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Škoda představila značku iV pro elektromobilitu
vozu Superb iV začne počátkem roku 2020. Cena 
by neměla výrazněji převyšovat ekvivalentní verze 
s turbodieselem.

Generální ředitel společnosti Škoda 
Auto Bernhard Maier nám vysvětlil proč se 
mladoboleslavská automobilka připojuje k 
trendu posledních let až nyní: „Naší strategií 
není být za každou cenu první v každé oblasti 
protože chceme nabízet automobily s příznivým 
poměrem ceny a užitných vlastností a k tomu 
přidávat spoustu praktických inovací podle 
našeho hesla Simply Clever. Proto s elektrickým 
pohonem přicházíme až nyní, protože až teď 
můžeme nabídnout skutečně dlouhý dojezd i 
krátké časy dobíjení, a to vše za příznivou cenu v 
době, kdy už se po celé Evropě buduje potřebná 
infrastruktura dobíjecích stanic. Do roku 2022 ale 
nabídneme více než deset modelů s elektrickým 
pohonem.“

 „Označení iV neznamená jen elektrický 
pohon, ale mnohem víc - být stále připojen 
prostřednictvím telefonu i možnost domácího 
nabíjení prostřednictvím wallboxu. K tomu 
přidáváme speciální kartu Škoda eCharge Card, 
umožňující dobíjení po celé Evropě, a aplikaci 
myŠkoda se všemi službami spojenými s mobilitou. 
Uvádíme první dva modely řady iV, ale to je 
teprve začátek,“ dodal Maier.

Škoda poprvé využila své dlouholeté 
sponzorství IIHF Mistrovství světa v ledním 
hokeji jako platformu pro prezentaci nových 
modelů a v den čtvrtfinálových zápasů v 
Bratislavě představila svou novou značku iV pro 
elektromobilitu. Se značkou iV Škoda kromě 
elektrifikovaných modelů Citigoe iV a Superb iV 
současně přináší ucelený propojený ekosystém, 
aby byla elektromobilita pro zákazníky co možná 
nejjednodušší a nejpohodlnější. 

Prvním modelem značky Škoda s čistě 
elektrickým pohonem je Citigoe iV. Čtyřmetrové 
pětidveřové miniauto pohání trakčním 
elektromotor o výkonu 61 kW s točivým 
momentem 210 N.m. Akumulátor s kapacitou 36,8 
kWh umístěný pod podlahou umožňuje dojezd až 
265 km (podle WLTP). Výroba začne v Bratislavě 
před koncem letošního roku a jeho cena by se 
měla pohybovat kolem 420 000 Kč.

Systém pohonu prvního modelu s plug-
in hybridním pohonem Superb iV kombinuje 
zážehový motor 1,4 TSI/115 kW s elektrickým 
motorem o výkonu 85 KW a šestistupňovou 
automatickou převodovkou DSG. Poskytuje 
největší systémový výkon 160 kW (218 k). Umožňuje 
volbu ze tří jízdních režimů: Sport, E-Mode a Hybrid. 
Li-Ion akumulátor s kapacitou 13 kWh umožní 
dojezd na čistě elektrický pohon 52 km. Prodej 
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Škoda Superb prošla modernizací

reflexními prvky. Řídicí jednotka následně okamžitě 
vypne daný segment světla aby nedocházelo k 
oslnění.     

Premiéru mají i prediktivní tempomat a asistent 
změny jízdního pruhu (Side Assist) aktivní do 
vzdálenosti 70 m

Turbodiesel nové generace Evo 2,0 TDI/110 
kW (150 k) doplnil už známý motor 2,0 TDI/140 kW 
(190 k). Zážehové motory jsou 1,5 TSI/110 kW (150 
k), nový 2,0 TSI/140 kW (190 k) a vrcholná verze 
s motorem 2,0 TSI/200 kW (272 k), která je vždy 
vybavena pohonem všech kol. 

Superb nově za příplatek nabízí Virtuální kokpit 
a tři systémy infotainmentu, z nichž dva mají i 
funkci navigace. Rádio Bolero a navigační systém 
Amundsen s mapovými podklady uloženými na 
SD kartě se ovládají přes 8“ dotykový displej. 
Infotainment systém Columbus zobrazuje 
informace na displeji 9,2“ a nabízí ovládání 
hlasem i gesty. SIM karta zajišťuje připojení k 
internetu nebo zřízení Wi Fi hotspotu a umožňuje 
přístup k mobilním online službám Škoda Connect. 
Vrcholná výbava L&K nabízí standardně Sound 
System Canton.

Modelová řada Superb navíc prošla výraznou 
modernizací. „Není jednoduché vylepšit tak 
úspěšný a kvalitní produkt jako je Superb. Přesto 
přicházíme s mnoha inovacemi, například 
světlomety Full LED Matrix nebo prediktivním 
tempomatem,“ řekl nám v Bratislavě člen 
představenstva Škoda Auto odpovědný za 
technický vývoj Christian Strube.

T řetí generace modelu Superb byla 
představená v roce 2015. Nyní Škoda tuto 
modelovou řadu zmodernizovala a přidala verze 
s plug-in hybridním pohonem a crossoverovou 
Scout. Nově přichází s novou technikou a 
exkluzivnějším interiérem. Po stránce designu 
Superb dostal novou masku chladiče a 
chromovanou lištu mezi LED zadními světly. S 
novým předním nárazníkem se délka prodloužila 
o 8 mm na 4869 mm, u Combi o 6 mm na 4862 
mm. Ostatní rozměry se nezměnily. Zavazadlový 
prostor má objem 625 l resp. 660 l u Combi. 

Poprvé jsou v sériovém voze Škoda nabízeny 
světlomety Full LED Matrix. U těch světelný kužel 
vytváří několik nezávisle ovládaných segmentů. 
Kamera v čelním skle rozpozná v protisměru se 
blížící dopravní prostředky i osoby a objekty s 
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Škoda Superb s novou verzí Scout

a nejvýkonnějšími pohonnými jednotkami. Přináší 
řadu doplňků, které, které posilují robustnost vozu 
a umožňují mu překonávat i překážky, s nimiž se 
setká mimo silnici. Robustní černé ochranné prvky 
na karoserii dodávají vozu offroadový vzhled, 
který podtrhují 18" kola z lehké slitiny. Pro lepší 
průchodnost je standardně vybaven paketem 
pro špatné cesty zahrnujícím o 15 mm zvýšenou 
světlou výšku. 

Speciální prvky Scout najdeme v interiéru, 
který je ozdoben speciálním dřevěným dekorem 
s logem Scout. Superb Scout má zavazadlový 
prostor o objemu 660 l, který lze sklopením 
opěradel zadních sedadel zvětšit na 1950 l. 
Součástí standardní výbavy jsou elektricky 
ovládané páté dveře. Mechanicky sklopné 
tažné zařízení dokáže táhnout brzděný přívěs  
o hmotnosti až 2200 kg.

Superb Scout bude dodáván jen  
s nejvýkonnějšími motory - vznětovým 2,0 
TDI/140 kW (190 k) a zážehovým 2,0 TSI/ 200 kW 
(272 k) - pohonem všech kol a sedmistupňovou 
automatickou převodovkou DSG. Ve volbě 
jízdního režimu Driving Mode Select je přidán 
režim Offroad. Na přání je k dispozici adaptivní 
podvozek DCC.

Modelová řada Superb prošla výraznou 
modernizací, která se kromě oživení vzhledu 
zaměřila především na rozší ření nabídky  
o nejnovější prvky výbavy a asistenční systémy. 
Superb vloni ve svém třetím roce na trhu vykázal 
historicky nejlepší prodejní výsledky. Místo poklesu 
zájmu kupujících v průběhu životního cyklu 
si Superb upevňuje druhou pozici v žebříčku 
nejprodávanějších vozů střední třídy v Evropě, 
přičemž v klesajícím segmentu jeho prodej 
neustále roste. Ukazuje se, že stále víc kupujících 
objevuje tradiční přednosti tohoto modelu  
s jeho chytrou filosofií nabízet za příznivou cenu 
špičkovou techniku a skvělým designem. Oceňují 
tak to, co skutečně potřebují pro svůj život.

Od rozšíření nabídky o lifestylovou variantu 
Superb Scout si vedení automobilky slibuje,  
že s její pomocí získá nové skupiny zákazníků. 
Superb Scout je určen pro ty, kteří vyznávají aktivní 
styl života a přitom si potrpí na neokázalý luxus. 
Superb Scout samozřejmě vychází z úspěchu 
Octavie Scout, ale posouvá tento koncept  
do vyššího segmentu. Jde o ideální automobil 
pro tahání karavanů, přívěsů pro dopravu koní  
a podobně, ale současně si uchovávající eleganci 
v porovnání s vozy SUV.

Víceúčelový l ifestylový vůz přichází 
výhradně s karoserií kombi, pohonem všech kol  



VW bude malé elektromobily vyrábět na Slovensku
Volkswagen Group bude od roku 2022 

na Slovensku vyrábět i novou rodinu malých 
městských elektromobilů. Uvedl to německý 
deník Handelsblatt. Volkswagen vybral 
továrnu v Bratislavě jako místo pro výrobu 

připravovaných malých elektromobilů, 
které by se měly prodávat za méně než 
20 000 eur (515 500 Kč). Volkswagen  
už v březnu uvedl, že vývoj malých 
elektromobilů s délkou okolo 4 metrů 
povede značka Seat a že budou používat 
zkrácenou verzi platformy MEB. Malé 
elektromobily se budou od roku 2022 
prodávat pod značkami Volkswagen, 
Seat a Škoda. Plánuje se roční produkce 
200 000 vozů. Podle Handelsblattu 
Volkswagen původně zamýšlel vyrábět 
malé elektromobily v Emdenu v Německu, 
ale vybral Bratislavu, protože mzdové 
náklady jsou na Slovensku nižší. 

Aston Martin DBS Superleggera připomíná agenta 007
Když v roce 1969 producenti poprvé v roli 

Jamese Bonda nahradili šarmantního Skota 
Seana Conneryho Australanem Georgem 
Lazenbym, nesetkalo se to u publika  
s velkým nadšením. Ač Lazenbyho kariéra 
v roli agenta 007 byla nejkratší ze všech 
Conneryho nástupců, dnes patří šestý film 
z řady bondovek, tedy Ve službách jejího 
veličenstva, mezi ty nejoblíbenější. James 
Bond v tomto díle používal jako služební 

vůz olivově zelený Aston Martin DBS.  
Proto Aston Martin k 50. výročí jeho uvedení 
do kin připravil speciální sérii 50 kusů vozu 
On Her Majestyˋs Secret Service DBS 
Superleggera Special Edition. Vzhledově 
se snaží co nejvíc připodobnit originálu, 
nicméně k jeho pohonu slouží motor V12 
5,2 l Twin-Turbo o výkonu 533 kW (725 k)  
a s točivým momentem 900 N.m.
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Za volantem Opelu Corsa F

Při představení nové Corsy budou k dispozici 
přeplňované zážehové motory 1,2 T s výkony 
55 kW (75 k), 88 kW (120 k) a 96 kW (130 k)  
a turbodiesel 1,5 l/74 kW (100 k). Nové v nabídce 
jsou šestirychlostní přímo řazená převodovka 
a osmistupňový automat. Verze s elektrickým 
pohonem bude následovat už počátkem roku 
2020.

S novou Corsou jsme měli možnost se seznámit 
v průběhu tzv. validačních jízd v okolí německého 
Hornbachu po zatáčkovitých silnicích na hranicích 
Německa a Francie. Při nich technici prověřují, jak 
mezi sebou spolupracují veškeré systémy vozu. 

Nová Corsa př ináší obrovský skok  
v ovladatelnosti i pohodlí. Poskytuje vynikající 
agilitu s velmi přesným vedením předních kol. 
Přesunutí posilovače řízení ze sloupku ke skříňce 
řízení přináší odezvy a zlepšení pocitu při ovládání 
vozu.

S 13,6 milionu vozů prodaných v pěti generacích 
od roku 1982 je Corsa jedním z nejprodávanějších 
modelů značky Opel. Předchozí dvě generace 
získaly ocenění AutoBest v letech 2007 a 2015. 
Na tyto úspěchy chce navázat šestá generace, 
která bude poprvé i čistě elektrická. Veřejnosti 
se představí v září na autosalonu ve Frankfurtu. 

Vývoj Corsy F začal ještě pod kontrolou GM. Vše 
bylo prakticky hotové, jenže v lednu 2017 začalo 
být jasné, že GM prodá Opel Skupině PSA. Nový 
start vývoje Corsy s platformou PSA CMP přišel 
v srpnu 2017. Ač to pro konstruktéry znamenalo 
komplikaci, změnu uvítali, protože platforma 
CMP lépe vyhovuje potřebám evropského trhu. 
Corsa F je prvním modelem Opelu vyvinutým 
pod kontrolou PSA, ale současně představuje 
kontinuitu, protože na jejím vývoji pracovali lidé, 
kteří se podíleli už na vývoji předchozích dvou či 
tří generací. Také výroba pokračuje v Zaragoze. 

Nová Corsa je jen o pár milimetrů delší (4060 
mm). Přes prodloužený rozvor o 28 mm na 2538 
mm se podařilo znatelně zkrátit průměr zatáčení. 
Objem zavazadlového prostoru vzrostl na 309 l. 
Výhodou použití platformy CMP je významné 
snížení hmotnosti, a to až o 108 kg, takže nejlehčí 
verze má hmotnost jen 980 kg. Díky vylehčení 
se podstatně zlepšila dynamika vozu, jeho 
ovladatelnost a samozřejmě se snížila spotřeba. 
K tomu přispěla i zlepšení aerodynamiky.

více na 
www.autoweek.cz



DKV radí: neodkládejte registraci na nové české mýto
Nenechávejte registraci na nové české 

mýto na poslední chvíli, radí DKV. Nové 
české mýto se spouští 1. prosince 2019. 
Registrace a výměna palubních jednotek 
proběhne v říjnu a listopadu. Poskytovatel 
služeb pro dopravce společnost DKV Euro 
Service se připravuje na změnu českého 
mýta. Během dvou měsíců, od 1. října  
do 30. listopadu, bude potřeba zregistrovat 
všechna vozidla nad 3,5 t do nového 
mýtného systému a vybavit je palubními 
jednotkami. „Jedná se o administrativně 
a časově náročný proces. Pro flotily o více 
vozidlech se bude jednat o mnoho hodin 
práce v byznysově nejnáročnější části 
roku. Doporučujeme se na změny včas 

připravit a především najít způsob, jak 
celý proces zvládnout co nejefektivněji,“ 
říká ředitel české a slovenské pobočky 
DKV Euro Service Lukáš Ondráček. 
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Hyundai Motor Czech opět členem SDA
Výkonný výbor Svazu dovozců 

automobilů (SDA) rozhodl o přijetí firmy 
Hyundai Motor Czech s.r.o. do Svazu 
dovozců automobilů. Společnost Hyundai 
Motor Czech v roce 2011 opustila Svaz 
dovozců automobilů. Po osmi letech 
se s novým vedením vrací do profesní 
organizace. SDA je dobrovolné sdružení 
právnických subjektů působících v České 
republice v oblasti dovozu silničních 
motorových vozidel a obchodu s nimi, 
včetně jejich servisních služeb. „Naše 
členství v SDA vnímáme jako příležitost 
setkávat se pravidelně se zástupci 
ostatních značek a dalšími představiteli 
českého automobilového průmyslu. 
Jedním z klíčových témat, kterým 
se v rámci SDA chceme věnovat, je 
oblast čisté mobility,“ říká specialista  
komunikace Hyundai Motor Czech Jan 
Pohorský.



Renault EZ-POD
Pro velká logistická centra, obchodní 

střediska, firmy nebo rozlehlé hotelové 
areály je určen nejnovější dvoumístný 
dopravní prostředek od Renaultu. EZ-
POD uveze dvě osoby nebo zboží plně 
autonomně. Může se pohybovat dokonce 
i v prostorech s hojným výskytem chodců, 
například na letištích nebo parkovištích. 
Konstrukčně EZ-POD vychází z elektrovozítka 
Twizy. Jeho hlavní předností jsou minimální 
rozměry s půdorysnou plochou pouhé 3 m2. 
Jednoduchost konstrukce je umožněna 
tím, že se toto dvoumístné vozítko pohybuje 
pomalu. Prostor před ním skenují kamera 
a LiDAR. Na přídi a zádi jsou navíc radary 

pracující na krátkou i dlouhou vzdálenost, 
a ve výbavě nechybí ani přijímač signálu 
GPS. Spojení pro komunikaci s okolím 
zajišťují dvě antény na střeše.

Chaos v Polsku: parlament zrušil tresty  
za stáčení tachometrů 

V Polsku nastala naprosto chaotická 
situace v legislativě, která měla zavést 
tresty za stáčení tachometrů ve výši až 
pěti let vězení. Úprava, na kterou se 
těšili všichni poctiví prodejci ojetin, byla 
na poslední chvíli omylem zrušena při 
hlasování o vyšších trestech za sexuální 
zneužívání dětí. Polští poslanci vnesli chaos 
do očíslování jednotlivých ustanovení 
trestního zákoníku. Kvůli tomu zrušili trestnost 
stáčení tachometrů. „Pevně věříme, že se 

jedná pouze o omyl zaviněný příliš rychlým 
projednáváním jiné legislativy. Jinak by to byl 
nepříjemný krok zpět. Díky nové legislativě, 
která trestala stáčení tachometrů v Polsku 
až pěti lety vězení, byly postihy u našich 
severních sousedů nejtvrdší v rámci zemí 
V4,“ uvedla Karolína Topolová, generální 
ředitelka a předsedkyně představenstva 
skupiny Aures Holdings, která v Polsku 
provozuje 9 poboček AAA Auto. 

Ford ohlásil, že do konce roku bude mít na amerických silnicích sto autonomních vozidel.
Německá vláda chce zvýšit dotace pro koupi elektromobilů až na 4000 eur (100 000 
Kč) na vůz.
Autosalon IAA ve Frankfurtu se mění ve druhotřídní výstavu - nově odvolaly účast značky 
Fiat Chrysler, Mazda, Suzuki a Subaru.
Tesla má v Norsku problém - po prodeji 40 000 vozů servisní síť nestačí uspokojit zákazníky 
s běžnými opravami drobných poškození karoserie.
Bosch souhlasí se zaplacením pokuty 90 milionů eur, protože nezajistil, aby automobilky 
nemanipulovaly s jeho softwarem při podvádění během měření emisí.

Krátce
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situace před vozidlem, například upozorňující 
na chodce. Pokud jde o výstražný trojúhelník, 
ten je umístěn v pod podlahou vozu, odkud se  
v případě potřeby automaticky uvolňuje, převrátí 
do správné polohy a odsune dozadu, kde 
samočinně zajistí místo případné nehody. Další 
výstražný trojúhelník má auto na střeše - i ten  
v případě potřeby pracuje samočinně.

V autonomním vozidle se airbag řidiče přesune 
do přístrojové desky jako na straně spolujezdce, 
takže může být větší. Místo okenních airbagů jsou 
připraveny dva velké boční airbagy. Už v nových 
modelech Mercedesu-Benz uváděných v příštích 
dvou letech, bude na zadních sedadlech airbag 
s novou vnitřní konstrukcí se stabilním vnějším 
okrajem a relativně měkkým středem.

Technici Mercedesu také mysleli na bezpečnou 
přepravu malých dětí. Proto systém Pre-Safe Child 
zahrnuje také dětskou sedačku s předepínáním 
popruhů a aktivovanou boční ochranu. 

U Mercedesu se zabývají i vyhříváním 
bezpečnostních pásů. Ty přivádějí do horní 
části těla teplo aby se cestující mohli zbavit 
tlustých zimních bund, které snižují účinnost 
bezpečnostních pásů. Současně se tak  
u elektricky poháněných vozidel sníží potřeba 
vytápění celého prostoru kabiny.

Vozidla nabitá bezpečnostními technologiemi 
budoucnosti mají u Mercedesu-Benz už dlouhou 
tradici. První Experimentální bezpečnostní vozidlo 
ESF 03 bylo předvedeno už v roce 1971. To 
doposud poslední, ESF 2009, přišlo roku 2009, tedy 
před deseti lety. Mnoho myšlenek z tohoto vozidla 
se od té doby už dostalo do sériové produkce. 
Jeho přímý nástupce ESF 2019 nyní přináší více 
než tucet inovací. Experimentální vozidlo vychází 
ze stávajícího Mercedesu-Benz GLE, ale už  
na první pohled je patrné, jak daleko se posouvá 
dopředu v čase. 

Čtyři snímače LiDAR na rozích střechy snímají 
prostředí kolem vozidla a tyrkysové světelné 
pruhy signalizují, že automobil se pohybuje plně 
autonomně. Na zadním okně a mřížce chladiče 
se předávají sdělení pro okolí. Jde například 
o informaci pro cyklistu, který se pohybuje po 
nedaleké cyklostezce, krátké akustické upozornění 
pro chodce na přechodu nebo plné nasvícení 
vozidla pokud se blíží jiné auto. Tato „Informativní 
důvěra“ k autonomnímu vozidlu, pohybujícímu 
se bez řidiče, by měla být náhradou za obvyklý 
oční kontakt mezi řidičem a dalšími osobami  
pro větší bezpečnost. 

Zadní okno může nejen zobrazovat vykřičník 
ve výstražném trojúhelníku, ale také živé snímky 
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zařízení i navazující montážní linky. Největší 
novinkou v rámci organizace práce a logistiky 
je inteligentní kontrola výroby prostřednictvím 
tzv. Virtual Factory (virtuální továrna). Jedná se  
o originální systém vyvinutý ve společnosti Varroc, 
který urychluje proces odstraňování problémů 
tím, že umožňuje operátorům zavolat pomoc 

nadřízeného stisknutím 
jednoho tlačítka. To přispívá 
k posí lení schopností 
obsluhovat linku rychleji  
a bez přerušení výroby. 

„Vliv technologií v oblasti 
osvětlení rychle roste a my 
nyní vyvíjíme produkty  
s integrovanými senzory  
a kamerami pro autonomní 

vozidla. Narůstající komplexnost vyžaduje, aby 
naši inženýři a celý výrobní tým spolupracovali 
více než kdy dřív. Globální centrum excelence 
společnosti Varroc se sídlem v České republice 
nám spolu s našimi největšími výrobními závody 
dává jedinečnou příležitost rozvíjet špičkové 
technologie za konkurenceschopné ceny,“ 
říká viceprezident pro globální vývoj produktů 
společnosti Varroc Lighting Systems Todd Morgan.

Společnost Varroc Lighting Systems, vedoucí 
světový producent v oblasti inovativních 
systémů vnějšího osvětlení a elektroniky pro 
automobilový průmysl, za přítomnosti předsedy 
vlády Andreje Babiše v Moravskoslezském kraji 
slavnostně otevřela novou halu na výrobu zadních  
a mlhových světel. Hala o celkové rozloze 
7200 m² má plánovanou 
roční výrobní kapacitou 
1 milion kusů a splňuje 
n e j v y š š í  s ta n d a rd y 
po s t ránce v ýrobní 
logistiky, automatizace  
a bezpečnosti.

Nové výrobní prostory, 
postavené v duchu zásad 
Průmyslu 4.0, jsou jedním 
z nejmodernějších specializovaných pracovišť 
nejen v regionu, ale v celé České republice. 
Hala M8 byla navržena tak, aby díky synergii 
automatizovaných výrobních linek a schopnostem 
zaměstnanců umožnila dosahovat nejvyšší úrovně 
efektivity a čistoty, a zároveň umožňovala flexibilitu 
a variabilitu výroby. 

Díky využití posledních trendů v průmyslové 
architektuře se podařilo efektivně uspořádat 
vstřikovací lisy, pokovovací stroje, svařovací 

Varroc v Novém Jičíně otevřel novou halu

více na 
www.autoweek.cz



více na 
www.autoweek.cz

Škoda zmodernizovala aplikaci Škoda Connect

V dohledné době pak také přibude 
kompatibilita pro chytré hodinky (watchOS, Tizen 
OS, Wear OS).

Škoda Connect App nabízí uživatelům  
i možnost aplikaci personalizovat nad rámec 
oslovení uživatele jménem. Je možné si 
individuálně měnit pořadí jednotlivých 
informačních dlaždic v menu, které uživatele 
informují například o pozici zaparkovaného vozu, 
jeho stavu či o jízdních datech. Kromě toho lze na 
úvodní obrazovce aplikace nastavit až tři zkratky, 
které uživateli umožní přístup k nejpoužívanějším 
údajům pomocí jednoho kliknutí. Barva pozadí 
aplikace se přizpůsobuje barvě vozu.

Mnoho funkcí aplikace Škoda Connect 
App teď pracuje rychleji a snadněji se ovládá. 
Plánovač tras, který řidiči před plánovanou 
cestou v závislosti na dopravní situaci připomene 
termín odjezdu, online-ovládání nezávislého 
topení a dálková kontrola aktuálního stavu 
vozu jsou přehlednější, stejně jako zobrazení dat 
vozu jako jsou ujetá vzdálenost nebo spotřeba 
paliva. Ukazatel pozice zaparkovaného vozu nyní 
disponuje vylepšenou grafikou map.

Aplikace Škoda Connect byla výrazně 
modernizována. Škoda intenzivně vyhodnotila 
zkušenosti zákazníků a zohlednila je v nové verzi 
aplikace. Uživatelé mohou získávat informace 
ještě rychleji, precizněji a v přehlednější formě. 
Škoda Connect pro chytré telefony je přehlednější 
a uživatelsky přívětivější. Současně se výrazně 
zrychlila reakční doba aplikace a uživatelé mají 
nové možnosti individualizace. S aktualizací jsou 
spojeny i nový design a přístup aplikace k řadě 
informací o vozu.

Aktualizovaná verze aplikace Škoda Connect 
je pro mobilní telefony s operačním systémem 
Android nebo iOS k dispozici zdarma v příslušných 
App Storech. Ve srovnání s předchozí verzí nabízí 
Škoda Connect řadu vylepšení. Na základě 
zkušeností uživatelů byla vyvinuta nová struktura 
menu a jednotlivých údajů, s níž je používání 
aplikace ještě jednodušší a intuitivnější. Daleko 
rychlejší odezvě a procházení jednotlivých menu 
aplikace pomáhá nový přizpůsobitelný design.  
Do nového vzhledu budou v budoucnu 
sjednoceny všechny digitální kanály značky 
Škoda.
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OMV mění plastový odpad v ropu

při teplotě nad 300 °C. Jedná se o známou 
metodu rafinace, při níž se dlouhé a střední 
uhlovodíkové řetězce štěpí na jednodušší 
uhlovodíky. To znamená, že tento příklad aplikace 
cirkulární ekonomiky zároveň kompletně využívá 
stávající technologie. Surová ropa, která je směsí 
uhlovodíků s relativně krátkými uhlovodíkovými 
řetězci, je proměňována na plasty s delšími 
uhlovodíkovými řetězci. Ty jsou metodou 
ReOil přeměněny zpět na směs jednodušších 
uhlovodíků. Technologii má OMV patentovánu 
v Evropě, USA, Rusku, Austrálii, Japonsku, Indii, 
Číně a mnoha dalších zemích.

„Tato technologie nám umožňuje využít jeden 
barel ropy vícekrát. To znamená, že se spálí 
méně plastů ve spalovnách a tím snížíme emise 
skleníkových plynů. Metoda ReOil tedy pomáhá 
naplnit cíle OMV v oblasti trvalé udržitelnosti, 
které se týkají emisní efektivity z hlediska cyklu 
CO2,“ říká člen představenstva OMV pro oblast 
Downstream Manfred Leitner.

Recyklační jednotka OMV ReOil vyrábí 
syntetickou ropu z použitých plastů. Možnosti 
využití použitých plastů zkoumá skupina OMV 
již od roku 2011. V roce 2013 ve své rafinerii 
Schwechat na okraji Vídně spustila první testovací 
provoz, který zpracoval za hodinu přibližně 5 kg 
použitých plastů. V roce 2018 bylo do provozu 
uvedeno vylepšené testovací zařízení s kapacitou 
100 kg plastů za hodinu. Během této doby vyrobí 
100 l syntetické ropy. 

Rafinerie Schwechat tuto ropu dále 
zpracovává a vyrábí z ní palivo nebo suroviny 
pro opětovnou výrobu plastů. Tím uvádí do praxe 
princip takzvané cirkulární ekonomiky, jejímž 
principem je šetrnost k přírodním zdrojům.

Do celého projektu společnost OMV 
investovala 10 milionů eur. Asi 10 % nákladů 
pokryla Rakouská společnost pro financování 
výzkumu FFG.

V průběhu recyklace je využíváno takzvané 
tepelné krakování (štěpení), k němuž dochází  
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Hyundai představuje inteligentní  
systém čištění vzduchu 

Dokonce i za situace, kdy je kvalita venkovního 
vzduchu špatná, dokáže systém vyčistit vzduch 
na excelentní kvalitu.

Cestující mohou kvalitu vzduchu v interiéru 
sledovat na displeji informačního systému. 
Naměřené hodnoty se klasifikují podle standardů 
korejské organizace pro ochranu životního 
prostředí KECO, které rozlišují kvalitu vzduchu  
na základě množství jemných částic.

Obvykle používané senzory mohou být časem 
nespolehlivé, protože jemné částice se postupně 
hromadí na měřicích plochách. Výzkumný  
a vývojový tým koncernu Hyundai Motor Group 
tento problém odstranil inovativní konstrukcí 
integrovaného laserového senzoru, který zaručuje 
odolnost a spolehlivost systému.

Nový systém čištění vzduchu v interiéru je 
kombinován s vyspělými filtry vzduchu o vysoké 
účinnosti, které zvyšují podíl zachycených jemných 
částic z 94 % na 99 %. Nový filtrační systém navíc 
disponuje funkcí odstraňování zápachu pomocí 
aktivního uhlí a pro podporu čisticího procesu 
může automaticky uzavřít okna vozu.

Hyundai Motor Group (HMG) vyvinula 
inteligentní systém chytrého čištění vzduchu, který 
sleduje kvalitu vzduchu v interiéru a automaticky 
zajišťuje jeho filtraci. Tato inovace navazuje na 
předchozí úsilí HMG o vylepšování kvality vzduchu 
v interiérech svých vozů. Nový systém aktivuje při 
jejím poklesu účinnou filtraci. Díky tomu mohou 
cestující dýchat vzduch excelentní čistoty.

Nová technologie kombinuje metody vyspělé 
filtrace, která dokáže zachytávat jemné částice 
již před tím, než cestující nastoupí do vozu,  
a vzduch v interiéru čistí po celou dobu jízdy. Nově 
vyvinutý systém, o jehož využití ve vozech Hyundai 
a Kia se již uvažuje, reaguje na rostoucí obavy  
z vlivu jemných částic na zdraví, a to zejména  
v městských oblastech s vysokou hustotou silniční 
dopravy.

Konvenční systémy čištění fungují pouze  
po určitou dobu a poté se vypnou bez ohledu 
na aktuální kvalitu vzduchu v interiéru. Nový 
systém chytrého čištění nepřetržitě sleduje 
kvalitu vzduchu uvnitř vozu, a pokud kvalita 
klesne na jen uspokojivou úroveň, aktivuje čisticí 
funkci. Proces čištění zůstává aktivní dokud 
kvalita vzduchu nedosáhne excelentní úroveň. 
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