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Seat Leon – další krok vzhůru
Seat Leon tradičně přináší do segmentu
kompaktních vozů dynamiku, což platí nejen
o vzhledu, ale i celkovém konceptu vozu. Nejinak
tomu je i u čtvrté generace, která právě přichází
na český trh.
Seat Leon je založen na stejné platformě MQB
Evo jako Volkswagen Golf 8. generace a nová
Škoda Octavia. S jasnými liniemi a výraznými
detaily je okamžitě rozpoznatelný jako typický
Seat. K atraktivnímu vzhledu přispívá LED
technologie, a to nejen díky plně LED hlavním
světlometům, ale i dynamickými zadními
směrovkami a souvislým světelným pásem na
zádi.
První svezení s Leonem nám potvrdilo, že
po stránce jízdních vlastností a jízdní dynamiky
opět přináší patřičný španělský temperament.
Sportovní naladění vozu neznamená ústup od
patřičného komfortu a je důkazem toho, jak se
stále více vytrácí rozdíl od prémiových vozů.
Na tom se podílí i dále zvýšená tuhost nosné
struktury, která se projevuje rovněž na potlačení
vibrací a hluku.
V porovnání s předchozí generací pětidveřový
hatchback narostl o 86 mm na délku 4368 mm
a o 50 mm na 2686 mm se protáhl i rozvor náprav,
což ocení zejména cestující na zadním sedadle.
Zavazadlový prostor hatchbacku má objem 380 l

Nabídka pohonných jednotek poprvé
zahrnuje nejen motory na benzin a naftu, ale
také mild hybridní techniku. K nim se brzy přidá
i zemní plyn a plug-in hybridní pohon.
Multifunkční digitální kokpit je přehledně
uspořádaný, nicméně přesun veškerých
ovládacích prvků na dotykové displeje (dokonce
i ovládání světlometů) vyžaduje několik kroků na
dotykovém displeji a řidiče zbytečně rozptyluje.
Seat Leon se i nadále vyrábí ve španělském
Mar torellu. Pr vní hatchback y by měly
k zákazníkům v ČR dorazit v polovině června,
na kombi Sportstourer si budou muset počkat
až do léta. Aktuální cenová nabídka začíná na
484 900 Kč za verzi 1,0 TSI Reference.
Více, vč. aktuálního ceníku, najdete na
str. 10 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Přesuny ve vedení VW s dopadem i do Škody?
Šéf koncernu VW Herbert Diess zveřejnil
na LinkedIn zprávu o svém setkání se šéfy
Audi Markusem Duesmannem a Porsche
Oliverem Blumem ve vývojovém centru
Porsche ve Weissachu. V německých
médiích se okamžitě objevily úvahy
o změně ve vedení značky Volkswagen.
Tu vede Herbert Diess s podporou Ralfa
Brandstättera, který má na starosti
každodenní operativu.
Volkswagen nyní čelí problémům
s klíčovými modely Golfem 8. generace
a prvním z řady elektricky poháněných
modelů ID.3. K tomu jsou zde pokračující
právní důsledky aféry Dieselgate a nově
aféra s reklamou na Golf s údajným
rasovým podtextem. Situace si vyžaduje
aktivnější přístup. Proto by se řízení značky
Volkswagen měl ujmout generální ředitel

Porsche Oliver Blume. Toho by měl v čele
Porsche nahradit šéf Škody Auto Bernhard
Maier, který dříve ve Stuttgartu působil jako
obchodní ředitel. Volkswagen úvahy odmítl
komentovat s tím, že setkání ve Weissachu
mělo za účel jen vyzkoušení nových modelů
Porsche a hledání možných synergií mezi
Porsche a Audi. O personálních otázkách
se údajně vůbec nejednalo.

Módní speciál z Kolína
Citroën představil „módní“ akční verzi
modelu C1 JCC+ vytvořenou ve spolupráci
s francouzským módním designérem JeanCharlesem de Castelbajacem. Stejně jako

verze C3 JCC+ z roku 2018 je i varianta
malého městského auta C1 zaměřena
na kupující se zájmem o módu a nabízí
mnoho speciálních ozdobných detailů
zvenku i uvnitř. Mezi prvky výbavy patří
automatická klimatizace, automatické
světlomety, elektrická a vyhřívaná zpětná
zrcátka, přední elektricky ovládaná
okna a centrální zamykání, 7“ dotykový
displej, asistent pro rozjezd do kopce
a zadní kamera. Citroën C1 JCC+ pohání
zážehový motor 1,0 VTi 72/52 kW.

Krátce
Volkswagen vyřešil problémy se softwarem a po měsíci obnovil dodávky Golfu
8. generace.
Opel bude v Rüsselsheimu vyrábět kromě modelu Astra také vůz DS4.
V červenci skončí výroba vozů Dacia Logan MCV a Lodgy, přičemž nové kombi
se představí do konce roku.
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Jeep Compass z Itálie
Kompaktní crossover Jeep Compass byl ve
druhé generaci vytvořen s využitím platformy
FCA Small Wide LWB 4x4. Představil se v roce 2017.
Je koncipován tak, aby oslovil jak firmy hledající
víceúčelový automobil pro každodenní provoz,
tak i soukromníky s touhou po dobrodružství.
Dosud se do Evropy dovážel ze závodu FCA
v Toluce v Mexiku. Přesun výroby do závodu
v italském Melfi zajistí kratší dodací lhůty a rozšíří
možnosti vycházet zákazníkům vstříc s více
specifikacemi.
Současně s přesunem výroby Compass
přichází s mnoha vylepšeními. Nejdůležitější
změnou je zavedení nového zážehového
čtyřválce 1,3 T4. Ten bude základem nové řady
motorů FCA Global Small Engine. Má nový
hliníkový blok, přímé vstřikování benzinu GDI,
filtr pevných částic GPF a turbodmychadlo
nové generace zaručující rychlou reakci. Motor
je vybaven systémem proměnlivého časování
ventilů MultiAir III, kde řídicí jednotka řídí proces
spalování v každém válci individuálně s možností
přechodu k úspornému Millerovu cyklu.

momentem 320 N.m vybavený systémem
selektivní katalytické redukce SCR.
Plug-in hybridní verze 4xe budou kombinovat
zážehový motor 1,3 l Turbo a elektromotor pro
celkový systémový výkon 140 kW (190 k) nebo
176 kW (240 k). Obě budou k dispozici s pohonem
všech kol a u prodejců se objeví v druhé polovině
letošního roku.
Compass využívá tlumiče pérování s variabilní
charakteristikou tlumení s FSD ventilem
(Frequency Selective Damping). V nabídce bude
samozřejmě i konektivita se službami UConnect
Services s možností ovládání mnoha funkcí na
dálku prostřednictvím telefonu pomocí aplikace
My Uconnect.
Nový Jeep Compass bude na českém trhu
možno objednávat od druhé poloviny června.
Akční cena začíná na 549 900 Kč za verzi 1,3 130
k Night Eagle.

Nový motor bude k dispozici ve dvou verzích:
96 kW (130 k) a 110 kW (150 k), obě s největším
točivým momentem 270 N.m. V obou případech
bude k dispozici výhradně s pohonem předních
kol. K dispozici bude dále přepracovaný
turbodiesel 1,6 MultiJet II/88 kW (120 k) s točivým

více na
www.autoweek.cz

Hyundai Santa Fe: zásadní aktualizace
Již rok po zahájení prodeje prochází
až sedmimístné SUV Hyundai Santa Fe
modernizací. Především ale hlásí příchod
hybridních a plug-in hybridních verzí
a zcela nové platformy. Ta byla poprvé
uvedena u sedanu Sonata (ten se v Evropě
neprodává) a umožňuje použití hybridních
pohonů. Díky ní bude Santa Fe prvním
vozem Hyundai v Evropě, který se bude
prodávat s novými hybridními pohony
Smartstream ve verzích s možností vnějšího
nabíjení (plug-in hybrid) i bez ní (full hybrid).
Navíc si zákazníci v Evropě budou moci zvolit
turbodiesel 2,2 l/148 kW (202 k). Rozměry se
změnily jen velmi málo s délkou 479 cm (+1,5
cm) při nezměněném rozvoru kol náprav

276 cm. Objem zavazadlového prostoru se
ovšem zvětšil o 14 l na 562 l. Interiér poskytne
více prostoru, komfortu a praktičnosti.
Modernizace zahrnuje mj. nový plně
digitální panel přístrojů s 12,3“ displejem,
nově navrženou středovou konzoli a nový
dotykový displej multifunkčního systému.
Nové Santa Fe bude v Evropě k dispozici
od září 2020, plug-in hybrid až od roku 2021.

Lancia ještě stále (trochu) žije
Značka Lancia je sice ve stavu klinické
smrti, ale přesto s prodejem jen v Itálii
vloni získala víc zákazníků než Alfa Romeo
v celé Evropě. Nyní představuje novou

mild-hybridní verzi modelu Ypsilon, ovšem
znovu jen v Itálii. Lancia Hybrid EcoChic
Ypsilon je mild-hybrid sestávající ze
zážehového motoru Firefly 1,0 l, který je
doplněn 12 V elektromotorem ve funkci
motorgenerátoru a malým lithio-ionovým
akumulátorem. Stejně jako mild-hybridní
verze Fiatů 500 a Panda i Ypsilon Hybrid
EcoChic poskytuje výkon 51 kW (69 k). Při
příležitosti uvedení na trh tohoto vůbec
prvního hybridního modelu značky
Lancia přichází ve speciální edici Maryne
inspirované mořskými barvami s novým
lakem Blue Maryne.

Krátce
Podle analýzy T&E automobilky v Evropě v roce 2019 investovaly do vývoje a přípravy
výroby elektromobilů a akumulátorů rekordních 60 miliard eur.
Chevrolet Corvette C8 dorazí do Evropy ve druhém pololetí roku 2021.
Čínská automobilka Aiways dodala na Korsiku 500 svých SUV půjčovně Hertz Corsica.

více na
www.autoweek.cz

Německé šrotovné není pro spalovací motory
Až dosud si němečtí výrobci automobilů
mohli být jisti, že stojí vždy v první řadě když
jde o důležitá rozhodnutí německé vlády.
Nejnovější stimulační balíček vládní koalice
ukazuje, že tyto časy skončily. Navzdory vysoké
zátěži německého automobilového průmyslu
pandemií koronaviru byly požadavky týkající
se podpory prodeje ignorovány. Plány koaliční
vlády jsou radikálnější než francouzský program,
který zahrnuje podporu i pro moderní nízkoemisní
automobily na benzin a naftu.
Spolková vláda odmítla podporu nákupu
automobilů za benzin a naftu. Místo toho rozhodla
o zdvojnásobení vládní dotace pro elektromobily
na 6000 eur (160 000 Kč) pro vozidla s cenou do
40 000 eur (1 milion Kč). K bonusu dalších 3000
eur se zavázaly automobilky. Při jejich spoluúčasti
tak bude možné získat při dotaci celkem 9000
eur (240 000 Kč).
Částečně dobrou zprávou pro výrobce
automobilů je alespoň snížení DPH u automobilů
z 19 na 16 % v době od 1. července do 31.
prosince 2020. Při běžném nákupu auta za 30
000 eur (800 000 Kč) to znamená úsporu přibližně
756 eur (20 000 Kč).
Vládní koalice chce od roku 2021 vyšší daň
pro nová auta s emisemi nad 95 g CO2/km, což
by mělo státu přinést dodatečný příjem ve výši

70 milionů eur. Naopak do konce roku 2030 má
být zavedeno osvobození od daně pro vozidla
s čistě elektrickým pohonem.
V květnu 2020 bylo v Německu zaregistrováno
o 49,5 % aut méně ve srovnání s předchozím
rokem, ovšem v dubnu byl meziroční propad 61
%. Průměrné emise CO2 u nově registrovaných
osobních automobilů v květnu dosáhly 154,8 g/
km!
V automobilovém průmyslu reakce na
rozhodnutí vládní kolísají mezi úžasem, čirým
zděšením a pobavením. Největším poraženým
jsou prodejci automobilů, kterým zůstávají ve
skladech zásoby v hodnotě kolem 15 miliard eur
a v krátké době nemohou doufat v jejich prodej.
Odborník na automobilový průmysl Ferdinand
Dudenhöffer konstatoval: „V oblasti elektrické
mobility je 6000 eur velmi silným impulsem.
Podpora pro zbývajících 90 % produkce chybí
a právě těch 90 % potřebuje naše ekonomiku
a naše sociální produkty.“
„Z ekonomického hlediska to je pro krizí
trpící automobilový průmysl s jeho 1,3 milionu
zaměstnanců jako kapka na rozpáleném kameni.
Bohužel, ekonomické argumenty ustoupily
populismu,“ vyjádřil svou nelibost president
asociace německého průmyslu motorových
vozidel ZDK Jürgen Karpinski.

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Arteon bude i jako Shooting brake
Volkswagen zveřejnil první informace
o nové podobě modelu Arteon před
jeho virtuální světovou premiérou 24.
června 2020. Arteon vyjadřuje představu
Volkswagenu o pojmu Gran Turismo.
V rámci modernizace bude uvedena
i nová karosářská varianta Shooting Brake.
Arteon je exkluzivní fastback vytvořený
s využitím platformy MQB, který se představil
na jaře roku 2017. Je dlouhý 4864 mm
při rozvoru náprav 2842 mm. Rozsáhlá
modernizace zahrnuje nové technicky
vyspělé pohony a inteligentní komfortní
a asistenční systémy. Prostřednictvím
systému Travel Assist poskytne funkci vysoce

automatizované jízdy, když pod dohledem
řidiče až do rychlosti 210 km/h převezme
kontrolu
nad
řízením,
zrychlováním
a brzděním. Nejvyšší úroveň konektivity
poskytnou informační a zábavní systémy na
základě 3. generace modulární platformy
MIB3.

Projekt Artemis: vysoce efektivní elektromobil Audi
Dva měsíce poté, co nastoupil do
čela automobilky Audi, představil bývalý
manažer
BMW
Markus
Duesmann
ambiciózní projekt Artemis pro urychlení
vývoje nových modelů. Do jejího čela
povolal Alexe Hitzingera, který mj. stál
za úspěchy Porsche v Le Mans. Projekt
Artemis nebude mít vliv na realizaci už
běžících projektů skupiny Volkswagen
se 75 plánovanými elektrickými modely
do roku 2029. Podle Duesmanna ovšem

mají technologie vyvíjené ve skupině VW
mnohem větší potenciál.
Nově vytvořený tým může využívat
technické i finanční zdroje a technologie
celé skupiny VW, ale zároveň bude mít
ve své práci velkou svobodu. Rychlý
a akceschopný vývojový proces by se
měl stát modelem pro budoucí vývoj
automobilů ve skupině Volkswagen. Jeho
prvním výsledkem má být vysoce efektivní
elektricky poháněný automobil, který by
měl vyjet už v roce 2024. Kromě samotného
automobilu by tým měl vytvořit související
ekosystém, aby rozvíjel nové obchodní
modely.
Audi plánuje do roku 2024 investovat
12 miliard eur do elektrifikace.

Další témata 23. týdne na autoweek.cz
Český automobilový holding EAG vydá dluhopisy
Analytici České spořitelny: Automobilový průmysl narazil do zdi
Trh s ojetinami po krizi znovu ožívá
Vitesco Technologies ve Frenštátě oslavila 25 let
Geis: Dopravci pomáhají v návratu k normálu
více na
www.autoweek.cz

Arval jmenoval obchodního
ředitele
Post obchodního ředitele Arvalu
zastává od letošního jara Jiří Havel, který
ve společnosti působil 3,5 roku jako šéf
pro lidské zdroje.
„Mým úkolem je rozvoj obchodních
aktivit pro všechny cílové skupiny. Budeme
tedy pokračovat v dosavadní péči
o korporátní klientelu. Jen mezi velkými
firmami a korporacemi využívá operativní
leasing 30 % zákazníků a tato forma
pořízení vozů je dobře etablovaná. Více
se zaměříme na menší firmy, živnostníky
a jednotlivé motoristy, kde je velký
potenciál pro růst. Na trhu si všeobecně
všímáme, že končí doba krátkodobých
leasingů a pozorujeme návrat k běžné
délce pronájmu od tří do pěti let,“ říká
Havel.

Do Škody míří nový manažer pro
elektromobily
Jeden z viceprezidentů automobilky
Seat zamíří v létě do Škody Auto a ve
Španělsku ho nahradí 1. července
manažer od Bentleye.
Dosavadní šéf výzkumu Seatu Axel
Andorff zamíří ke značce Škoda, kde
ponese odpovědnost za produktovou
řadu středně velkých vozů a elektromobilů
na platformě MEB. V Seatu ho nahradí
Werner Tietz, který byl jmenován členem
představenstva odpovědným za výzkum
a vývoj. Manažer, který do koncernu
Volkswagen nastoupil v roce 1994, je nyní
vedoucím vývoje značky Bentley.

Ředitelkou logistiky DB Schenker se stala Kateřina Říhová
Do nejvyššího vedení společnosti DB
Schenker usedla další žena. Kateřina
Říhová přijala nabídku na pozici ředitelky
provozu logistiky. Místo v managementu
naopak opustil jednatel Vladimír Handl,
který se rozhodl odejít do penze.
Kateřina Říhová se v logistice
pohybuje více než čtvrt století,
z toho 18 let v DB Schenker,
kam nastoupila jako logistická
manažerka pověřená řízením
centra v Rudné u Prahy. Později
stanula v čele útvaru, který
se zabývá přípravou a implementací
nejsložitějších zákaznických projektů.

V pozici ředitelky provozu logistiky
odpovídá za provoz ve 14 logistických
centrech DB Schenker v České republice
a řídí práci 600 stálých zaměstnanců.
JUDr. Vladimír Handl pracoval ve
společnosti
DB
Schenker
bezmála třicet let. V roce 1991
se zasloužil o založení první
pobočky koncernu DB Schenker
v České republice a na různých
manažerských
pozicích
se
podílel na jejím dalším rozvoji.
Od roku 2011 zastával funkci
jednatele
společnosti
a
ředitele
správního úseku.
více na
www.automakers.cz
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Seat Leon – další krok vzhůru
Oblíbené rodinné kombi Leon Sportstourer
se zavazadlovým prostorem o objemu 620 l stojí
oproti hatchbacku jen o 20 000 Kč víc. Všechny
verze mají ve standardní výbavě záruku na 5
let/100 000 km, za 5000 Kč ji lze rozšířit na 150
000 km.
Exkluzivní nabídka se soustředí na výbavové
stupně Xcellence a FR, které jsou mezi českými
zákazníky nejoblíbenější. Pro nejnáročnější
zákazníky je určen vrcholný model Leon FR
s pohonem 1,5 eTSI/110 kW (150 k) s mild hybridní
technikou pro hospodárnější provoz.
Pro výbavové linie Xcellence a FR jsou
k dispozici akční pakety Technology se
zvýhodněním až 36 000 Kč zahrnující exkluzivní

výbavu, například světlomety LED Plus, pro
výbavy Xcellence přidává vrcholný navigační
systém Retina s 10,25“ HD displejem a řadou
vyspělých funkcí včetně hlasového ovládání
a připojení k internetu díky integrované kartě
eSIM. Leon FR s akčním paketem Technology má
sportovnější vzhled s exkluzivními dvoubarevnými
18“ broušenými koly Cosmo.
Výbava zahrnuje nejvyspělejší asistenční
systémy, mezi něž patří předvídavý adaptivní
tempomat ACC, asistent pro stav nouze
Emergency Assist, asistent pro automatizovanou
jízdu Travel Assist, asistent pro změnu jízdního
pruhu Side Assist a asistent pro vystupování Exit
Assist.
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EU tlačí na automobilky snížit víc emise CO2
Ve d e n í E v r o p s k é
komise vyzvalo výrobce
automobilů, aby udělali víc
pro snížení uhlíkové stopy
svých automobilů. Jinak
nesplní cíle flotilových emisí,
které vstoupily v platnost
v letošním roce.
Podle údajů agentury
EU pro životní prostředí
EEA emise CO2 u nových
automobilů v Evropě v roce
2018 druhý rok po sobě
vzrostly. Automobilky se
tak pohybují proti cílům EU
v oblasti klimatu. Evropská
komise proto v ydala
prohlášení požadující
po automobilkách, aby
zapracovaly na výraznějším
snížení emisí CO2, a to
i přesto, že se potýkají s poklesem prodeje
a narušením dodavatelských řetězců v důsledku
pandemie koronaviru. „Výrobci musí výrazně snížit
emise CO2 u svého vozového parku, aby splnili
přísnější cíle, které platí od letošního roku,“ uvádí
se ve zprávě.
Průměrné emise CO2 u nových automobilů
registrovaných v roce 2018 v EU – ještě včetně
Británie a Islandu – činily podle EEA 120,8 g CO2/
km, což znamená nárůst o 2 g/km ve srovnání
s rokem 2017. Emise CO2 u nových automobilů
v Evropě začaly v posledních letech růst v důsledku
systematického tažení proti vznětovým motorům,
které vykazují nižší spotřebu pohonných hmot,
a tedy i nižší emise CO2. Také emise u užitkových
vozidel po pěti letech poklesu vzrostly, a to
o 1 g/km. Přitom u nich zůstává použití vznětových
motorů dominantní. Zpráva EEA to vysvětluje
zvyšováním velikosti vozidel a malým využitím
vozů s nulovými nebo nízkými emisemi.

Výrobci automobilů podle požadavku EU
musí letos v porovnání s rokem 2018 snížit emise
u svých vozidel o 27 % aby splnili přísnější cíle
EU v oblasti znečištění a vyhnuli se pokutám.
Pro rok 2020 je stanoven limit průměrných emisí
CO2 z nových automobilů na 95 g CO2/km. EU
dále požaduje snížení emisí CO2 u osobních
automobilů do roku 2030 o 37,5 %.
Toyota, Hyundai, Renault, Nissan a Kia, které
se specializují na kompaktní vozy a využívají
elektrický pohon, jsou nejlepší. Toyota potřebuje
eliminovat pouze 5 g/km. Naopak Jaguar Land
Rover, Mazda, Volvo, Daimler a Audi patří mezi
nejhorší. Údaje agentury EEA nezohledňují
korekce, které sníží limit emisí CO2, ale výhled
pro japonskou značku Mazda, která je 39 g
nad limitem, je velmi špatný. Také Fiat-Chrysler
(FCA) bude mít co dělat, a to navzdory dohodě
s Teslou, s níž spojí své emisní hodnoty.
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Pro záchranu milionů životů na silnicích
Každý rok je při nehodách motorových vozidel
usmrceno přibližně 1,4 milionu lidí a mnoho
dalších je zraněno s trvalými následky. Přesto tato
globální tragédie zůstává před očima veřejnosti
skryta. Oběti dopravních nehod jsou až příliš často
přijímány jako součást běžného chodu věcí. Těch
zapomínaných 1,4 milionu lidí, kteří každoročně
umírají na silnicích, si zaslouží odkaz v podobě
bezpečnějšího světa. Mnoha z jejich úmrtí by bylo
možné předejít – řešení máme na dosah.
Porota AutoBest podporuje úsilí presidenta
FIA Jeana Todta o zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a realizaci projektů pomáhajících
k výraznému snížení počtu obětí dopravních
nehod. I když evropské země s jednou
z nejpokročilejších silničních sítí a jedním
z nejmodernějších vozových parků na světě
mohou vypadat jako bezpečné, s 25 000 mrtvými
ročně máme velmi daleko k uspokojení.
Jean Todt začínal jako spolujezdec
v automobilových soutěžích a vypracoval se
v absolutní světovou extratřídu. Poté pomohl
získat tituly mistra světa v rallye, cross-country
a vytrvalostních závodech v roli ředitele
Peugeot Sportu. Na tyto úspěchy navázal sérií
triumfů ve formuli 1 jako vedoucí
Scuderie Ferrari. V roce 2009 byl
zvolen předsedou Mezinárodní
automobilové federace FIA a od
roku 2015 je zvláštním vyslancem
generálního tajemníka OSN pro
bezpečnost silničního provozu.
Jean Todt vydal knihu „Miliony
životů, které lze na silnicích
zachránit“, v níž upozorňuje na
více než milion lidí, kteří každý
rok ztratí život při dopravních
nehodách, a prosazuje revoluci
v bezpečnosti silničního provozu.
„Na konci každého dne, když
slunce zapadá, byla vymazána

budoucnost pěti set dětí, které zde byly a viděly,
jak vychází. To nelze považovat za běžné
podnikání. Stojíme před nouzovou situací v oblasti
bezpečnosti na silnicích,“ píše v úvodu své knihy
člen síně slávy AutoBest Jean Todt.
V knize Todt vyžaduje revoluci v oblasti
bezpečnosti silničního provozu s ambiciózním
cílem úplného odstranění úmrtí na
silnicích. „Naléhavě potřebujeme
opatření od vlád po celém světě,“
píše Todt a vyzývá k uspořádání
celosvětového su m m itu
o bezpečnosti silničního provozu.
Všechny vlády by poté pomohly
zaměřit se na budoucnost
planety. „Známe rozsah problému
a víme co je třeba udělat. Je čas
posílit a přinést radikální změnu,“
píše Todt.
Knihu si můžete stáhnout
ne: https://www.amazon.com/
Millions-lives-save-roads-Jeanebook/dp/B084Z8Y7YR
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Bosch nadále věří České republice
Společnost Bosch v roce 2019 v ČR dosáhla
konsolidovaný obrat 20,5 miliardy Kč, což
meziročně znamenalo pokles o 6 %. Celkový
obrat včetně exportu dosáhl 51,4 miliardy Kč
s meziročním poklesem o 3 %. Čísla odpovídají
vývoji na klesajícím automobilovém trhu. Investice
v roce 2019 dosáhly 2,5 miliardy Kč. Počet
zaměstnanců v šesti entitách Bosch v ČR byl 8400.
Obchodní oblast Mobilit y Solutions
představuje hlavní část prodeje a výroby
Bosch v České republice. Bosch dodává řadu
komponent výrobcům automobilů a náhradní
díly velkoobchodním partnerům. Nezávislá
autorizovaná servisní síť Bosch Car Service čítá
85 autoservisů.
Závody v Jihlavě a Českých Budějovicích patří
z hlediska kvality a flexibility do špičky ve výrobní
síti Bosch a rozšiřují svoje vývojářské kapacity.
Svoje kompetence a konkurenceschopnost
prohlubují zaváděním digitalizace a automatizace

s monitorováním v reálném čase, rozšířenou
realitou, 3D tiskem, projektů využívajících
metadata, autonomních vozíků ve výrobě nebo
prediktivní údržby.
V roce 2019 Bosch v Českých Budějovicích
otev ře l n ovo u b u d ov u v ý vo j ové h o
a technologického centra v hodnotě 850 miliónů
korun. Téměř 600 vývojářů se zde zaměřuje na
aplikovaný vývoj automobilových komponent pro
zákazníky po celém světě. Centrum je výjimečné
tím, že jeho budova je energeticky soběstačná
a má unikátní akustické laboratoře, mj. s prostorem
pro celé vozidlo. Další z akustických komor je
bezdozvuková pro měření zvláště tichých výrobků
s hlukem pozadí okolo 6 dB(A). To je důležité
zejména pro zkoušky velmi tichých komponent
pro elektromobily.
V Jihlavě Bosch investuje do digitalizace
a automatizace výroby a logistiky. V roce 2019
byl dokončen tříletý projekt automatizace výrobní
linky na hliníková tělesa
do vstřikovacích čerpadel
v hodnotě stovek miliónů
korun. Jihlavský tým, který
se rozrostl na 130 vývojářů,
přebírá zodpovědnost za
nové produkty, řeší zákaznické
projekty a odpovídá za
zkoušky systému a komponent
Common Rail.
Letos si Bosch připomíná
100 let od založení první
pobočky v Praze v roce 1920.
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Plug-in hybridy – výsměch ochraně ovzduší?
Plug-in hybridy nejsou vždy šetrnější k životnímu
prostředí a hospodárnější než automobily
poháněné jen spalovacími motory. Dokládá to
srovnávací test německého autoklubu ADAC.
Plug-in hybridy se vydávají za mezikrok k čistě
elektrickému pohonu. Jejich uživatelům ale
chybí informace o spotřebě a emisích CO2 při
jízdě jen se spalovacím motorem. ADAC dělí
plug-in hybridy do tří skupin. V první jsou ty, které
jsou vždy úspornější a produkují méně emisí než
srovnatelné modely se spalovacími motory. Do
druhé se řadí ty, které získávají výhodu pouze
v případě, že absolvují cesty, při nichž podíl
elektrického pohonu představuje 50 % ujeté
vzdálenosti. U třetí skupiny PHEV nepřináší výhodu
při žádném scénáři.
ADAC porovnával emise CO2 deseti párů
vozidel při jízdě jen se spalovacím motorem
a s podílem elektrického pohonu na 50 % a 80
% jízdy. Ukazuje se, že pokud se plug-in hybrid
používá na dlouhé cesty, pak v porovnání

s turbodiesely obvykle nepřináší výhodu
s ohledem na spotřebu ani emise.
Příkladem první skupiny je Volvo XC40 PHEV,
které dokonce i s prázdným akumulátorem
spotřebovalo o 0,5 l méně benzinu než jeho
ekvivalent jen se zážehovým motorem. S podílem
elektrické jízdy 80 % šetří téměř 40 % CO2.
Oblíbený služební vůz Volkswagen Passat
Variant PHEV spotřebuje 1 l benzinu navíc
ve spalovacím provozu. Při jízdě s podílem
elektrického pohonu 50 % byly emise CO2 téměř
stejné u verze PHEV i u turbodieselu a pouze
s 80 % jízdy na elektrický pohon produkuje
o 10 % méně CO2 než verze na naftu.
Konvenční BMW X5 Diesel vždy vykazuje
lepší výsledky než jeho PHEV protějšek. Nejenže
varianta s plug-in hybridním pohonem spotřebuje
téměř o 3 l paliva víc v provozu jen na benzin,
ale dokonce i s podílem elektrického pohonu
80 % PHEV produkuje o 10 % víc CO2.
Přitom poměrně
neúčinné plug-in hybridy
získávají v Německu jako
pobídku při koupi státní
ekologický bonus a k tomu
daňové výhody, když se
používají jako služební
auta. Z tohoto důvodu
ADAC po automobilkách
požaduje, aby uváděly
hodnoty spotřeby pro
čistě elektrický pohon
a pro provoz pouze se
spalovacím motorem
s vybitým akumulátorem,
aby bylo pro kupující
i provozovatele vozových
parků možné porovnávat
je s odpovídajícími verzemi
se spalovacími motory.
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