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Na vývoji autonomních vozidel po celém světě pracují 
tisíce inženýrů, technika autonomního řízení jde 
mílovými kroky vpřed a zdá se, že jeho využití v praxi 
se blíží. Je ale jisté, že uvádění autonomních vozidel 
do provozu významně zpomalí proces definování 
právní odpovědnosti. Detailně se tím na AutoBest 
Summitu zabýval právník Ernest Virgil Popovici.

Většina států EU pracuje na případě základního 
právního rámce umožňujícího provoz autonomních 
vozidel. Je nezbytné, aby vznikla jednotná direktiva 
pro celou Evropskou unii, jenže ta není v dohledu.

Základním problémem autonomního řízení je otázka 
odpovědnosti. V tomto ohledu není jednotný výklad. 
Současné pojetí klade veškerou odpovědnost  
na řidiče, ale u autonomního řízení musí být 
jednoznačně definované její rozdělení mezi výrobce 
automobilu, dodavatele softwaru, majitele vozidla, 
řidiče a provozovatele zajišťujícího přenos dat.

Autonomní řízení umožní řidiči převzít kontrolu nad 
vozidlem pokud to vnější okolnosti budou vyžadovat. 
V krajním případě by mělo řidiče přimět k tomu,  
aby řešil kritickou situaci. Přenos kontroly  
nad vozidlem bude znamenat i přenos odpovědnosti 
během jízdy mezi řidičem a autonomním systémem. 
Jak se ale bude posuzovat kdo má v daném okamžiku 
větší vliv na řízení?

Závažným problémem je ochrana osobních dat. Vozidlo 
může být využíváno i dalšími osobami, například 
ve službě sdílení. Přitom bude docházet k přenosu 
osobních dat, která mohou být nekontrolovaně 

využívána různými subjekty. Autonomní vozidla 
budou propojena mezi sebou (V2V), s infrastrukturou 
(V2I) a budou využívat internet i další sítě v míře, 
jakou současná legislativa EU není schopna řešit. 
Do systémů vozidla budou integrovány kamery, 
snímače a počítače. Jejich informace se budou  
přes platformy V2V a V2I přenášet do jiných vozidel 
a vnějších informačních systémů. To bude vyžadovat 
odpovídající opatření pro ochranu dat.

Velké riziko pro tyto systémy budou představovat 
hackerské útoky. Ty mohou nejen znamenat zneužití 
informací, ale také způsobení nehod. Pak bude 
stanovení právní odpovědnosti ještě složitější - bude 
na straně hackera nebo dodavatele softwaru, který 
nezajistil jeho potřebnou ochranu?

Při využívání autonomních vozidel musíme být 
připraveni i na mimořádné situace, například  
jak se tato vozidla zachovají při rozsáhlém výpadku 
komunikačních sítí. V současné době se software 
pro navigace upgraduje takřka denně, ale to  
pro autonomní systémy nestačí. V případě náhlých 
dopravních opatření je potřeba aktualizace prakticky 
po hodinách. Tím ale vstoupí do hry další dosud 
nedefinovaná oblast odpovědnosti.

Zatím se neřeší ani to, jak bude probíhat soužití 
autonomních vozidel a aut s řidiči. Zkušenosti  
z testů v USA ukazují, že právě to je klíčový problém 
a nejčastější příčina nehod autonomních vozidel. 

více na
www.autoweek.cz
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Modernizovaný Jeep Renegade
Stranou pozornosti proběhl v Turíně ve Valentino parku čtvrtý ročník obnoveného 
autosalonu. Jedinou zajímavostí na něm byl modernizovaný Jeep Renegade  
s novou nabídkou přeplňovaných motorů Fiat MultiJet III - tříválcem 1,0 l a čtyřválci 
1,4 l. V nabídce nadále zůstávají i turbodiesely MultiJet II se systémem selektivní 
katalytické redukce SCR a zákazníci i nadále mají možnost výběru ze dvou systémů 
pohonu všech kol Jeep Activity Drive a Jeep Activity Drive Low.
Nejmenší Jeep, který se vyrábí v italském závodě Fiatu v Melfi, dostal pro modelový 
rok 2019 přepracovanou přední část s moderněji vyhlížejícími LED světlomety  
a v interiéru najdeme 4. generaci komunikačního systému Uconnect.  
V modernizované podobě bude v Evropě v prodeji od září.
Podrobný popis nových motorů Fiat najdete na str. 13 (po stažení pdf verze)
více na www.autoweek.cz

Švéd z Ameriky
Automobilka Volvo Cars představila sportovní sedan Volvo S60, první vůz značky, 
který se bude vyrábět v USA v Charlestonu v Jižní Karolíně. Do prodeje přijde příští 
rok - poprvé bez turbodieselu v nabídce.
Sedany střední třídy, a to ani prémiových značek, v Evropě nezažívají dobré období. 
Pokud už zákazníci volí tradiční vůz této velikosti, pak dávají přednost kombi. Sedan 
S60 ovšem má posílit postavení Volva v segmentu sedanů na trzích v USA a Číně, 
kde jsou stále velmi populární. 
Tříprostorový sedan S60 má 
za základ platformu SPA. Díky 
tomu nabídne bezpečnostní 
technologie a systém 
infotainmentu shodné s novým 
kombi V60 a crossoverem 
XC60. V nabídce pohonných 
jednotek najdeme přeplňovaný 
zážehový dvoulitr i plug-in 
hybridní verze s pohonem 
všech kol bez mechanického 
propojení, protože zadní kola 
roztáčí elektromotor. 
více na www.autoweek.cz



Index výroby v USA, neboli American-Made Index, 
vyjadřuje podíl domácí výroby u jednotlivých aut 
prodávaných ve Spojených státech. Index vychází  
ze statistik AALA (American Automobile Labeling 
Act), které stanoví odkud pocházejí i motory, 
převodovky a další klíčové komponenty. AALA 
ovšem ne vždy dokáže odlišit díly dodávané k finální 
montáži z továren v USA od dílů z Kanady.

Americkou jedničkou je podle American-Made 
Indexu Jeep Cherokee, u něhož se při montáži 
používá 72 % dílů z domácí produkce. Další pořadí 
ale je překvapující - na druhém a třetím místě jsou 
vozy Honda Odyssey a Honda Ridgeline. Následují 
Ford Taurus a elektromobil Chevrolet Volt, který 
 se vyrábí v Detroitu ale GM pro něj dováží 
akumulátory ze zahraničí. Podíl domácí produkce 
u tohoto vozu dosahuje 66 %, ale akumulátor 
 je jeho nejdražší částí. Na dalších místech jsou 
Honda Pilot a Acura MDX, což je rovněž výrobek 
Hondy, následované Fordem Explorer.

Nejprodávanější automobil v USA pick-up Ford 
F-150 se umístil až na devátém místě, nicméně díky 

obrovskému objemu produkce právě tento model 
dává při výrobě práci největšímu počtu Američanů. 
V tom se liší od desátého Chevroletu Corvette, jehož 
objem produkce je zanedbatelný.

Zajímavostí je, že v roce 2015 byl na nejvyšší příčce 
Jeep Cherokee, v roce 2016 klesl na druhou pozici  
a za rok 2018 už se nevešel do první desítky.

V desítce aut s největším podílem práce amerických 
dělníků má Ford tři modely, GM dva, Chrysler jeden 
ale Honda čtyři! Je ale třeba připomenout, že index 
hodnotí jen výrobu a nezahrnuje to, kde sídlí ústředí 
společnosti, odkud je řízena její obchodní činnost 
 a především kde se ta auta vyvíjejí.

Průzkum rovněž uvádí, že pouze 53 % osobních 
aut prodaných v prvním čtvrtletí 2018 ve Spojených 
státech zde bylo vyrobeno (smontováno)! Například 
americká klasika Dodge Challenger se vyrábí 
 v kanadském Ontariu a motor Chrysler V8 Hemi 5,7 
l se tam dodává z Mexika!

více na
www.autoweek.cz

Co jsou vlastně americká auta?

http://www.autoweek.cz


3. Grand Prix Kaipan
Kraj Vysočina za podpory 
firmy Bosch Diesel 
 od roku 2016 vypisuje pro 
střední školy nabízející 
studium technických 
oborů projekt Postav 
si své auto. Ten má 
za cíl prostřednictvím 
stavby stavebnice 
českého sportovního 
vozu Kaipan podnítit 
zájem mladé generace 
o techniku a studium 
oborů technického 
vzdělávání. V rámci 
projektu proběhl na jihlavském Polygonu 3. ročník soutěže Grand Prix Kaipan. Celkem  
se účastnilo sedm týmů středních škol z kraje Vysočina. V každém týmu byli čtyři 
soutěžící. Kromě jízdy zručnosti byl součástí soutěže také pohár designerů, pohár 
marketingu a pohár konstruktérů. Absolutním vítězem se stala Hotelová škola Světlá  
a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.
více na www.autoweek.cz

Škoda prodala 100. vůz prostřednictvím 
internetu
Elektronická platforma pro prodej Skoda-
online.cz, byla spuštěna před půl rokem, 
se setkala s velkým zájmem zákazníků. 
To dokládá dodání již 100. vozu v České 
republice. Hlavní předností on-line 
prodeje je možnost vybrat si nové auto 
rychle a z pohodlí domova. Zákazník 

nemusí navštívit prodejní místo ani kvůli podpisu smlouvy a pokud si to přeje, tak ani kvůli 
převzetí vozu. Zájemci mohou na internetu vybírat ze stovky různých variant modelů 
a výbav. U všech nabízených specifikací vidí také aktuální termín dodání - nejkratší 
dosahuje 14 dnů a i pro náročnější verze je to zpravidla do 90 dnů od objednávky. 
Průměrný věk zákazníků činí 38 let. 
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 26. týdne na www.autoweek.cz:
V Mostě bude první kurz bezpečné jízdy s elektromobilem
Obezřetnost při koupi ojetého vozidla se vyplácí!
Roste zájem o vozy z půjčovny Das RentAuto 
Jak odhalit automobil bez filtru? Ministerstvo životního prostředí  
se inspiruje v zahraničí.



Společnost Hyundai spustila v Nošovicích výrobu 
hybridního modelu Tucson s mild-hybridním 
pohonem MHEV 48 V. Je vybaven vznětovým 
motorem 2,0 l v kombinaci s elektromotorem. Díky 
spolupráci obou systémů by se měla snížit spotřeba 
paliva a tím i emise CO2. Současně vůz získal 
zlepšenou jízdní dynamiku.

Modernizovaný Tucson je prvním vozem značky 
Hyundai, který je vybaven částečně hybridního 
systému pohonu s elektrickou sítí napětím 48 V. 
Elektrická část systému zahrnuje lithio-ionové 
akumulátory s kapacitou 0,44 kWh, motorgenerátor 
s funkcemi spouštěče a elektromotoru MHSG (Mild 
Hybrid Starter Generator), nízkonapěťový měnič 
stejnosměrného proudu LDC (Low Voltage DC/DC) 
a invertor. Při akceleraci MHSG podporuje spalovací 
motor výkonem až 12 kW. Systém automaticky 
přepíná mezi použitím spalovacího motoru 
 a režimem rekuperace kinetické energie. MHSG 
dokáže poskytovat mírnou akceleraci využíváním 

energie z akumulátorů, čímž snižuje zatížení 
spalovacího motoru, a při intenzivním zrychlování 
podporuje spalovací motor dodatečným točivým 
momentem. Během brzdění, ať motorem nebo 
brzdovou soustavou, se prostřednictvím rekuperace 
kinetické energie nabíjejí akumulátory. Výsledkem  
je snížení spotřeby nafty a emisí CO2 až o 7 %. Stejně 
jako ostatní modernizovaná provedení Hyundai 
Tucson splňuje i verze MHEV 48 V novou emisní 
normu Euro 6d Temp. 

Systém MHEV 48 V bude od jara 2019 dostupný 
 i pro vznětové motory o objemu 1,6 l. 

Výroba modernizovaného Hyundai Tucson včetně 
verze Mild Hybrid 48 V byla v Nošovicích zahájena 
1. června 2018 a vůz se tak stal prvním sériově 
vyráběným osobním vozem s hybridním pohonem  
v České republice. Jeho prodej bude zahájen 
 v průběhu léta 2018.

První hybridní vůz z české produkce

více na
www.autoweek.cz
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Narozeninový dárek Porsche
Výrobu automobilů se značkou Porsche 
rozběhl syn Ferdinanda Porscheho 
Ferry. Tomu rakouská spolková země 
Korutany vydala 8. června 1948 
potvrzení, že Porsche 356 001 smí 
jezdit po veřejných komunikacích. 
Toto výročí si stuttgartská automobilka 

připomíná prostřednictvím různých akcí. K narozeninám si navíc Porsche věnovalo 
dar v podobě studie 911 Speedster. Auto využívá technický základ 911 GT3, avšak 
je pouze dvoumístné, má nízké čelní sklo a nemá střechu. Design i filozofie auta 
odkazují na historické závodní modely Porsche. Pohonnou jednotkou je plochý 
nepřeplňovaný šestiválec s výkonem 368 kW (500 k) se šestirychlostní přímo řazenou 
převodovkou.
Proslýchá se, že Porsche pro příští rok plánuje rozjet malosériovou výrobu tohoto 
vozu.
více na www.autoweek.cz

Inovace pro audiosystémy
Automobilka Bentley a dánský výrobce hifi techniky Bang & Olufsen přicházejí na trh  
s mimořádnou inovací v podobě revolučního rozhraní BeoSonic, které je integrováno 
do nového modelu Continental GT. Systém s 16 reproduktory a zesilovačem  
o výkonu 1500 W přizpůsobuje zvuk cestujícím, kteří si mohou jedním dotekem vytvářet 
individuální zážitky z poslechu hudby uvnitř vozu. Systém Bang & Olufsen BeoSonic 
One-Touch Experience poskytuje 
čtyři odlišné zvukové prostory: Bright, 
Energetic, Warm a Relaxed. Nový Bentley 
Continental GT je vybaven vrstvenými 
akustickými skly čelního okna a bočních 
oken, která zabraňují pronikání vnějšího 
hluku do interiéru, aby byly zaručeny 
optimální zážitky z poslechu v interiéru.
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Renault na autosalonu v Moskvě představí nový kompaktní crossover s karoserií  
ve stylu kupé na bázi Dusteru.
- Ve vedení divize Mobility Solution společnosti Bosch vystřídá do penze odcházejícího 
Rolfa Bulandera Stefan Hartung (52).
- V Kalifornii se vyšetřují dva případy, kdy dlouho po nehodě začaly hořet akumulátory 
vozů Tesla Model S.
- Volkswagen proměnil svou divizi nákladních vozů Volkswagen Truck & Bus v akciovou 
společnost Traton.
- Sdružení britských automobilek a prodejců aut SMMT vyzývá vládu, aby změnila 
přístup při jednání o Brexitu, protože zatím se chová proti zájmům automobilového 
průmyslu v zemi.



Personalia z

Finance AutoBincku řídí Peter Broster
S účinností od 27. června 2018 
zastává nově pozici Finančního 
ředitele skupiny AutoBinck pro Českou  
a Slovenskou republiku Peter Broster. 
Dvaapadesátiletý manažer získal 
zkušenosti v oblasti řízení finančního 
controlingu během svého působení  
v několika nadnárodních společnostech, 
například v PricewaterhouseCoopers a 
na pozici finančního ředitele v GTS Czech 
a Dell Czech Republic. Od roku 2015 
 až do současnosti pracoval v pozici 
Group CFO společnosti AAA Auto 
International, prodejce ojetých vozů, 
kde byl kromě řízení finančních aktivit 
celé skupiny odpovědný rovněž za rozvoj 
v oblasti IT operací. 
Peter Broster je britské národnosti, 
vystudoval na Univerzitě v Southamptonu 
a od roku 1993 je členem Institute of 
Chartered Accountants in England and 
Wales (ACA). Je ženatý a dlouhodobě 
žije v České republice.

Vít Pěkný prošel školením Fiatu
Jak jsme již informovali před týdnem 
divizi osobních vozů českého 
Fiat Chrysler Automobiles řídí  
od 2. července zkušený manažer 
Vít Pěkný. Jak vypadal jeho nástup  
k italské značce? 
„Na konci června jsem prošel 
několikadenním školením v centrále 
středoevropského Fiatu v Budapešti. 
Byl to nářez,“ napsal nám Pěkný  
z města na Dunaji.
Jako cíl svého angažmá si stanovil 
posun prodejů italských vozů  
z chvostu importérského pelotonu  
na lepší pozice. Kromě toho ho ještě 
letos čeká obhajoba doktorandské 
práce. Vít Pěkný v minulosti prošel 
angažmá u několika značek. Mnoho 
let vedl import Kia Motors Czech  
a objevil se také jako manažer v NH 
Caru nebo plzeňském AutoBondu. 
Podílel se také na organizaci výstavy 
Autoshow v pražských Holešovicích.
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Hyundai na autosalonu v korejském Busanu ukázal 
budoucí směr designu a globální strategii značky 
N. Jako příklady byly vystaveny koncept HDC-2 
Grandmaster, Veloster N, modernizovaný Tucson  
a koncept Future Mobility Life.
Veloster N, představený poprvé v lednu 2018 
na mezinárodním autosalonu NAIAS v Detroitu,  
je druhým modelem značky N po modelu i30 N, 
uvedeném v Evropě v minulém roce, a současně prvním 
prezentovaným korejským zákazníkům. Má odlišný 
vnější i vnitřní design a je poháněn přeplňovaným 
motorem 2,0 l o výkonu 202 kW (275 k). Veloster N 
nabízí funkci Launch Control pro optimální rozjezd  
a funkci vyrovnávání otáček motoru při dynamickém 
řazení.  
Hyundai bude dále diverzifikovat portfolio značky 
N včetně vysokovýkonných modelů N, verzí N Line  
a programu N Option, nabízejícího individuální díly N 
pro všechny modely značky.
Koncepční vozy HDC-1 Le Fil Rouge a HDC-2 

Grandmaster ukázaly další rozvoj designérského 
stylu, kterému Hyundai říká „smyslná sportovnost“. 
Koncept Le Fil Rouge debutoval na Ženevském 
autosalonu 2018. Design nově představené studie 
HDC-2 Grandmaster se zaměřuje na harmonizaci 
čtyř klíčových prvků - proporcí, uspořádání, stylu 
a techniky. Všechna budoucí vozidla Hyundai mají 
vytvořit harmonickou produktovou řadu ve stylu 
Hyundai Look.
Modernizované SUV Tucson 2019 se představilo  
s vylepšeným designem a rozšířenou výbavou  
v oblasti aktivní bezpečnosti. 
Hyundai prezentoval téma Future Mobility Life 
(Budoucí život mobility) v pěti oddělených zónách - 
Garage N, Hyundai Veloster Street, Design Gallery, 
Hydrogen Electricity House a Life Square. Jednotlivé 
oblasti kladou důraz na filozofii designu značky 
Hyundai a mobilní život s cílem zajistit maximální 
spokojenost zákazníků. 

Hyundai v Busanu ukázal budoucnost 
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Skupina PSA hodlá upevnit své postavení vedoucího 
výrobce na evropském trhu s malými dodávkami, 
 kde dosahuje více než 30 % podíl, a nabízí svým 
současným i budoucím zákazníkům novou generaci 
vozů Peugeot Partner, Citroën Berlingo a Opel/Vauxhall 
Combo. Nová generace je třetí u vozů Peugeot Partner 
 a Citroën Berlingo a pátou u Opelu Combo.
Peugeot Partner byl v roce 2017 v čele prodejů dodávek 
v Evropě s prodejem téměř 78 000 vozů následován 
Citroënem Berlingo s téměř 73 000 prodanými 
vozy. Skupina PSA v roce 2017 ve světě prodala 
 658 000 užitkových vozů a odvozených osobních verzí,  
což představovalo nárůst o 16 %.
Nové vozy, které vzešly ze společného vývojového 
programu, používají platformu PSA EMP2. Poskytnou 
nové prvky výbavy i větší bezpečnost (podpůrné 
prvky řízení a manévrování), komfort a praktičnost 
(kabina typu polokombi, větší užitečné zatížení, delší 
ložná plocha, paket Stavba atd.).
Skupina PSA nyní nabízí širokou škálu verzí karoserií 

kombinujících různé varianty užitečného zatížení 
od 650 kg po 1000 kg, dvě délky vozidel 440 a 475 
cm, dvě, tři nebo pět míst k sezení a speciální prvky 
výbavy (otvor pro dlouhý náklad, výklopný zadní 
díl střechy Girafon, zesílené osvětlení nákladového 
prostoru, zásuvka 220 V atd.). Dokáže tak pokrýt 
všechny potřeby profesionálních uživatelů. 
Vozy značky Peugeot a Citroën se vyrábějí v továrnách 
ve španělském městě Vigo a v portugalském městě 
Mangualde. Španělský závod bude poprvé vyrábět 
i vozy Opel/Vauxhall. Obě továrny, jež jsou součástí 
Pyrenejské divize PSA, prošly při přípravě výroby 
nových modelů Peugeot Partner, Citroën Berlingo 
a Opel/Vauxhall Combo rozsáhlou modernizací. 
V Mangualde byl vytvořen třetí výrobní tým (225 
nových zaměstnanců) a ve Vigu čtvrtý (900 nových 
zaměstnanců). 
Uvedené vozy se budou prodávat ve stovce zemí.  
V Evropě bude zahájeno přijímání objednávek v září. 
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Platforma Uniqway 
Škoda Auto uvádí na trh platformu Uniqway pro sdílení 
vozidel, kterou spoluvytvářeli studenti ze tří pražských 
univerzit - Českého vysokého učení technického, České 
zemědělské univerzity a Vysoké školy ekonomické. 
Podmínky pro realizaci jim vytvořily Škoda Auto  
a Škoda Auto DigiLab. Škoda Auto poskytuje 15 vozů 
Škoda Fabia Style a významně tak přispívá k realizaci 
projektu. Hlavní myšlenkou je nabídnout mobilitu  
i přes omezený rozpočet a chybějící auto. Studenti se 
postarali o vývoj aplikace a webových stránek, navrhli 
grafický design, organizovali marketingové aktivity 
 a vybrali auta.
Po bezplatné registraci studentskou kartou ISIC  
se mohou vozidla přes aplikaci vyhledat a pronajmout. 
Speciální tlačítko Uniqway v každém voze informuje 
pomocí barevného kódu, zda se vozidlo nachází  
v povolené parkovací zóně nebo na správném místě 
pro vrácení vozidla.
Pokud bude praktický test úspěšný a 300 studentů 
poskytne pozitivní zpětnou vazbu, bude služba  
k dispozici všem studentům tří univerzit a v budoucnu 
se může rozšířit i na další vysoké školy.

Schváleno spojení HoppyGo a SmileCar 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil 
spojení dvou platforem P2P carsharingu služby 
HoppyGo, která funguje pod záštitou Škoda Auto 
DigiLab, se spojí se SmileCar dopravce Leo Express.
 „Jsme rádi, že po bezproblémovém schválení spojení 
HoppyGo a SmileCar ze strany ÚOHS můžeme zahájit 
sloučení obou platforem v jednu službu. Kompletní 
transformace by měla být dokončena 11. července. 
Nová platforma HoppyGo zákazníkům nabídne P2P 
sdílení automobilů (uživatelé mezi sebou) a stane 
se tak významným hráčem na carsharingovém trhu 
 v České republice. Silné zázemí Škoda Auto DigiLab 
a významného přepravce v oblasti železniční  
a silniční dopravy Leo Express přinese široké možnosti 
inovací i propojení s dalšími způsoby přepravy,“ uvádí 
generální ředitel HoppyGo Jan Charouz. 
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Modernizovaný Jeep Renegade je první automobil 
koncernu Fiat Chrysler Automobiles vybavený novou 
generací zážehových turbomotorů MultiAir III 1,0 
 a 1,3 l.
V Turíně se tříválcům dlouho vyhýbali - raději dávali 
přednost dvouválcům. Nakonec ale podlehli tlaku 
emisních limitů. Nový tříválec sdílí se čtyřválcem mnoho 
komponent, protože jsou tvořeny jednoválcovými 
celohliníkovými moduly s ocelovými vložkami válců, 
které mají shodné vrtání 70 mm i zdvih 86,5 mm. 
Motory mají čtyři ventily na válec ale pouze jeden 
vačkový hřídel, který ovládá výfukové ventily. 
Otevírání sacích ventilů má na starosti třetí generace 
elektrohydraulického systému MultiAir, který Fiat 
vyvíjí ve spolupráci se společností Schaeffler. Klasický 
vačkový hřídel zde nahradily aktuátory, které dokáží 
otevírat a zavírat ventily zcela nezávisle. Výsledkem 
je přesnější nastavení cirkulace vzduchu ve válcích, 
méně pohyblivých částí a podle konstruktérů i vyšší 
odolnost a spolehlivost.

Turbodmychadlo má velmi malou setrvačnost, takže 
reakce motoru na sešlápnutí plynového pedálu 
 by měly být rychlé. Součástí dmychadla je elektricky 
ovládaný obtokový ventil a mezichladič stlačeného 
vzduchu, pracující na principu vzduch-voda.
Motory jsou vybaveny filtrem pevných částic GPF, aby 
splnily emisní standard Euro6d Temp.
Tříválec o objemu 999 cm3 dosahuje výkon 88 kW 
(120 k) při 5750/min a největší točivý moment je 190 
N.m při 1750/min. Čtyřválec má objem 1332 cm3, 
výkon 110 kW (150 k) při 5750/min a největší točivý 
moment 270 N.m při 1850/min. K dispozici bude také 
varianta se 132 kW (180 k) a 270 N.m.
Výrobou nové generace motorů MultiAir III byla 
pověřena motorárna v polské Bielsko-Bialej. Motory 
se ještě do konce letošního roku objeví i v dalších 
modelech koncernu FCA. Tříválec má nahradit 
dvouválec 0,9 TwinAir a čtyřválec vystřídá současný 
1,4 MultiAir i motor 1,6 E-Torq. 
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Závod do vrchu Pikes Peak ve státě Colorado je dlouhý 
19,9 km a při stoupání do nadmořské výšky 4302 m n. 
m. je potřeba překonat převýšení o 1500 m a projet 
156 zatáček. Právě sem se vydal tým Volkswagen 
Motorsport se závodním vozem I.D. R Pikes Peak 
 s čistě elektrickým pohonem.
Cílem akce bylo, aby si Volkswagen vylepšil 
pošramocenou pověst a vytvořil nový traťový 
rekord vozidel s elektrickým pohonem. Německý 
elektrifikovaný zázrak nakonec pokořil nejen rekord 
elektromobilů, ale splnil i to, v co ve Wolfsburgu 
tajně doufali, ale netroufali si to říkat nahlas: překonal 
absolutně nejlepší výkon dosažený v tomto závodě. 
Ten od roku 2013 držel Sébastien Loeb s vozem 
Peugeot 208 T16 s motorem V6 3,2 l twin turbo 
 se 645 kW (875 k) časem 8: 13.878.
Na trati jako je Pikes Peak hrají mimořádnou 
roli i schopnosti a zkušenosti řidiče. Volba padla  
na trojnásobného vítěze závodu Romaina Dumase. 
Právě on s vozem Volkswagen I.D. R proletěl legendární 
„závod do oblak“ v čase 7: 57.148, takže jako první  
v historii prolomil hranici 8 minut.
Výkonnostní parametry trakčního elektromotoru  
se nemusejí zdát mimořádné (500 kW/680 k a 650 
N.m). Jenže pro Pikes Peak je důležitější průběh 
točivého momentu, umožňující záběr už téměř  
od nulových otáček, vynikající poměr výkonu  

a hmotnosti (hmotnost vozu je 1100 kg) a to,  
že elektromotor, na rozdíl od spalovacích motorů, 
neztrácí výkon ani v tak velké nadmořské výšce.
Konstrukce vozu plní standardy FIA pro kategorii 
hybridních prototypů kategorie LMP1, které startují 
v závodě 24 hodin Le Mans. Vůz je takřka plochý, bez 
chladičů, ale na jeho zádi je obrovské přítlačné křídlo 
a zvládá zrychlení z 0 na 100 za 2,2 s. I.D. R Pikes Peak 
si díky rekuperaci sám produkoval až 20 % elektrické 
energie potřebné pro zdolání 20 km dlouhé tratě. 
Pozoruhodným údajem je to, že celý projekt byl 
odstartován před pouhými 250 dny! Do té doby neměl 
nikdo ve Volkswagenu Motorsport žádné zkušenosti 
s tímto závodem ani s touto technikou!
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