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Pátá žákovská studie dostala jméno Škoda Sunroq
Letošní žákovský koncepční vůz se jmenuje Škoda
Sunroq. Unikátní kabriolet, vycházející z kompaktního
SUV Škoda Karoq, postavili žáci podnikového učiliště
Škoda Auto. Jméno vozu společně s definitivní
podobou kabrioletu žáci představili členům
vedení společnosti Škoda Auto v čele s předsedou
představenstva Bernhardem Meierem.
Na koncepci kabrioletu pracovalo 23 žáků ze
sedmi různých oborů Středního odborného učiliště
strojírenského Škoda Auto po dobu osmi měsíců.
Jedním z posledních nutných kroků v projektu
letošního žákovského vozu bylo nalézt pro něj vhodné
jméno. Žáci vyzvali zákazníky a fanoušky značky Škoda
k zaslání návrhů prostřednictvím profilů automobilky
na sociálních sítích. Zákazníci a fanoušci vozů Škoda

poslali prostřednictvím sociálních sítí stovky návrhů
na jeho jméno letošního žákovského vozu. Z těchto
několika stovek navržených jmen nakonec žáci
vybrali Sunroq, protože dokonale vystihuje letní ráz
- do otevřeného vozu mohou proniknout sluneční
paprsky.
Autor vítězného návrhu byl pozván na oficiální
představení vozu Sunroq. Setkal se s žáky a jejich
učiteli a dostal dokonce šanci nový žákovský vůz
osobně vyzkoušet.
Sunroq je dlouhý 4382 mm s rozvorem náprav 2638
mm a 20“ koly s nízkoprofilovými pneumatikami.
Pohání jej zážehový čtyřválec 1,5 TSI s výkonem
upraveným na 120 kW, u něhož je jedinou změnou
proti sériové podobě upravené výfukové
potrubí kvůli změnám karoserie. K
nejzajímavějším prvkům karoserie patří
víko zavazadlového prostoru upravené
ze střechy sériového vozu. Při konstrukci
vozu byly v maximálně možné míře
využívány sériové díly z produkce
vozů Škoda. V průběhu stavby vozu
žáci své nápady opakovaně obhajovali
před členy představenstva Škoda Auto
Michaelem Oeljeklausem a Bohdanem
Wojnarem.
Už příští týden přineseme naše dojmy
získané za volantem Škody Sunroq.
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Peugeot předvedl atraktivní kombi 508 SW
Peugeot drží ve své nabídce tradiční kombi
střední třídy jako pro tuto značku tradiční typ
karoserie a alternativu k vozům SUV. Stejně
jako liftback i kombi 508 SW má elegantní
tvary - větší objem zavazadlového prostoru
není na úkor elegance. Obě varianty totiž
designéři vytvářeli současně. Peugeot 508
SW vychází z platformy PSA EMP2. Rozvor
náprav se proti liftbacku nezměnil (2793 mm), ale délka narostla na 4780 mm.
Zavazadlový prostor má v objem 530 l, po sklopení opěradel zadních sedadel 1780 l.
Interiér Peugeot iCockpit charakterizují digitální přístrojový panel a centrální dotykový
displej 10“ a sedmi hlavními tlačítky na středové konzoli. Z mnoha asistenčních
systémů je zajímavý systém nočního vidění s infračervenou kamerou. V nabídce
motorů je přeplňovaný zážehový 1,6 PureTech/132 kW (180 k) nebo 166 kW (225 k)
a turbodiesely 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k) a 2,0 BlueHDi/118 kW (160 k) nebo 132 kW
(180 k). Stejně jako fastback se bude vyrábět v Mylhúzách ve Francii. Představí se
na pařížském autosalonu a prodej bude zahájen v lednu 2019.
více na www.autoweek.cz
Toyota Víkend představí nové Aygo
U všech autorizovaných prodejců v ČR proběhla akce Toyota Víkend. Při této
příležitosti Toyota poprvé v ČR představila modernizované Aygo. Má nový vzhled
exteriéru i interiéru a LED světla pro denní
svícení. Zážehový tříválec Dual VVT-i 1,0
l má zvýšený výkon 53 kW (72 k) a točivý
moment 93 N.m. Vůz dosahu je rychlost
160 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h
za 13,8 s při spotřebě 3,8 l/100 km. Vůz,
který se vyrábí v České republice, má
akční cenu 224 900 Kč.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Volkswagen se svým partnerem FAW v Číně v létě otevře tři nové továrny
na elektromobily.
- Volkswagen zahájil v Číně výrobu prvního elektromobilu Sol E20X ve společném
podniku se společností JAC.
- Společnost Waymo (Google) připravuje vybavení 62 000 vozů Chrysler Pacifica
svým autonomním řízením, už dříve objednala 20 000 Jaguarů I-Pace.
- Šéf společnosti Uber Dara Khosrowshahi navrhl šéfovi společnosti Waymo Johnu
Krafcikovi spolupráci na vývoji autonomních vozidel.
- Nový německý ministr dopravy Andreas Scheuer chce dotacemi přimět dopravní
společnosti přejít na nákladní vozidla na zemní plyn a posléze na elektrický pohon
s bateriemi.

Nový Opel Combo Life
Opel už brzy uvede na český trh velmi důležitý
model - pátou generaci vanu Combo Life a jeho
užitkové verze Combo. Opel přišel s modelem
Combo poprvé v roce 1986. Tehdy to byl malý
užitkový automobil odvozený z modelu Kadett.
V roce 1994 následovala druhá generace, která,
stejně jako ta třetí, vzešla z malého modelu Corsa
a přidala i osobní verzi Combo Tour. V roce 2011 přišla
čtvrtá generace vyvinutá ve spolupráci s Fiatem,
jenže Opel nedokázal plně využít její potenciál.
To by se nyní mělo změnit. Nová generace Combo
Life přichází do rostoucího segmentu s velkými
ambicemi podpořenými vynikajícím rodokmenem.
Jde o třetí společný model Opelu s Peugeotem
a Citroënem.
Značky koncernu PSA, jehož se Opel stal součástí,
v segmentu malých vanů kontrolují třetinu
evropského trhu a Citroën Berlingo je dlouhodobě
jeho jedničkou. Pro Opel je zde tedy velký potenciál
růstu. Combo vychází z platformy PSA EMP2, ale
vzhledově se jedná o typický Opel.
Combo Life bude k dispozici ve dvou verzích -

základní s délkou 440 cm, rozvorem náprav 279 cm
a zavazadlovým prostorem o objemu 597 l, a dlouhou
475 cm s rozvorem 298 cm a zavazadelníkem
s objemem 850 l (maximum je 2693 l). Obě budou
v pěti- i sedmimístné podobě. Sedadla ve druhé řadě
mohou být buď tři samostatná nebo asymetricky
dělená, v obou případech zasouvatelná do podlahy.
Pro mladé rodiny je výhodou možnost instalovat
zde tři dětské sedačky vedle sebe.
Motory budou zážehový 1,2 Turbo/81 kW (110
k) a trubodiesel 1,5 l ve variantách 56 kW (75 k),
75 kW (102 k) a 96 kW (130 k). Pro časté jízdy po
nezpevněném povrchu se nabízí systém pro zlepšení
záběrových schopností IntelliGrip Traction Control
s pěti jízdními režimy. Do budoucna se připravuje
i Combo Life s pohonem 4x4.
Prodej nového Opelu Combo Life bude, stejně jako
užitkové verze Combo, zahájen v polovině července,
kdy také bude zveřejněn ceník. První dodávky
vozů z výrobního závodu PSA ve španělském Vigu
se plánují na konec září, u užitkové verze v polovině
listopadu.
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Mototechna spouští půjčovnu
Mototechna Drive
Značka Mototechna ze skupiny
Aures Holdings zahájila v České
republice provoz autopůjčovny
nových vozů Mototechna Drive.
V nabídce pronájmu je 250
nových vozů vč. elektromobilů.
Ceny měsíčního nájmu začínající
na 5000 Kč za vůz Kia Rio a na
opačném pólu je například
BMW X6 za 35 000 Kč měsíčně. Mototechna Drive očekává, že mezi jejími zákazníky
budou lidé a firmy, jejichž cílem není vůz vlastnit. Jde o podobnou cílovou skupinu,
na kterou se zaměřoval roční operativní leasing, který se ukázal jako neživotaschopný
obchodní model. O vozy totiž po vyřazení z programu nebyl na trhu zájem a jejich
ceny se propadly. Zákazníky jsou zejména živnostníci a menší firmy, které si půjčují
najednou až pět vozů, ale i velké mezinárodní společnosti.
více na www.autoweek.cz
Volvo Cars informuje o svých obchodních ambicích
Švédská automobilka pod kontrolou společnosti Geely Holdings Volvo Cars zveřejnila
své nové finanční a provozní ambice, které by ji měly zhruba v polovině příštího desetiletí
posunout na pozici vedoucího hráče v oblasti globálního obchodu s automobily.
Očekává, že polovinu ročního prodeje budou tvořit plně elektricky poháněná
vozidla, přičemž třetina všech prodaných vozů bude vybavena autonomním řízením
a polovina bude prodána na základě předplacených služeb. Volvo Cars očekává
vytvoření nového typu propojení
se zákaznickou základnou s cílem
vybudovat do poloviny příštího
desetiletí přímý vztah s více než
5 miliony zákazníků a tím vytvořit
nový zdroj opakovaného příjmu
a získat mnohem větší potenciál
vyvíjet online služby pro zákazníky.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 23. týdne na www.autoweek.cz:
Dopravci vítají rozhodnutí Evropského parlamentu
Vyřešit nedostatek pracovních sil je jedním z hlavních úkolů vlády
Continental rozšiřuje závod v Trutnově
Valeo vybuduje v Rakovníku druhý výrobní závod
DB Schenker garantuje doručení do 10 hodin dopoledne
Bridgestone představuje celoroční pneumatiku Weather Control A005
Nové pneumatiky Nexen Tire N’Fera SU1 a Winguard Sport 2 SUV
Nokian Tyres vylepšil službu Dealer Services pro prodejce

Maximalizace ziskovosti na úkor Fiatu
Sergio Marchionne (65) už dřív oznámil, že počátkem
roku 2019 opustí funkci generálního ředitele koncernu
FCA. Nyní odložil svetr a výjimečně v kravatě
představil cíle FCA na příštích pět let. Obě značky,
které má FCA v názvu, tedy Fiat a Chrysler, ale žádné
světlé zítřky nečekají. Do roku 2021 chce FCA zcela
opustit vznětové motory a nahradí je elektrickým
nebo hybridním pohonem.
FCA už zreorganizovala některé závody v USA tak,
aby se rozšířila výroba SUV a pick-upů a skončila
produkce málo ziskových sedanů. K podobným
krokům by mělo dojít i v regionu EMEA (Evropa,
Střední východ a Afrika). Italské továrny se zaměří na
výrobu vozů Alfa Romeo, Jeep a Maserati.
Marchionne seznámil s programem rozvoje
značek Jeep, Ram, Alfa Romeo a Maserati, o nichž
se předpokládá, že budou společně s divizí užitkových
vozidel představovat okolo 80 % prodeje. „Tyto
značky představují nejvýznamnější část našeho zisku
a našich příjmů,“ vysvětlil Marchionne.

segmentů. Současně uvede čtyřmi verze s plně
elektrickým pohonem.
Maserati se s plug-in hybridním, hybridním a čistě
elektrickým pohonem má stát konkurentem Tesly.
Cílem je prodej 100 000 vozů v roce 2022.
Alfa Romeo by v roce 2022 měla prodávat 400 000
vozů ročně namísto 170 000 očekávaných v letošním
roce. Skončí produkce malého MiTo. Uvede luxusní
sedan 8C a nový sportovní vůz, vrátí GTV a přidá
varianty s prodlouženým rozvorem.
Fiat, kdysi jedna z nejprodávanějších značek v Evropě
kralující segmentu malých aut, bude omezen jen
na modely 500 a Panda, přičemž modelová řada
500 bude součástí připravované elektrifikace. Punto
nebude mít pokračovatele. Marchionne nemá
konkrétní plán ani pro Chrysler a Dodge, nicméně
s jejich likvidací se nepočítá.

Jeep se pod kontrolou FCA stal vysoce ziskovým.
Proto rozšíří svou činnost s celosvětovým dosahem.
Do roku 2022 má zdvojnásobit prodej. Proto uvede
devět nových modelů a vstoupí do tří nových
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Nový Renault Mégane R.S.
Nový Renault Mégane R.S. navazuje na dvě
předchozí generace kompaktních hot-hatchů z divize
Renault Sport. Prvních dvou generací se vyrobilo
53 000 kusů. Nová generace přichází s podvozkem
poprvé vybaveným systémem 4Control s aktivním
řízením všech kol a tlumiči s hydraulickými dorazy.
Systém aktivního řízení všech kol zlepšuje obratnost
v ostrých zatáčkách i stabilitu v rychlých táhlých
zatáčkách na silnici i na okruhu. Tento systém je v
segmentu sportovních kompaktů použit vůbec
poprvé. Specialisté z Renaultu Sport systém 4Control
adaptovali pro vysoce výkonný sportovní vůz.
Nový Mégane R.S. nabízí výjimečný řidičský zážitek na
silnici i na okruhu. Je dostupný se dvěma variantami
podvozku Sport a Cup. Nové tlumiče a elektronicky
řízený systém přerozdělování točivého momentu,
působící nezávisle na brzdy předních kol, umožňují
omezit nedotáčivost a optimalizovat záběrové
schopnosti na výjezdu ze zatáček. Podvozek Cup je
určený pro intenzivní sportovní využití, především
na okruzích. Má mj. nový mechanický samosvorný
diferenciál Torsen.
Novou verzi motoru 1,8 TCe s přímým vstřikováním
vyvinuli vývojáři Renault Sport ve Viry-Châtillonu.

Poskytuje výkon 205 kW (280 k) ale klíčovým faktorem
je největší točivý moment 390 N.m v rozsahu otáček od
2400 do 4800/min. K dispozici i nadále zůstává přímo
řazená šestirychlostní převodovka, nově je dostupná
také šestistupňová dvouspojková převodovka EDC.
Systém Multi-Sense nastavuje reakci motoru,
mapování plynového pedálu, logiku i rychlost řazení
a tuhost řízení. Palubní telemetrie R.S. Monitor sbírá
informace ze 40 senzorů ve vozidle. Na dotykovém
displeji systému R-Link 2 je možné v reálném čase
zobrazit řadu parametrů. Novinkou je R.S. Monitor
Expert, který umožňuje natáčet video z jízdy a
doplňovat jej telemetrickými daty.
Nový Mégane R.S. je využitelný i v každodenním
životě. Proto je vybaven technologiemi jako standardní
Mégane: Head-Up displejem, asistenčními systémy
ADAS včetně adaptivního tempomatu ACC, aktivního
nouzového brzdění AEBS a parkovacího asistentu
Easy Park Assist. Multimediální systém R-Link 2 je s
dotykovým displejem 7“ ve vodorovném uspořádání
nebo 8,7“ ve vertikálním.
Mégane R.S. se vyrábí v závodě Renault v Palencii u
Madridu. Základní cena je 719 900 Kč.
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Auto Palace s novým šéfem retailu
S účinností od 1. června 2018 zastává
nově pozici Generálního ředitele pro
retail skupiny Auto Palace v České
a Slovenské republice Radek Donner
(43 let). Svůj profesní život odstartoval
po studiích se zaměřením na
automobilové strojírenství, a to v roce
1994 ve společnosti Ford Roubíček.
Další pracovní etapou Radka Donnera
bylo, v pozici výkonného ředitele,
vedení nově otevřeného dealerství
Renault AutoR v Mělníku. Zde získané
manažerské zkušenosti následně využil
ve společnosti Roubíček s.r.o. v Ústí
nad Labem jako ředitel pro investice
a rozvoj. Nejdelší část své dosavadní
profesní kariéry však Radek Donner
věnoval společnosti NH Car, s.r.o. kde
nastoupil v roce 2001.

Kulhánek si brousí zuby na interim
management
Bývalý šéf Škody Auto a prezident
Sdružení automobilového průmyslu
Vratislav Kulhánek se letos zviditelnil
kandidaturou na prezidenta ČR.
Po ukončení kampaně o něm ale
nebylo mnoho slyšet. Na co se chystá
v roce 2018? Jeho hlavní činností je ale
stále vlastní poradenská firma Industrial
Advisors „Zpracovával jsem nedávno
projekty pro Tatru, ale spolupráce
už nebyla příliš intenzivní,“ řekl nám
Vratislav Kulhánek, který svoji firmu
přestěhoval z vily na Hanspaulce do
úspornější kanceláře v administrativním
centru Klokočka v Praze Řepích.
„Na rok 2018 připravujeme společně
s bývalým šéfem Tatry Svatoplukem
Karáskem další projekty v oblasti interim
managementu,” řekl Kulhánek časopisu
Automakers. Bývalého šéfa Škody ale živí
hlavně důchod a občas si přivydělává
přednáškami.

Šéfem představenstva ČLFA zvolen Matula
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) má nového
předsedu představenstva. Je jím Jiří Matula, stávající předseda
představenstva a generální ředitel společnosti UniCredit
Leasing CZ. Ve funkci nahradil Libora Bosáka, který se rozhodl z
představenstva asociace odejít. Jiřího Matulu zvolilo do funkce
představenstvo asociace na svém červnovém zasedání. Místo
odstoupivšího Libora Bosáka se novým členem představenstva
stal předseda představenstva a generální ředitel společnosti
ČSOB Leasing Pavel Prokop.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Partner organizace:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust.
§ 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na:
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.
Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Toyota plánuje
zdesetinásobit prodej
aut na vodík

Benzina slaví
60. výročí založení

Audi A4 2,0 TDI

Před startem 24
hodin Le Mans

Boj o data trvá

Benzina slaví 60. výročí založení
Benzina, největší síť čerpacích stanic v České republice
patřící do skupiny Unipetrol, slaví 60 let od svého
založení. Tato legendární značka, která na trhu působí
již od roku 1958, v posledních letech rychle roste
a současně se mění z prodejce pohonných hmot v
poskytovatele kvalitních služeb.
Benzina od roku 2012 zmodernizovala podstatnou
část svých čerpacích stanic, rozšířila své služby,
zavedla nový koncept občerstvení Stop Café a
představila nová paliva Efecta. Investice o celkové
výši 2,5 miliardy Kč přispěly k tomu, že Benzina je
dnes vedoucí značkou českého trhu. Ke stanicím
Benzina se už nejezdí jen tankovat a kupovat potřeby
pro motoristy, ale také za kvalitním občerstvením i
pro dárky a zdravotnické potřeby. Proměna podoby a
vybavení vysokorychlostním internetem znamená, že
se její čerpací stanice stávají i oblíbeným místem pro
obchodní schůzky.

Za posledních pět let Benzina každoročně zvyšovala
počet čerpacích stanic a objem celkové výtoče. I
díky nedávnému převzetí 60 čerpacích stanic od
společnosti OMV, které Benzina realizovala během
minulého a letošního roku, navýšila svůj tržní podíl
z 15 % v roce 2014 na aktuálních 21,6 %. Ke zvýšení
tržního podílu přispěla také modernizace celé sítě a
marketingová politika.
Úspěšnost Benziny potvrzují i ukazatele její provozní
výkonnosti. Objem prodaných paliv navýšila od roku
2012 o 86 % a prodej nepalivových produktů vzrostl o
61 %. Výrazný nárůst zaznamenal prodej občerstvení o 294 % od roku 2012. Hrubý provozní zisk se Benzině
podařilo od roku 2012 zvýšit o 196 % na úroveň
1,4 miliardy Kč v roce 2017. Vzhledem k pokračující
rekonstrukci 20 až 30 stanic ročně a rozšiřování služeb
chce Benzina i do budoucna dosahovat velký růst.
S prodejem kvalitní kávy ve 404 stanicích je Benzina
největší sítí kaváren u nás. Benzina investovala do
pořízení drahého vybavení aby garantovala vysokou
a současně konzistentní kvalitu kávy po celém
území ČR. Přitom místo na spolupráci s některou ze
zavedených značek kávy Benzina vsadila na vlastní
unikátní recepturu Fair trade, kterou chce časem
zákazníkům nabídnout i jako balenou, a brzy bude
zaveden i prodej kávy z automatů s platbou kartou.
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Audi A4 2,0 TDI
Kompaktní prémiový model A4 je pro Audi klíčový,
protože jde o jednu ze dvou nejprodávanějších
modelových řad. Současná generace Audi A4 vychází
z koncernové platformy MLB Evo. Sedan A4 je dlouhý
4725 mm při rozvoru náprav 2820 mm.
Vzhledem k nízké poloze sedadel není nastupování
moc pohodlné, ale pak už je vše v pořádku - sedadla
mají velmi přívětivý tvar a navíc lze jejich sedák podle
potřeby prodloužit. Interiér poskytuje dostatek místa
i pro urostlé postavy. Solidní prostor pro dva dospělé
je i na zadních sedadlech. Prostřední místo vzadu je
ale vhodnější pro sklopení stolku. Zavazadlový prostor
je co objemu velký (480 l), ale jeho plné využití trochu
limituje velikost vstupního otvoru.
V interiéru nečekejme žádné výstřelky, ale přísnou
funkčnost v podobě multifunkčního kůží potaženého
volantu a informačního systému s monochromatickým
displejem.
Ovládání
infotainmentu
MMI
prostřednictvím otočného ovladače u řadicí páky je
příkladně pohodlné a snadné. Navíc jsou zde tlačítka
zkrácené volby. V základní výbavě je MMI rádio plus
s 5“ displejem.
Turbodiesel 2,0 TDI má největší výkon 110 kW (150 k)
a točivý moment 320 N.m v rozsahu 1500-3250/min.
Převodovka je šestirychlostní přímo řazená s velmi

příjemnou kraťoučkou řadicí pákou. Motor 2,0 TDI je
solidní, ale ne moc dynamický. Mnohem lépe se cítí
v jízdě ustálenou rychlostí.
Audi A4 umožňuje pohodlnou tichou jízdu velkou
rychlostí na dlouhé vzdálenosti s výtečným
odhlučněním. Ne tak pohodová je jízda v hustém
městském provozu, pro kterou už je sedan relativně
dost dlouhý, nicméně motor zde může mnohem víc
uplatnit své přednosti. Při manévrování v omezeném
prostoru vadí omezený výhled z vozu umocněný
malými vnějšími zpětnými zrcátky.
Audi A4 se ovládá snadno a přesně, i když je řízení
snad až příliš lehké. Na zatáčkovitých silnicích
se chová zcela spořádaně, pro plné využití schopností
podvozku by ale bylo potřeba volit výkonnější
motor než je 2,0 TDI o výkonu 110 kW. Předností
dvoulitrového turbodieselu je velmi hospodárný
provoz s nízkou spotřebou pohonných hmot (pokud
chcete, tak s nízkými emisemi CO2) - kombinovaná
spotřeba podle NEDC je 3,8 l/100 km (emise CO2
104 g/km).
Standardní výbava zahrnuje mj. systém Audi pre sense
city, automatickou klimatizaci, xenonové světlomety
Plus a dynamický podvozek. Základní cena je 988 900
Kč vč. DPH.
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Toyota plánuje zdesetinásobit prodej aut na vodík
Toyota posiluje sériovou výrobu palivových článků
a plánuje rozšíření prodeje elektromobilů poháněných
palivovými články (FCEV) i do dalších zemí. Elektřinu
k pohonu těchto vozidel produkuje z vodíku a kyslíku
sada palivových článků. Proto jezdí s nulovými
emisemi.
S cílem zvýšit produkci palivových článků přesune
Toyota výrobu do zbrusu nového high-tech zařízení
v závodu Honša a vysokotlaké vodíkové zásobníky
bude vyrábět na nové lince v nedalekém závodě
Šimojama ve městě Mijoši. Vyrábí se z mimořádně
pevných kompozitů na bázi uhlíkových vláken. Výroba
na nové lince by měla být spuštěna kolem roku 2020.
Palivové články jsou už vyzrálou technologií
připravenou k nasazení ve velkém měřítku. Toyota už
v prosinci 2014 uvedla na trh sériově vyráběný sedan
Mirai poháněný palivovými články. Objem výroby
a prodej rok od roku roste - z původních 700 kusů
v roce 2015 na 2000 vozidel v roce 2016 a 3000
vozidel v roce 2017. Cílem Toyoty je navýšit roční
prodej vozidel FCEV ve 20. letech tohoto století
na 30 000 kusů. Toyota Mirai se prodává v 11 zemích:
Japonsku, USA a devíti zemích Evropy. Automobilka
usiluje o vytvoření podmínek, aby se vozidla FCEV
mohla prodávat ve větším počtu zemí.

Na japonském trhu chce Toyota do roku 2020
dosáhnout prodej více než 10 000 vozidel FCEV ročně.
V komerční sféře Toyota v únoru 2017 začala prodávat
autobusy na palivové články metropolitní správě
Tokia a v roce 2018 uvedla finální verzi s označením
Sora. Cílem je ještě před Olympijskými hrami v Tokiu
v roce 2020 prodat nejméně 100 takových autobusů.
Do budoucna se Toyota chystá nabídnout více modelů
vodíkových aut. Toyota bude v rámci Toyota Group
a ve spolupráci s dalšími společnostmi rovněž rozvíjet
infrastrukturu pro zásobování vodíkem.
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Boj o data trvá
Mezinárodní federace zastupující zájmy nezávislých
distributorů automobilových náhradních dílů a řetězců
autoservisů FIGIEFA upozorňuje, že balíček mobility
Evropské komise nastiňuje vizi automatizované
mobility, ale nestanoví jasný plán pro přístup k datům
ve vozidle.
Balíček mobility zahrnuje širokou škálu témat,
včetně propojeného a automatizovaného řízení.
Mezinárodní organizace FIGIEFA vítá skutečnost,
že Komise uznala výsadní pozici automobilek v oblasti
„přístupu k datům a zdrojům ve vozidle“ a problémy,
které tím vznikají pro spravedlivou a nenarušenou
soutěž, zejména ve formě centralizovaných „serverů
vytvářejících platformu pro rozšířená data vozidla“.
Nicméně, máme má vážné obavy, protože balíček
nestanovuje jasnou legislativní cestu, která by
zaručila rovné podmínky pro všechny digitální
produkty a služby „spojené s autem“, které by zajistily,
že se spotřebitelé skutečně mohou rozhodnout, s kým
budou sdílet data ze svých aut a pro jaké konkrétní
služby. Návrhy Komise jsou zásadně nedostatečné v
tom, co je nezbytné pro zajištění konkurenceschopných

digitálních služeb a produktů pro řidiče. Pokud nebude
zavedena legislativa pro vzájemně spolupracující,
standardizovanou, zajištěnou a bezpečnou digitální
telematickou platformu v automobilu, pak je zde
vážné ohrožení soutěže, inovací a volby spotřebitele
u mobilních služeb a digitálních produktů. Nastal čas
jednat, protože počet propojených vozidel se rychle
zvyšuje.
Organizace FIGIEFA proto vyzývá Komisi, aby jednala
na základě doporučení „sledovat situaci v oblasti
přístupu k datům a zdrojům ve voze“ a poskytnout,
konkrétní pracovní program vedoucí k právnímu rámci
umožňujícímu rovnou soutěž v digitálních službách.
Komise navíc nyní může potvrdit svůj závazek tím,
že přijme definici Podpory vzdálené diagnostiky,
která by měla umožnit dálkovou, obousměrnou
a nezávislou komunikaci s vozidlem poskytovateli
služeb s přístupem k datům vozidla. Kromě toho, dokud
nebude přijat legislativní návrh, všichni poskytovatelé
servisu by měli mít právo na nediskriminující přístup
k systémům automobilek a přístup k datům a zdrojům
ve voze nebo k těm datům a zdrojům v autě.
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Před startem 24 hodin Le Mans
Favority
nejslavnějšího
vytrvalostního
závodu
světa musíme hledat v nejvyšší kategorii prototypů
Le Mans P1. Po odchodu Audi a Porsche zde zůstal jediný
tovární tým Toyota.
Kategorie Le Mans Prototype 1 umožňuje start dvou
typů vozů. Pro tovární týmy to jsou hybridní prototypy
LMP1-Hy vybavené systémem rekuperace energie
ERS. Pouze pro soukromé týmy je určena kategorie
LMP1 bez hybridní technologie. Soukromý tým nesmí
využívat žádnou formu spolupráce s automobilkou
s výjimkou možnosti dodávek motorů a s ní souvisejícím
servisem.
Motory mohou být jen zážehové bez omezení týkajícího
se zdvihového objemu či použití přeplňování. Vozy
musejí být vybaveny homologovaným průtokoměrem
pro měření, zda je dodržován limit maximální okamžité
spotřeby paliva a omezení celkového množství paliva
pro závod. Minimální hmotnost je 878 kg pro LMP-H
a 833 kg pro LMP1. Pro vyrovnání výkonnosti vozů
LMP1-Hy a LMP1 pořadatel stanoví před závodem
a upřesní během tréninků vyrovnávací limity využitelné
energie pro jednotlivé vozy EoT (Equivalence
of Technology).
Největší povolená délka vozu je 4650 mm
s maximálními převisy vpředu 1000 mm a vzadu
750 mm. Šířka vozu musí být v rozmezí 1800 až 1900 mm.
Žádná část karoserie nesmí být výš než 1050 mm nad silnicí.
Závod 24 hodin Le Mans startuje v sobotu
16. června v 15:00.
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