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DS 3 Crossback E-Tense: efektivní elegance
S DS 3 Crossback E-Tense vstupuje automobilka
DS Automobiles do světa elektromobility, takže
může zhodnotit své dva triumfy v šampionátu
elektrických monopostů formule E. Označení
Crossback ukazuje, že na rozdíl od malých
hatchbacků Opel Corsa-e nebo Peugeot e-208,
s nimiž sdílí stejnou platformu PSA e-CMP, sází na
styl crossoverů. Pohon je stejný, ovšem cestující
sedí o pár centimetrů výš. Téměř identickou
techniku doprovází exkluzivnější vzhled a výbava.
Automobil dlouhý 412 cm (rozvor náprav 256
cm) nabízí zavazadlový prostor o objemu 350 až
1050 l. Pohotovostní hmotnost je 1525 kg, z čehož
310 kg připadá na trakční akumulátor.
V digitálním kokpitu je sdružený přístroj
zahrnující powermeter, který poskytuje informace
o stylu jízdy, využití energie a rekuperaci, ukazatel
stavu nabití akumulátoru v % a ukazatel dojezdu
v km.
K pohonu slouží trakční elektromotor
Continental s výkonem 100 kW a točivým
momentem až 260 N.m od takřka nulových
otáček. Řidič má k dispozici tří jízdní režimy.
Maximální parametry jsou k dispozici v režimu
Sport. V režimu Normal, určeném pro běžné

využití, se využitelný výkon snižuje na 80 kW
a točivý moment na 220 N.m, a v režimu Eco,
kde je prioritou maximální dojezd, to je 60 kW
a 180 N.m. Řidič může rovněž volit ze dvou úrovní
rekuperace – slabou (při režimu D) a intenzivnější
(přesunem voliče do polohy B).
Stejně jako v příbuzných vozech koncernu
PSA má Li-Ion akumulátor LG Chem kapacitu 50
kWh, což postačí na ujetí vzdálenosti až 320 km
podle standardu WLTP. Při využívání rekuperace
v městském provozu lze dojezd prodloužit až
o 15 – 20 %. Za ideálních podmínek je možné
dosáhnout dojezd až 350 – 380 km, ale při jízdě
na dálnici stálou rychlostí 130 km/h klesá na
polovinu.
DS 3 Crossback E-Tense je inteligentní
a extravagantní automobil se zvláštním designem
pro speciální klientelu, která si udržuje vlastní vkus
a může si to také dovolit. Cenová nabídka začíná
na 995 000 Kč za verze DS 3 Crossback E-Tense
Performance Line nebo So Chic. Stejné verze
s motorem 1,2 PureTech 100 k (75 kW) přijdou na
685 000 Kč.
Více o souvisejících službách pro DS 3
Crossback E-Tense na str. 10 (po stažení pdf
verze)

více na
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Peugeot 308 – mírné oživení s digitálním i-kokpitem
Druhá
generace
kompaktního
Peugeotu 308, vytvořená na platformě
PSA EMP2, se představila v roce 2013
a roku 2017 prošla decentní modernizací
– úspěšný model nepotřeboval radikální
proměnu. Navzdory pokročilému věku
hatchback i kombi SW působí moderně.
Ve snaze udržet si konkurenceschopnost
Peugeot pro modelový rok 2021 je inovoval
především s ohledem na digitalizaci
ovládacích a informačních prvků.
Nejdůležitější novinkou proto je digitální
i-Cockpit s 10“ displejem s grafickým
uspořádáním známým z 208 a SUV
2008. Ve středové konzoli je také nový
dotykový displej. Nabídka motorů sestává
ze zážehového 1,2 l PureTech s 81 kW
(110 k) nebo 96 kW (130 k) a vznětového
1,5 l BlueHDi se 74 kW (100 k) nebo 96 kW

(130 k). Vrcholem je hot hatch 308 GTi
s turbomotorem 1,6/193 kW (263 k).
Peugeot 308 je prvním zástupcem
nové tříúrovňové struktury nabídky
s doplňkovými výbavami. Peugeoty 308
a 308 SW se budou vyrábět ve francouzské
továrně v Sochaux.

Corvette C8 míří do Evropy
Chevrolet
Corvette
C8
Stingray
s motorem před zadní nápravou dorazí
do Evropy ve druhé polovině roku 2021
s lepší úrovní výbavy než nabízí americká
varianta. V Evropě se bude Corvette C8
Stingray standardně nabízet s výbavou

LT2 a výkonovou sadou Z51. Ta zahrnuje
mj. nastavitelné pérování, elektronický
diferenciál s omezenou svorností eLSD
a brzdový systém Brembo. Motor Small
Block LT2 V8 6,2 l poskytne 369 kW (495 k)
a točivý moment 637 N.m. Až nová Vette
přepluje přes Atlantik, bude nabídnuta
jako Launch Edition mj. standardně se
systémem Magnetic Ride Control.
Kupé i Cabrio se zatahovací střechou
hardtop do Evropy, včetně České republiky
a Slovenska, dorazí ve druhé polovině
roku 2021. Cena pro Corvette C8 Stingray
Launch Edition je pro Coupé 3LT 2 595
900 Kč a pro Convertible 3LT 2 779 500 Kč
(vč. DPH).

více na
www.autoweek.cz

Osvědčený recept: nová Octavia ve verzi Scout
Rodina 4. generace modelu Octavia se zdá
být kompletní. Po představení sedanu a kombi
na konci roku 2019 a sportovně laděné varianty
RS v březnu, je zde i verze Scout proměňující
rodinné kombi v robustní crossover s četnými
ochrannými prvky na karoserii.
Scout přebírá prvky vozů SUV s plastovými
ochrannými prvky karoserie, plastovými kryty
v podbězích kol a hliníkovou ochranou na přídi
a zádi. K tomu přidává 18“ kola, za příplatek
19“. Podvozek je zvýšený o 15 mm a naladěný
tak, aby byl odolnější při jízdě po nerovných
cestách. Scout má sériově LED světlomety do
mlhy a v nabídce výbav jsou i světlomety LEDMatrix, které umožňují trvalou jízdu s dálkovými
světly. Na sedadlech, volantu a přístrojové desce
je nové čalounění s kontrastními stehy hnědé
barvy Tabor Brown. Interiér dotvářejí hliníkové
pedály. Centrální displej je ve velikosti až 10“.
Octavia Scout s délkou 4703 mm má základní
objem zavazadlového prostoru 640 l.

objevila. Oba jsou standardně kombinovány se
sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku
DSG.
Pro zákazníky, kteří nepotřebují pohon všech
kol, ale mohou využít zvýšenou světlou výšku
a větší odolnost verze Scout Škoda poprvé
nabídne i verze s pohonem pouze předních kol
v kombinaci se zážehovým motorem 1,5 TSI/110
kW (150 k) nebo vznětovým 2,0 TDI/85 kW (115 k),
v obou případech se šestirychlostní převodovkou.
Zážehová verze bude k dispozici i jako mild-hybrid
e-Tec se sedmistupňovou převodovkou DSG.
Octavia Scout je tradičně oblíbený vůz pro
tažení karavanu, boxu na koně nebo přívěsu.
S motorem 2,0 TDI Evo a pohonem všech kol
zvládne přívěs s hmotností až 2000 kg.
Prodej nové Octavie Scout začne na podzim.

K pohonu všech kol slouží zážehový motor
2,0 TSI/140 kW (190 k) nebo nový turbodiesel
2,0 TDI Evo/147 kW (200 k) s největším točivým
momentem 400 N.m, což je nejvýkonnější
pohonná jednotka, jaká se dosud v Octavii Scout
více na
www.autoweek.cz

První Volkswageny ID.3 budou v září – ne se všemi funkcemi
Elektricky poháněný Volkswagen ID.3
bude oficiálně v prodeji od 17. června,
kdy mohou zájemci potvrdit předběžnou
objednávku až se dozvědí cenu (zatím se
jen uvádí, že bude pod hranicí 40 000 eur,
tedy 1,1 milionu korun). Přitom ti první své
vozy objednali už v květnu 2019! Pro ostatní
se možnost objednání otevře až v polovině
července. První vozy limitované série First
Edition zákazníci obdrží v září, tedy rok po
premiéře na autosalonu ve Frankfurtu,
ovšem ti první dostanou ne zcela hotová
auta s některými funkcemi deaktivovanými,
např. službou App Connect. Místo toho
získají členství ve VW ID.3 1st Mover Clubu
s přímou linkou pro zákaznické dotazy a pro
poskytování zpětné vazby o každodenních

zkušenostech s ID.3, které automobilka
využije k dalšímu vývoji. Za to tito první
uživatelé nebudou první tři měsíce platit
leasingové poplatky. Všechny funkce jim
budou aktivovány při online aktualizaci
softwaru počátkem příštího roku. Ti trpělivější,
kteří zvolí dodávku do konce roku, obdrží
vůz se všemi funkcemi aktivovanými.

Honda Jazz e:HEV a Crosstar s akční nabídkou
Honda Jazz se v nové generaci poprvé
v Evropě nabízí výhradně s pokročilou
hybridní pohonnou jednotkou e:HEV.
Pro zvýšení přitažlivosti rodiny modelu

Jazz rozšiřuje varianta Crosstar ve stylu
SUV. Systém e:HEV je vybaven dvěma
elektromotory propojenými se zážehovým
motorem DOHC i-VTEC 1,5 l, akumulátorem
a inovativní převodovkou e-CVT. Celkový
systémový výkon je 80 kW (109 k). Model
Jazz si zachovává charakteristickou
všestrannost s funkcí sedadel Magic Seats
a objemem zavazadlového prostoru 298
l až 1203 l. Cena verze Jazz e:HEV ve
výbavě Comfort začíná na 499 990 Kč,
Crosstar stojí 609 900 Kč.

Další témata 24. týdne na autoweek.cz
Arval předpovídá zdražení automobilů
Velké přesuny: ManpowerGroup Index trhu práce pro 3. čtvrtletí roku 2020
Škoda Auto DigiLab – Hackathon na podporu automobilového průmyslu
Bez zemního plynu se neobejdeme
více na
www.autoweek.cz

Diess se omluvil po sporu s dozorčí radou
Generální ředitel společnosti Volkswagen
AG Herbert Diess se omluvil devatenáctičlenné
dozorčí radě za to, že na interní videokonferenci
před několika tisíci vedoucích pracovníků
koncernu učinil „nevhodná a nesprávná“
prohlášení, když některé z jejích členů obvinil
z úniku důvěrných informací do tisku, což označil
za „zločin a nedostatek integrity“. Okamžitě byla
svolána mimořádná schůze dozorčí rady, na níž
se údajně zvažovalo i jeho propuštění.
„Členové dozorčí rady přijali omluvu Dr.
Diesse a budou ho nadále podporovat v jeho
práci,“ uvedla dozorčí rada v krátkém prohlášení.
Veřejné oznámení o omluvě se rovná přísnému
napomenutí.
Diess se jako předseda představenstva stal
terčem kritiky vzhledem k technickým problémům
provázejícím uvádění dvojice novinek s nejvyšší
prioritou pro budoucnost značky Volkswagen –
Golfu 8. generace a elektromobilu ID.3. Do toho
přišel skandál s reklamou na nový Golf s údajně
rasistickým podtextem. Vedení odborů IG Metall
prohlásilo, že zaměstnanci jsou velmi znepokojeni
obrazem, jaký VW vysílá do světa a obávají
se o svou budoucnost. VW AG v Německu
zaměstnává 297 000 lidí.

Diess musel rovněž objasnit plánované radikální
snížení provozních nákladů a investic aby zajistil
34 miliard eur pro výroby elektricky poháněných
automobilů a 50 miliard eur na nákup akumulátorů.
Diessova pozice byla dozorčí radou snížena
tím, že byl v roli generálního ředitele hlavní značky
Volkswagen nahrazen jejím provozním ředitelem
Ralfem Brandstaetterem. Opětovné rozdělení
funkcí generálního ředitele koncernu a značky
Volkswagen má „poskytnout větší svobodu při
výkonu funkce generálního ředitele společnosti
v probíhající transformaci automobilového
průmyslu.“
Ralf Brandstaetter (52, na fotografii) k VW
nastoupil po studiích v roce 1993. V letech
2005 až 2010 působil ve Španělsku ve vedení
Seatu. V prosinci 2015 byl jmenován členem
představenstva značky Volkswagen a k 1. srpnu
2018 jejím operativním ředitelem (COO).
Herbert Diess (61) zůstává generálním ředitelem
skupiny VW AG, což je pozice, kterou zastává od
roku 2018. Současně si v rámci představenstva
uchovává odpovědnost za skupinu značek
Volume, kam kromě Volkswagenu patří ještě Škoda
a Seat, a za značku Volkswagen – osobní vozy.

více na
www.autoweek.cz

Opel Mokka s novým výrazem
Opel Mokka nové generace uvede
novou tvář značky „Opel Vizor“ s nově
definovanou podobou čelní masky, kterou
posléze dostanou všechny příští modely.
Tým vedený šéfdesignerem Opelu Markem
Adamsem
připravil
nezaměnitelnou
podobu masky inspirovanou vzhledem
integrální motocyklové přilby a jejího hledí.
Čelní maska Mokky organicky integruje
mřížku chladiče, světlomety a logo značky
do jediného modulu Vizor, který definuje
tvář všech budoucích modelů značky.

Stylisté čerpali z tradice Opelu, a tak je ve
ztvárnění čelních partií nové Mokky patrný
odkaz modelu Manta první generace
se širokou a štíhlou mřížkou chladiče se
zdvojenými světlomety a orámováním
tenkou chromovanou lištou.

Modernizace pro Seat Ateca 2020
Seat již brzy představí modernizovanou
verzi svého úspěšného kompaktního SUV
Ateca, držitele ocenění AutoBest 2017. Toto
kompaktní SUV je mimořádně úspěšným

modelem. Od premiéry v roce 2016 bylo
prodáno více než 300 000 vozů Seat Ateca
z produkce českého závodu v Kvasinách.
Nyní Seat připravuje modernizovanou
verzi Ateca 2020, která má být ještě
atraktivnější s emocionálnějším exteriérem
a modernizovaným interiérem. Inovovaná
Ateca 2020 si uchovává všechny dosavadní
přednosti a k nim přidá komplexní konektivitu
s kompletně síťově propojeným uživatelským
prostředím a více bezpečnosti, komfortu
i hospodárnosti. Nový Seat Ateca 2020
bude představen 15. června s novou řadou
vyspělých spalovacích motorů zvyšujících
hospodárnost a výkonové parametry.

Krátce
Antimonopolní orgán EU hodlá zablokovat sloučení PSA a FCA kvůli velkému podílu
na trhu užitkových vozidel.
Jaguar Land Rover, patřící indické Tata Motors, získal tříletý úvěr ve výši 625 milionů
eur od skupiny čínských bank.
Volkswagen v rámci úsporných opatření omezí oproti původním plánům výdaje do
výzkumu a vývoje, investice a fixní náklady.
více na
www.autoweek.cz

Rošáda v představenstvu Škody Auto
Člen představenstva za oblast nákupu
Dieter Seemann ukončí ke dni 30. června
2020 svou aktivní kariéru a odejde do
předčasného důchodu. Seemann byl
členem představenstva společnosti Škoda
Auto od října 2014. Jeho nástupcem se
od 1. července stane Karsten Schnake.
Dříve působil na pozici výkonného
viceprezidenta u Volkswagen Group
China, kde měl na starosti strategické
nákupy a sourcing všech koncernových
značek v Čínské lidové republice.
Nový člen představenstva svou kariéru
u Volkswagen AG zahájil v roce 1996 v týmu
zodpovědném za řízení projektů. Mezi
lety 2004 a 2006 vedl regionální nákupy

společnosti Volkswagen Group Italy ve
Veroně. Než se přesunul do Číny, nabyl
Karsten Schnake v letech 2006 až 2018
rozsáhlé zkušenosti v oblastech globálního
řízení modelových sérií, plánování kapacit,
nákladů a managementu procesů ve
Volkswagen AG ve Wolfsburgu.

více na
www.automakers.cz

Ford a VW chtějí z aliance 8 milionů vozů
Společnosti Ford Motor a Volkswagen
AG podepsaly dohody o společných
projektech v oblastech středních pickupů, užitkových vozů, elektrického pohonu
a autonomního řízení ve snaze ušetřit miliardy
dolarů. Aliance byla ustavena v lednu 2019
a v červenci byla rozšířena. Automobilky
budou počínaje rokem 2022 spolupracovat
při výrobě městského dodávkového
vozu, navrženého Volkswagenem jako
novou generaci Caddy, jednotunového
užitkového vozu vyvinutého společností Ford
a středního pickupu Volkswagen Amarok
navrženého na platformě Fordu Ranger.
Ford do roku 2023 vyvine nové elektricky
poháněné vozidlo pro Evropu založené na
modulární platformě pro elektrický pohon

MEB společnosti Volkswagen. Roční objem
výroby tohoto modelu, navrženého Fordem
v Kolíně nad Rýnem, by měl přesahovat 600
000 kusů. Společnosti budou také rozvíjet
vývoj autonomních vozidel založených na
technologii firmy Argo AI.

Krátce
Bentley propustil 1000 lidí, tj. čtvrtinu svých zaměstnanců, a odkládá výrobu vozu
s elektrickým pohonem.
Zatímco prodej nových aut v USA meziročně propadl o 30 %, prodej ojetin vzrostl o 38 %!
President Donald Trump opět pohrozil zavedením cel na auta dovážená z Evropy.
více na
www.autoweek.cz
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automobilového
průmyslu

Služby PRE pro majitele DS 3 Crossback E-Tense
Kupující vozu DS 3 Crossback E-Tense získává
i všechny prémiové služby DS Only You: rozšířenou
DS Assistanci, aplikaci My DS s E-remote dálkovým
ovládáním dobíjení, DS club Privilege nebo DS
Valet se službou pick up servisu.
Standardní výbavou vozu jsou dva kabely –
standardní s jištěním pro dobíjení ze standardní
zásuvky 230 V a třífázový pro wallboxy. Možné
je i rychlé dobíjení ze stejnosměrných veřejných
stojanů výkonem až 100 kW.
Pomocí aplikace MyDS lze na dálku
naprogramovat odložené nabíjení i další funkce
ve voze, např. vytápění nebo klimatizaci či na
dálku zjistit dojezd resp. stav nabití akumulátoru.
Značka DS ve spolupráci s Pražskou
energetikou (PRE) pro své zákazníky připravila
speciální nabídku řešení dobíjení vozů doma,
v zaměstnání nebo kdekoliv s využitím sítě
veřejných dobíjecích stanic. PRE provozuje
po celé ČR síť 82 veřejných dobíjecích stanic
PREpoint. Největší počet jich je v Praze a okolí,
ale jsou i v Ostravě, Brně, Pardubicích, Českých
Budějovicích, Plzni a dalších městech.
Prodejce DS se zákazníkem projde jeho
potřeby a možnosti. Následně PRE na vyžádání

vyšle na požadované místo technika, který prověří
reálnou situaci. Poté PRE připraví návrh řešení,
včetně úpravy příkonu, jističů, elektroinstalace
a případné montáže zesílené zásuvky nebo DS
wallboxu.
Při převzetí vozu zákazník jako bonus získává
první měsíc neomezeného dobíjení ve veřejných
dobíjecích stanicích PRE zdarma a po dobu
dalších 11 měsíců může čerpat kredit ve výši 400
Kč bez DPH/měsíčně pro dobíjení ve veřejných
dobíjecích stanicích PRE. To stačí na tři veřejná
nabíjení DS 3 Crossback E-Tense. Sazba 2,50 Kč
bez DPH za kWh je i pro případná další nabíjení
nad rámec kreditu.

více na
www.autoweek.cz

Christian Strube: spalovací motory nekončí
Budoucnost motorismu nepatří jednomu
řešení, ale ekologicky šetrnému a smysluplnému
mixu variant. Říká to člen představenstva Škoda
Auto pro technický rozvoj Christian Strube.
Jak se podle vás bude muset vyvíjet složení
modelové nabídky, aby Škoda podpořila
dosažení pařížské dohody o změně klimatu?
„Cíle dohody o změně klimatu můžeme
dosáhnout pouze pomocí elektromobility.
Čistě elektrická vozidla jsou v tomto ohledu
nejefektivnější, výrazně nižší emise CO2 ale
umožňuje také plug-in hybridní pohon, skvělý
je rovněž mild-hybridní systém. Naši modelovou
řadu podle toho uzpůsobíme. Současně
ale budeme samozřejmě co nejintenzivněji
pracovat na tom, aby naše zážehové
a vznětové motory pracovaly ještě účinněji,
neboť budou ještě nějakou dobu hrát důležitou
roli v mixu pohonů.“
Elektromobilita je na vzestupu. Proč budou
spalovací motory i nadále velmi důležité?
„Zde hraje roli několik faktorů. Zaprvé,
důležitým důvodem je jistě poptávka. Ačkoli
stoupá podíl elektrických automobilů, řada
zákazníků v současné době stále ještě dává
přednost vozidlům se spalovacími motory.
Každá technologie se kromě toho hodí pro jiné

použití kvůli svým specifickým výhodám. Pokud
potřebuji vozidlo s pohonem čtyř kol, dlouhým
dojezdem a vysokým točivým momentem
a také chci používat přívěs, pak je vhodný
vznětový motor. Ve městě nabízí malý zážehový
motor s hybridním pohonem výhody každému,
kdo nemá možnost nabí jení. Nesmíme
rovněž zapomínat, že spalovací motory nám
vydělávají peníze, které nám umožňují vyvíjet
elektromobily.“
Pokud se ohlédnete za posledními patnácti
lety, jaká technická inovace posunula
společnost Škoda Auto nejrychleji dopředu
kromě posunu směrem k elektromobilitě?
„Jednoznačně to byla digitalizace. Vývoj
konstrukce přístrojových panelů, sedadel nebo
karoserií postupoval vcelku normálním tempem.
Provoz vozidla se nicméně zásadně změnil. To je
do značné míry způsobeno pokrokem v oblasti
konektivity a HMI, tedy rozhraní mezi člověkem
a strojem. Jak mohu rozumět vozidlu, jak rozumí
ono mně? To jsou klíčové otázky, kterými se zde
zabýváme. Jako značka Škoda dbáme na to,
abychom okamžitě neaplikovali všechno, co
je technicky možné, ale spíše se zaměřovali na
to, co lidem usnadňuje každodenní život a co
je inspiruje.“
více na
www.autoweek.cz

Lada deﬁnitivně opouští EU
V roce 2020 ruská automobilka AvtoVAZ slaví
50 let výroby automobilů, poprvé od roku 2012
vykázala zisk a současně definitivně odchází
z trhů EU. Výrobce vozů Lada je v majetku Groupe
Renault, ale v rámci nové strategie aliance
Renault-Nissan bylo rozhodnuto, že modely ruské
značky nebudou určeny pro distribuci v EU. Proto
AvtoVAZ zastavil výrobu modelů, které splňují
emisní normy EU.
Podle agentury Autostat automobilka AvtoVAZ
v roce 2019 poprvé od roku 2012 dosáhla zisk, a to
385,457 milionu rublů (131,48 milionu Kč) proti ztrátě
286 000 rublů (98 000 Kč) v roce 2018. Její příjmy
v předchozím roce se meziročně zvýšily o 0,1 %,
na 292 miliard rublů (100 miliard Kč).
V roce 2019 AvtoVAZ na ruském trhu prodal
362 356 automobilů Lada, tedy o 1% víc než před

rokem. Prodej modelu Granta vzrostl o 27,8 %
na 135 831 kusů, takže se stal nejprodávanějším
vozem. Druhý byl model Vesta se 111 459 vozy
(+2,9 %), z čehož bylo 55 338 kombi Vesta SW a SW
Cross. Modelu Largus (tj. ekvivalent Dacie Logan
MCV) se prodalo 52 397 kusů (-2,4 %), z toho 9274
užitkových verzí.
V roce 2019 AvtoVAZ vyvezl 50 000 automobilů
Lada – o 32 % víc než v předchozím roce. Hlavními
vývozními trhy ruské značky jsou stále Bělorusko
(16 000 vozů, + 53 %) a Kazachstán (15 000 vozů,
+ 14 %), kde je Lada nejprodávanější značkou. Na
jaře roku 2019 AvtoVAZ vstoupil na mongolský trh
a v listopadu začala místní výroba a prodej vozů
Granta v Egyptě. V zemích EU bylo v roce 2019
prodáno 4954 vozů Lada, což znamenalo pokles
o 3,8 % z 5149 vozů v roce 2018.
Už v lednu bylo oznámeno, že prodej vozů Lada
v Evropě končí, protože se nevyplatí realizovat
úpravy, aby bylo možné splnit nové emisní limity
EU. Přesto v Maďarsku nadále působil oficiální
importér. Nyní ale i společnost Lada Hungary
oznámila ukončení činnosti.
Automobilka AvtoVAZ si před pár týdny
připomenula výročí 50 let od zahájení výroby
prvního automobilu vycházejícího z licence
vozu Fiat 124. V současné době značku Lada
reprezentuje pět modelových řad Vesta, XRay,
Granta, Largus a 4x4 (pokračovatel legendárního
modelu Niva).
více na
www.autoweek.cz

Přichází proměna automobilového průmyslu
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.

více na
www.autoweek.cz

Odešel velký konstruktér
Ve věku 90 let zemřel Hans Mezger, legendární
konstruktér nejúspěšnějších motorů v historii
automobilky Porsche.
Hans Mezger se narodil 18. listopadu 1929
v Ottmarsheimu nedaleko Stuttgartu a základní
školu absolvoval v době Třetí říše. Po válce
studoval strojařinu na Technické universitě
ve Stuttgartu a přitom se vyučil i v mnoha
strojařských profesích. Studium završil v roce 1956
a rozhodl se ucházet se o místo v automobilce
Porsche. Byl přijat do vývoje vznětových motorů
pro traktory, odkud se dostal k propočtu tvaru
vaček motoru Type 547, který se v roce 1960 stal
prvním projektem Porsche pro F1. Od roku 1960
se zapojil do vývoje osmiválce Type 753 a šasi
monopostu 804 pro formuli 1.
Na základě toho ho Ferry Porsche pověřil
konstrukcí plochého šestiválce pro zcela nový
model 901, který se posléze proměnil v 911.
S Ferrym Porschem Mezgera spojovala filosofie
využití stavby závodních vozů k získání zkušeností
pro výrobu nejlepších sériových sportovních
automobilů.
Ve vývojovém oddělení závodních vozů
v letech 1965 až 1969 pracoval na konstrukci
úspěšných závodních vozů 906, 910, 907, 909
bergspyder a 908, které poháněly je šestiválce
vycházející z jeho konstrukce pro 911 a osmiválce,
jejichž koncepce navazovala na jeho
motor 753 F1.

Vyvrcholením této řady závodních vozů se
stal model 917 poháněný vzduchem chlazeným
plochým dvanáctiválcem 4,5 l. Ten dominoval
ve vytrvalostních závodech v letech 1970 a 1971
a přinesl značce Porsche první dvě vítězství
v Le Mans. Pro americký šampionát CanAm
Mezger zvýšil výkon motoru přeplňováním
turbodmychadlem. Vývoj motorů pro vozy 917/10
TC a 917/30 TC, které byly v letech 1972 a 1973
neporazitelné, přinesl poznatky umožňující použití
turbodmychadla i v sériové produkci.
Hans Mezger vyvinul šestiválcový turbomotor
pro model 911/Carrera, z něhož odvodil pohonné
jednotky, které ve vozech 935 a 936 přinesly
další triumfy ve vytrvalostních závodech
a v Le Mans. Vyvrcholením řady šestiválců
s turbodmychadlem se staly motory pro vozy
956/962 skupiny C. Na jejich vývoji Mezger
pracoval v letech 1981 a 1982 a výsledkem byla
další série triumfů ve vytrvalostních závodech,
v Le Mans a mnoha dalších šampionátech
sportovních vozů.
V roce 1981 se na automobilku Porsche obrátil
majitel McLarenu Ron Dennis se žádostí o stavbu
motoru s turbodmychadlem pro formuli 1. Projekt
financovala společnost TAG a Mezger vytvořil
další mistrovské dílo – motor V6 1,5 l Turbo s úhlem
rozevření válců 80°. S tímto motorem v roce 1984
získal Niki Lauda třetí titul mistra světa a další dva
tituly v letech 1985 a 1986 přidal Alain Prost.
více na
www.autoweek.cz

