i položit otázku, zda další cesta vyžaduje návštěvu čerpací stanice. Alexa poté 
zkontroluje stav paliva a vyhodnotí průměrnou spotřebu vozidla.
více na www.autoweek.cz

Ford Transit Custom PHEV
Ford na přehlídce užitkových vozidel 
v Birminghamu vystavil inovativní 
řešení městské mobility v podobě 
Transitu Custom PHEV s plug-in 
hybridním pohonem. Jde o jeden z 20 
dodávkových vozů, které se v Londýně 
účastní ročních provozních zkoušek. 
Cílem projektu je zjistit nakolik mohou 
hybridní dodávky zvýšit kvalitu ovzduší 
a produktivitu v městském provozu. 
Projekt podporuje organizace Transport 

for London a účastní se ho vybrané organizace včetně metropolitní policie. Telematické 
systémy Fordu shromažďují provozní údaje, aby bylo možné vyhodnotit jejich přínos co 
nejpřesněji. Plug-in hybridní pohon, tzn. s možností dobíjení ze sítě, umožňuje ujet v 
elektrickém režimu nejméně 50 km. K prodloužení dojezdu slouží zážehový motor Ford 
1,0 EcoBoost. Na vývoj vozidel přispěla 4,7 milionu liber (134 milionů Kč) organizace 
Advanced Propulsion Centre. 
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 18. týdne na www.autoweek.cz:
Vláda uzavřela memorandum se společností Uber
20 let výroby Zetor Forterra
Doprava v roce 2050 očima studentů
Servis Amazon Key s doručením do vozů Volvo
Tenneco rozšiřuje výrobu tlumičů Monroe



Opel Grandland X dostane motor 1,5 CDTI/96 kW (130 
k), který plní emisní normu Euro 6d-TEMP zohledňující 
měření v reálném provozu. Crossover Grandland X 
je dlouhý 4477 mm s rozvorem náprav 2 675 mm a 
zavazadlovým prostorem o objemu 
514-1625 l. 

Motor 1,5 CDTI/96 kW využívá 
inovativní kombinaci oxidačního 
katalyzátoru s adsorbérem oxidů 
dusíku, vstřikování AdBlue, redukční 
katalyzátor SCR (Selective Catalytic 
Reduction) a filtru pevných částic 
DPF. Adsorbér zachytává NOx 
po spuštění, dokud je motor 
studený, než dosáhne optimální 
teplotu pro SCR. Nový motor má 
čistší výfukové plyny a o 4% nižší 
palivovou spotřebu. Ta vyplývá 
z menšího zdvihového objemu, snížených ztrát 
třením, optimalizovaného spalování s patentovanou 
geometrií pístů a intenzivnějšího zpětného vedení 
výfukových plynů. Motor pracuje se vstřikováním 
paliva systémem Common rail s tlakem 200 MPa (2000 
bar) a osmiotvorovými vstřikovači. Turbodmychadlo 
má elektricky nastavitelné lopatky turba VGT.

Motor má největším točivý moment 300 N.m 
při 1750/min. Grandland X s ním má v kombinaci 

se šestirychlostní přímo řazenou převodovkou 
kombinovanou spotřebu 4,1-4,2 l/100 km (ve městě 
4,7 l/100 km, mimo město 3,8 l/100 km). 

Nový motor vystřídá čtyřválcový 
turbodiesel 1,6 D/88 kW (120 k) 
který má spotřebu 4,0-4,3 l nafty 
na 100 km (ve městě 4,7-4,9 l/100 
km, mimo město 3,5-3,9 l/100 km). 

Dvojče Peugeotu 3008 si od 
října 2017 objednalo přes 80 000 
zákazníků. Téměř polovina z nich si 
zvolila špičkovou výbavu: 45 % LED 
světlomety, 50 % ergonomické 
přední sedadla s certifikátem AGR, 
62 % automaticky otevíratelný 
zavazadlový prostor a 33 % 
preferuje vyhřívané čelní sklo.

Marketingoví stratégové Opelu předpokládají, že i 
nadále se více než polovina zájemců o tento model 
rozhodne pro vznětové motory. Proto nabídku už 
dřív rozšířil turbodiesel 2,0 CDTI/130 kW (177 k), 
400 N.m ve spojení s osmistupňovou automatickou 
převodovkou. Kromě toho je v nabídce i zážehový 
tříválec 1,2 T/96 kW (130 k) a zanedlouho se ho doplní 
zážehový čtyřválec 1,6 T/132 kW (180 k). V roce 2020 
se přidá také verze s plug-in hybridním pohonem.

Nový turbodiesel pro Opel Grandland X

více na
www.autoweek.cz



Scania dodává autobusy na CNG
Počet CNG autobusů Scania na severní Moravě a Slezsku roste. Scania zde v posledních 
měsících předala řadu autobusů Citywide LE a LF na CNG - osm nízkopodlažních 
bezbariérových 12 m autobusů Scania 
Citywide LF společnosti BORS Břeclav, šest 
modelů Citywide LE a LF pro městskou a 
příměstskou dopravu pro skupinu dopravců 
3ČSAD v Havířově a Karviné a dva 12 m 
autobusy pro příměstské linky Citywide LE 
společnosti Arriva Moravia. Novinkou na 
českých silnicích je Citywide LE ve verzi 
Suburban, 15 m autobus se svařovanou 
ocelovou konstrukcí, zatímco vozy Citywide 
mají hliníkovou šroubovanou konstrukci.
více na www.autoweek.cz

Dalších 100 milionů pro alternativní paliva
Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního 
programu doprava (OPD) výstavbu 
plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn 
(LNG). Za tímto účelem je vyčleněno 
z evropských prostředků 100 milionů 
korun v rámci podpory infrastruktury pro 
alternativní paliva. Konečný termín pro 
předložení žádostí je 17. září 2018. Národní 
akční plán čisté mobility, který byl schválen 
vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 

pěti LNG plnicích stanic v roce 2025. Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) 
chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na vodík. Výzva 
pro tuto oblast bude vyhlášena ještě v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo 
dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci 
OPD vyčleněno 1,2 miliardy Kč.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Výroba aut ve Velké Británii v březnu poklesla meziročně o 13 %.
- Volkswagen jedná o společném podniku s jednou z mnoha čínských firem pro 
spolujízdu Didi Chuxing.
- Německé odbory s podporou SPD blokují snahu PSA o úsporná opatření v závodě 
Opelu v Eisenachu.
- Válka mezi Volkswagenem a bosenským dodavatelem Prevent eskaluje - po 
vypovězení většiny smluv ze strany VW německá slévárna NHG desetinásobně zvýšila 
ceny odlitků pro VW.
- Dánská vláda chce obnovit dotační program pro elektromobily, protože po jeho 
zastavení se zcela přestaly prodávat.



Personalia z

Automotive rubriku v Deníku řídí Pecák
Pro centrální redakci Deníku zajišťoval 
deset let automotive rubriku Karel 
Beránek. Rubriky týkající se automotive 
segmentu bude nyní šéfovat Radek 
Pecák, který nám potvrdil nástup do nové 
pozice. Podle dostupných informací by 
se měl kromě printu věnovat i webu a 
portálům. Pecák v minulosti působil v 
deníku MfD, na portálu Aktuálně a do 
roku 2017 řídil portál Autorevue.cz, který 
vlastní v rámci CNC miliardář Daniel 
Křetínský. Karel Beránek se po deseti 
letech působení ve vydavatelství VLM, 
kde se pravidelně na stránkách Deníku 
věnoval automobilům a motoristické 
problematice, rozhodl trochu „ubrat 
plyn“. Beránek se přitom s prací pro VLM 
zcela neloučí a bude dál do Deníků 
přispívat. Na rozdíl od Karla Beránka 
bude Radek Pecák zaměstnancem 
vydavatelství VLM.

Tatra s novým obchodním ředitelem
Do pozice obchodního ředitele 
společnosti Tatra Trucks nastoupil 
nový manažer. Petr Hendrych 
se v čele obchodního oddělení 
zaměří na strategii, plánování, 
řízení prodeje a zvýšení obchodní 
hodnoty společnosti. Nový ředitel je 
absolventem Business Institutu EDU, 
kde získal titul MBA. Svou kariéru začal 
ve společnosti Coca-Cola HBC, kde 
devět let pracoval na obchodních 
pozicích. Před nástupem do Tatra 
Trucks Hendrych působil na pozici 
obchodního ředitele pro Českou 
republiku a Slovensko ve společnosti 
Fabory.
„Tatra po skokovém navýšení výroby 
v roce 2016 a stabilizačním období 
v roce 2017 potřebuje někoho, kdo 
nastaví optimální obchodní strategii 
do budoucna. Proto do pozice 
obchodního ředitele nastoupil Petr 
Hendrych, který má dlouholeté 
zkušenosti v tomto oboru,“ uvedl 
generální ředitel společnosti Tatra 
Trucks Radek Strouhal.
„Je pro mě velká čest a zodpovědnost, 
že mohu stát v čele obchodního 
oddělení tak významné firmy, jakou 
je právě Tatra. Rád bych ve firmě 
nadále rozvíjel obchodní strategii a 
vylepšil komerční procesy,“ sdělil nový 
obchodní ředitel Petr Hendrych. 
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Bývalý generální ředitel společnosti Volkswagen 
Martin Winterkorn byl v USA obviněn ze spiknutí s 
cílem podvést Spojené státy a podvodu. Hrozí mu za 
to až 25 let vězení a peněžní pokuta.
Winterkorn je už delší dobu vyšetřován jak ve 
Spojených státech, tak v Německu. Žaloba proti 
němu byla podána v Detroitu už 14. března ale teprve 
tento čtvrtek byla zveřejněna, tedy ve stejný den, kdy 
se v Berlíně sešla výroční valná hromada společnosti 
VW. To znamená novou ránu pro důvěryhodnost 
společnosti a její snahu o zotavení z nákladné aféry 
Dieselgate.
Podle žalobců byl Winterkorn o problému informován 
už v květnu 2014, nicméně žaloba se soustřeďuje 
především na setkání vedení společnosti ve 
Wolfsburgu dne 27. července 2015, kdy byli členové 
představenstva v čele s Winterkornem informováni 
o problémech se vznětovými motory i o tom, že 
kontrolní orgány v USA hrozí, že vozům pro modelový 

rok 2016 odeberou homologaci a zakáží jejich prodej 
ve Spojených státech. Winterkorn byl podle obžaloby 
na tomto zasedání informován o „trvajícím zájmu 
amerických orgánů o utajovaný podvodný software.“
Žalobci tvrdí, že zaměstnanci VW prostřednictvím 
powerpointové prezentace Winterkornovi ukazovali 
„jak Volkswagen klamal americké regulační orgány 
včetně toho, co bylo zveřejněno americkým 
kontrolními orgány a jaké informace ještě zveřejněny 
nebyly.“ Také popsali potenciální následky v případě 
přistižení Volkswagenu a doporučili částečné 
zveřejnění informací o existenci „podvádějícího“ 
softwaru. Obžaloba tvrdí, že Winterkorn s tímto 
plánem souhlasil.
Podvod se podle obžaloby týká e-mailů ze srpna 
roku 2015, v nichž byl Winterkorn v kopii informován 
o snaze společnosti Volkswagen ovlivnit americké 
kontrolní orgány prostřednictvím Olivera Schmidta, 
zástupce VW pověřeného dohledem na dodržování 

zákonných předpisů v USA. Schmidt 
byl v roce 2017 v USA odsouzen na 
sedm let do vězení a k pokutě ve výši 
400 000 dolarů.
„Podaná obžaloba uvádí, že program 
společnosti Volkswagen pro podvádění 
při kontrole plnění zákonných předpisů 
šel až na vrchol společnosti. Jedná 
se o velmi vážná obvinění a budeme 
tento případ stíhat v plném rozsahu 
zákona,“ uvedl generální prokurátor 
Jeff Sessions.
Žalobce Matthew Schneider z 
Michiganu k tomu dodal: „Volkswagen 
podváděl americké orgány a americké 
spotřebitele už léta. Skutečnost, že 
toto trestné jednání se zřejmě dělo 
s požehnáním nejvyššího vedení 
Volkswagenu, je děsivá.“
Je nepravděpodobné, že by Winterkorn 
(70) byl vydán do Spojených států. 
Schmidt, který tvrdil, že byl společností 
zneužit, byl zadržen pouze proto, že 
cestou z dovolené vystoupil na Floridě 
z letadla.

Bývalý šéf Volkswagenu obviněn

více na
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Do roku 2020 projdou téměř všechny čerpací stanice 
Pap Oil v České republice rebrandingem a stane se z 
nich MOL. Končí tak obchodní strategie dvou značek 
a modrou barvu na stanicích vymění zelená. 
Maďarská skupina MOL koupila čerpací stanice Pap 
Oil v roce 2012. Až dosud je provozovala v původní 
modré barvě a pod původním názvem, to se ale 
brzy změní. Nově čerpací stanice Pap Oil zezelenají 
a bude z nich MOL. Součástí změny bude i zavedení 
občerstvovacího konceptu Fresh Corner, který je v 
těchto dnech otevřen na sté pobočce v Podolí. S 306 
stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem 
sítě čerpacích stanic u nás.
Dokončení zeleného rebrandingu je plánováno 
do konce roku 2020 a bude se týkat téměř všech 
114 stávajících stanic Pap Oil. Značku čeká změna, 
kterou před časem prošly původní čerpací stanice 
Agip, Slovnaft a Lukoil. Ke konci roku 2020 bude mít 
MOL s celkovým počtem 306 stanic druhou největší 
již jednotnou síť čerpacích stanic v České republice. 
Společnost MOL si ponechá několik stanic Pap Oil 
v modernizované podobě pro zachování značky a 
uvažuje o jejím možném budoucím využití.

„Rozhodnutí realizovat strategii dvou značek nebylo 
nikdy definitivní. V době slučování celkem čtyř značek 
jsme tento koncept z pohledu energie a financí 
potřebných na celkový rebranding vyhodnotili jako 
nejlepší. Před půl rokem jsme ale dospěli k rozhodnutí, 
že z hlediska zákazníka je jednodušší a efektivnější 
mít vše pod jednou značkou. Bude naprosto jasné, 
jaké služby a jakou kvalitu mohou řidiči očekávat od 
celé naší sítě,“ vysvětluje generální ředitel MOL Česká 
republika Richard Austen. 
Proměna Pap Oil na MOL probíhá již nějakou dobu. 
„Začali jsme s pobočkami na frekventovaných 
atraktivních místech, kde v rámci rekonstrukce 
zavádíme i náš občerstvovací koncept Fresh Corner. 
Jde nám o to, udržet nadstandardní servis,“ vysvětluje 
Austen. Fresh Corner je postaven na třech základních 
principech: kvalitní zrnkové kávě, gastronomii včetně 
nabídky teplých jídel a tradičním prodeji potravin. 
Čerpací stanice MOL nabízejí širší nabídku služeb. 
Především na hlavních dálničních tazích jsou vybaveny 
i sprchami. 

Modrý Pap Oil bude zelený MOL
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Studenti Středního odborného učiliště strojírenského 
Škoda Auto v Mladé Boleslavi navrhli a staví kabriolet 
vycházející ze sériové verze kompaktního SUV Škoda 
Karoq. Délka vozu se nemění (4382 mm) a stejná 
zůstala také šířka (1811 mm) i rozvor náprav (2638 
mm). Díky tlumičům z vozu Škoda Octavia RS se ale 
snížila světlá výška vozu. Pro zvýšení atraktivnosti 
budou použita velká 20“ kola z modelu Kodiaq obutá 
do nízkoprofilových pneumatik (na fotografiích ale 
jsou ještě původní kola 18“).
Designová fáze tvorby nového žákovského vozu začala 
v říjnu 2017. Stejně jako v předchozích letech měli 
studenti podporu odborníků z oblastí technického 
vývoje, designu, výroby i od vyučujících. Poté, co byl 
v lednu 2018 dokončen a potvrzen design vozu, byla 
zahájena fáze výroby. Při konstrukci se ale studenti 
snaží v maximálně možné míře využívat sériových 
komponent, byť z jiných modelů.
Práce studentů vychází ze sériového vozu s 
nenelakovanou karoserií. Náročná realizace projektu 

pro studenty začala zásadní proměnou sériové 
karoserie. Po odstranění střechy bylo nutno upravit 
dveře. Kompletně přepracovaná byla zadní část vozu 
včetně pátých dveří, které žáci museli nově navrhnout 
a vyrobit. Právě koncepce víka zavazadlového 
prostoru patří k nejzajímavějším partiím vozu. Při 
jeho výrobě byl jako základ vzat střešní spoiler, ale 
musel být zúžen, což nebylo nic jednoduchého. Nový 
design mají i sloupky A a B. Výrazné změny budou k 
vidění na předním i zadním nárazníku. 
Nekonvenční nápady žáků i upravená stávající řešení 
zvýrazňují mimořádný charakter studie. Pozornost 
upoutají decentně svítící loga značky Škoda. 
Zajímavými detaily jsou upravené blinkry nebo 
podsvícené kliky dveří. Za tmy se na vozovku promítá 
z předního a zadního nárazníku logo Škoda. 
Škodu Karoq s otevřenou karoserií bude pohánět 
čtyřválec 1,5 TSI. Vzhledem ke změnám na karoserii 
ale musel být upraven výfukový systém. Hotový vůz 
bude samozřejmě plně provozuschopný.

více na
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Žákovský kabriolet Škoda Karoq



Nové Porsche Cayenne E-Hybrid s doplňkovým 
elektrickým pohonem a možností vnějšího nabíjení s 
čistě elektrickým pohonem ujede až 44 km. Nejvyšší 
výkon motoru V6 3,0 l je 250 kW (340 k) a elektromotor 
má maximální výkon 100 kW (136 k). Celkový nejvyšší 
výkon systému je 340 kW (462 k) a maximální točivý 
moment 700 N.m. To vozu umožňuje zrychlení z 0 na 
100 km/h za 5,0 s a dosažení nejvyšší rychlosti 253 
km/h. V závislosti na rozměru kol je spotřeba benzinu 
v kombinovaném cyklu 3,2 - 3,4 l/100 km a elektrické 
energie 20,6 -ž 20,9 kWh/100 km.
Novinkou je strategie podpory spalovacího motoru 

elektromotorem. Elektromotor lze používat ve 
všech jízdních režimech ke zlepšení akcelerace v 
celém rozsahu otáček. Hybridní modul je tvořen 
elektromotorem a elektromechanicky ovládanou 
odpojovací spojkou. 
Kapacita lithio-ionových akumulátorů se zvýšila o 30 % 
na 14,1 kWh. Kompletně se ze zásuvky 230 V/10 A nabijí 
za 7,8 hodiny. Proces nabíjení lze řídit prostřednictvím 
systému PCM (Porsche Communication Management) 
a dálkově ovládat pomocí aplikace Porsche Connect. 
Služba Porsche Charging Service umožňuje přístup k 
veřejným nabíjecím stanicím různých poskytovatelů.
Cayenne E-Hybrid má aktivní pohon všech kol s 
elektronicky řízenou vícelamelovou mezinápravovou 
spojkou a systémem PTM (Porsche Traction 
Management). Standardní výbava zahrnuje systém 
PASM (Porsche Active Suspension Management). Na 
přání může být Cayenne E-Hybrid vybaven systémem 
pro stabilizaci náklonu karoserie PDCC (Porsche 
Dynamic Chassis Control).
Porsche s uvedením modelu Cayenne E-Hybrid na 
trh rozšiřuje nabídku asistenčních systémů a prvků 
výbavy na přání pro celou modelovou řadu. Poprvé 
se pro vůz značky Porsche dodává projekční displej 
HUD a dalšími novými prvky jsou inteligentní digitální 
kopilot Porsche InnoDrive s adaptivním tempomatem, 
sedadla s masážní funkcí, vyhřívání skla čelního okna, 
nezávislé topení s dálkovým ovládáním a 22“ kola z 
lehké slitiny.
Uvedení na trh v Evropě bude následovat na konci 
května 2018 a cena pro český trh nebyla zatím 
stanovena, nicméně nový Cayenne E-Hybrid lze již 
objednávat.

více na
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Během 20 let existence první československé 
republiky oslovila mladoboleslavská automobilka 
vedle širokých vrstev společnosti i tu nejnáročnější 
klientelu luxusními modely se špičkovou kvalitou, 
vysokým jízdním komfortem i konstrukčními řešení, 
jako byla rotační šoupátka místo ventilů, rozvod OHC 
s královským hřídelem či kompaktní motor V8. 
Vozy Laurin & Klement už před první světovou 
válkou používaly i tichý šoupátkový rozvod Knight, 
nahrazující ventily. Jejich vývoj vyvrcholil v polovině 
20. let modely L & K - Škoda 350 a 450. 
V květnu 1926 převzal první československý prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk první ze stokusové série 
vozů Škoda Hispano-Suiza, které v období 1926-1929 
vznikaly v licenci. Řadový šestiválec s rozvodem OHC 
s královským hřídelem dosahoval z objemu 6654 cm3 
výkon 100 k, krátkodobě 135 k.
Na přelomu 20. a 30. let nové generaci automobilů 
kralovala impozantní 5,5 m dlouhá čtyřlitrová Škoda 
860 s osmiválcem o výkonu 60 k. K moderním 

konstrukčním prvkům patřily hliníkové písty. Kvůli 
nastupující světové hospodářské krizi vzniklo pouze 
49 exemplářů. Většího rozšíření se dočkaly menší 
šestiválce Škoda 645.
V říjnu 1931 debutovala Škoda 633 s motorem 1792 
cm3, tehdy nejlevnějším šestiválcem československé 
výroby a elektroinstalací 12 V místo tehdy běžných 6 V. 
V dubnu 1934 následovala Škoda 637 se dvoulitrovým 
motorem a pokrokovým podvozkem s centrálním 
nosníkem a nezávislým zavěšením všech kol. 
Dalším vývojovým stupněm se v roce 1935 stal 
model 640 Superb vybavený hydraulickými brzdami. 
K exkluzivním prvkům příplatkové výbavy patřilo 
autorádio se šesti elektronkami. Prakticky každý 
modelový rok přinesl výkonnější motor a bohatší 
výbavu. K hlavním milníkům patřil přechod z 
ventilového rozvodu SV na OHV (1938). Překotný 
politický vývoj, znamenající konec první republiky, 
předběhl premiéru vozu Superb 3000. Kariéra tohoto 
šestiválce pokračovala až do roku 1949. 

více na
www.autoweek.cz

Luxusní automobily Laurin & Klement/Škoda 


