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Zájem o CNG v dopravě v ČR roste
Český plynárenský svaz (ČPS), zástupci státu
a dopravců představili plány na další rozvoj
používání stlačeného zemního plynu (CNG)
v České republice. Rozvoj CNG jako významné
ekologické alternativy k fosilním palivům je v ČR
dlouhodobě velmi dobrý. Infrastruktura vzrostla
na 199 veřejných plnicích stanic. Z toho více než
60 % je součástí sítí čerpacích stanic. Více než
80 měst disponuje alespoň jednou plnicí stanicí.
ČR je v oblasti infrastruktury plně srovnatelná
s Rakouskem a Německem. V provozu je u nás
23 000 vozidel na CNG, z toho 1370 autobusů, což
je více než 6 % z celkového počtu.
„Zájem o CNG jako ekologický pohon neustále
roste. Důvodem je nejen ekologické hledisko, kdy
CNG produkuje v porovnání s naftou o více než 90
% méně emisí NOx a oproti benzinu o 25 % méně
CO2, ale i ekonomické. Náklady na ujetý kilometr
zhruba 1 Kč a pořizovací cena CNG automobilů
srovnatelná s vozy na klasický pohon dělají z CNG
jeden z nejdostupnějších alternativních pohonů,“
uvedla výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Pozitivně vnímá rozvoj zemního plynu v dopravě
také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které jej
hodnotí zejména dle cílů stanovených Národním
akčním plánem čisté mobility (NAP CM). „NAP
CM se daří plnit i z hlediska využívání strukturálních
fondů, ve kterých bylo vyčleněno 11 miliard korun
na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon
vč. několika stovek autobusů na CNG a výstavbu
infrastruktury. Tuzemské ﬁrmy mají dobré zkušenosti

s provozem CNG autobusů, a proto chceme
jejich využívání i nadále podporovat,“ informoval
náměstek ministra Eduard Muřický.
Podle pověřence pro čistou mobilitu Jana
Bezděkovského Ministerstvo dopravy vnímá
CNG a LNG jako v současnosti nejdostupnější
alternativní paliva a má zájem na jejich dalším
rozvoji. Ve vztahu k CNG je klíčové memorandum
o prodloužení snížené sazby spotřební daně
na zemní plyn minimálně do roku 2025, které
v květnu 2018 podepsali představitelé ministerstev
a plynárenských společností. Stěžejním závazkem
je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn
určený pro pohon motorů nepřekročí hranici
3 Kč/m3.
Více o použití biometanu v dopravě na str. 10
(po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Scala Monte Carlo a Kamiq Monte Carlo
se představí ve Frankfurtu
Škoda v září 2019 na IAA ve Frankfurtu
uvede nejvyšší výbavové řady modelů
Scala Monte Carlo a Kamiq Monte Carlo.
Sportovní doplňky a černé designové
prvky pomáhají dotvářet lifestylové
varianty Monte Carlo mnoha modelů
značky už od roku 2011. Ke stávajícímu
modelu Fabia Monte Carlo se přidají také
modely Scala Monte Carlo a Kamiq Monte
Carlo. Tyto sportovní, lifestylově zaměřené
varianty zdobí řada černých prvků, které
zdůrazňují sportovní charakter a design.
Scala Monte Carlo dostane černé části
předního spoileru, Kamiq Monte Carlo

černé střešní nosníky. Kromě toho bude
možné obě špičkové verze poznat podle
speciální plakety.

Porsche 919 Hybrid v Rodném domě Ferdinanda Porscheho
Expozici Rodného domu Ferdinanda
Porscheho v Liberci-Vratislavicích obohatil
nový unikátní automobil Porsche 919
Hybrid. Jde o vítězný vůz závodu 24 hodin
Le Mans z roku 2016 posádky Neel Jani/
Marc Lieb/Romain Dumas. Z celkového
výkonu 670 kW (900 k) připadá na

elektromotor pohánějící přední kola 294
kW (400 k). Vzadu pracuje přeplňovaný
zážehový čtyřválec 2,0 l s 368 kW (500 k).
Vůz má dva systémy rekuperace. První
z nich mění kinetickou energii brzdícího
vozu na elektřinu, druhý používá generátor
s turbínou roztáčenou spalinami. Elektrický
proud se ukládá do vodou chlazeného 800
V lithio-ionového akumulátoru. Závodní
prototyp kategorie LMP1 vyhrál v letech
2015, 2016 a 2017 24 hodin Le Mans, ve
vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC
dosáhl 17 vítězství a získal po třech titulech
v hodnocení značek i jezdců.
Unikátní exponát se stal součástí
expozice, která je veřejnosti přístupná
v pátek, sobotu a neděli od 9 do 17:00,
v ostatní dny po předchozí domluvě
s Návštěvní službou Škoda Muzea.
Návštěvu lze zkombinovat s prohlídkou
Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.
více na
www.autoweek.cz

Audi A1 Citycarver je nejmenší crossover
Termín „carver“ je známý z lyžování –
carvingové lyže jsou při zatáčení prostě
senzační. Také Audi má nyní v nabídce
Carver s přívlastkem City. A1 Citycarver
ovšem nemyslí jen na města. Měl by stejně
tak zvládat dálnice i lehký terén. Proto
má přibližně o 4 cm vyšší světlou výšku
a plastové doplňky na karoserii pro zlepšení
ochrany karoserie. Čtyři úrovně výbavy
odpovídají standardní A1. Také nabídka
pohonných jednotek je obdobná od
přeplňovaného zážehového tříválce 1,0
TFSI/70 kW (95 k) po čtyřválec 2,0 TFSI/147
kW (200 k). Za příplatek lze získat systém
řízení jízdní dynamiky Audi drive select
se čtyřmi jízdními režimy. S verzí quattro
s pohonem všech kol se nepočítá.

Audi A1 citycarver lze objednávat od
srpna 2019 a u prodejců se objeví na
podzim. Základní cena je 584 900 korun
včetně DPH.

Kia spouští předprodej nových elektromobilů
Automobilka Kia v České republice
rozšiřuje nabídku elektricky poháněných
vozidel s akumulátory o dvě novinky. Model

e-Niro doplňuje stávající hybridní model
Niro HEV a Plug-in hybridní variantu Niro
PHEV. Model e-Soul je druhou generací,
která navazuje na Soul EV. Oba spojuje
nová generace lithio-ion-polymerových
akumulátorů se zvýšenou kapacitou 64
kWh poskytující dojezd 289 km pro e-Niro
a 277 km pro e-Soul. Oba modely jsou
dostupné za cenu 1 149 980 Kč. Cena
obou modelů s prodlouženým dojezdem
– e-Niro až na 455 km a e-Soul až na
452 km – činí 1 199 980 Kč. Na všechny
verze se poskytuje sedmiletá tovární
záruka s omezením na 150 000 km, která
se vztahuje na akumulátorový modul
a elektromotor. Zákazníci si mohou vozy
objednat u vybraných dealerů s dodáním
v průběhu roku 2020.

více na
www.autoweek.cz

Červený kříž testuje nový Defender
Nejprve těžké testy v Keni, poté
dynamické představení na festivalu
Goodwood Festival of Speed a na závěr

zamířil připravovaný Land Rover Defender
do pouště. Prototypy Defenderu již
najezdily více než 1,2 milionu testovacích
kilometrů. Nedávno bylo na programu
mnoho praktických zkoušek v horku na
pouštním písku Spojených arabských
emirátů, protože v Dubaji se nachází
globální automobilové centrum Federace
společností Červeného kříže a Červeného
půlměsíce IFRC.
Společný
testovací
program
je
v souladu s globálním partnerstvím Land
Roveru s IFRC, které bylo prodlouženo o tři
roky. Plány zahrnují projekty připravenosti
na neštěstí a pomoc při katastrofách.
Partnerství
mezi
Land
Roverem
a Červeným křížem nebo Červeným
půlměsícem trvá již 65 let.

První náčrt 3. generace miniauta Hyundai i10
Hyundai v září na autosalonu IAA 2019
ve Frankfurtu představí nejnovější generaci
městského minivozu i10. Novinka byla
navržena a vyvinuta v Evropě a v Evropě
(v Turecku) se bude i vyrábět. Do prodeje
přijde počátkem roku 2020. Hyundai i10
se má stát nejlépe vybaveným vozem ve
svém segmentu s nejmodernějšími systémy
konektivity i asistenčními a bezpečnostními
prvky. Proto má ambice se stát jedničkou
v segmentu, který mnozí jeho konkurenti

v Evropě opouštějí, i když jinde po světě
patří k nejdůležitějším.

Další témata 31.–32. týdne na autoweek.cz
Clo na německá auta jen jako Trumpův žert
Nové vozy Dacia dostupné online
Renault Zoe opět na vrcholu
Roste zájem o alternativní pohony
více na
www.autoweek.cz

Audi představuje e-tron 50 quattro
Audi uvádí variantu svého E-SUV quattro
e-tron 50 s menším výkonem jako základní
úroveň svých elektricky poháněných vozů.
Dva trakční elektromotory poskytující
celkový výkon 230 kW a točivý moment
540 N.m. Akumulátor má kapacitu 71 kWh
(e-tron 55 má 95 kWh). Má dojezd podle
cyklu WLTP pouze 300 km místo 400 km
jeho výkonnějšího sourozence e-tron 55.
Zatímco e-tron 55 zvládne sprint z 0 na 100
km/h za méně než 6,0 s, nově nabízený
e-tron 50 za 7,0 s a jeho největší rychlost
je elektronicky omezena na 190 km/h. Ve
vysokovýkonné nabíjecí stanici může Audi
e-tron 50 quattro využít výkon nabíjení
až 120 kW. Alternativně lze akumulátor
napájet z běžné sítě v průmyslové zásuvce

střídavým proudem 400 V s dobíjecím
výkonem 11 kW za přibližně sedm hodin.
Audi e-tron 50 quattro se, stejně jako
e-tron 55, vyrábí v závodě v Bruselu.

Rodina Porsche 911 se rozrůstá
Porsche postupně rozšiřuje nabídku
8. generace modelu 911, nejnověji
o verze Carrera 911 Coupé a Carrera
911 Cabriolet. Carrera tradičně označuje

vstupní verze do modelové řady 911.
Třílitrový šestiválcový boxer s dvojitým
přeplňováním má výkon 283 kW (385 k),
o 11 kW (15 k) víc než u předchůdce.
S
osmistupňovou
dvouspojkovou
převodovkou zrychluje z 0 na 100 km/h za
4,2 s a dosahuje maximální rychlost 293
km/h. Spotřeba podle NEDC by měla být
u Coupé 9,0 l/100 km, u Cabrioletu 9,2
l/100 km. Po stránce výbavy Carrera téměř
odpovídá Carreře S, liší se mj. menšími koly
a brzdami. V interiéru je dotykový 10,9“
displej. Mezi inovativními asistenčními
systémy je mj. i Porsche Wet Mode pro
ještě bezpečnější jízdní vlastnosti na mokré
vozovce.
Nové modely už je možné objednávat.

více na
www.autoweek.cz

Mercedes se musel omluvit
Při probíhajících diskusích o důsledcích
globálního oteplování Mercedes-Benz
na sociální síti Twitter jako propagaci
svého SUV zveřejnil větu: „Pokud by toto
léto nebylo dostatečně horké, pak ho
Mercedes-AMG GLA 45 4Matic ještě víc
zahřeje touto horkou červenou barvou.“
Kromě toho byla uvedena spotřeba
paliva 8,5 l/100 km a emise CO2 ve výši
193 g/km. Vedoucí německé organizace
Deutsche Umwelthilfe Jürgen Resch
prohlásil: „Žádáme nového šéfa Daimleru

Olu Källenia, aby okamžitě ukončil toto
znevažování ochrany klimatu.“ Ministr
dopravy
Bádenska-Württemberska
Winfried Hermann napsal: „To je AMG
skutečně takové naduté automobilové
monstrum?
Kdo
tyto
automobily
potřebuje?“ V důsledku negativních
reakcí Mercedes-Benz zveřejnil omluvu:
„Lidi, opravdu to nebyla naše nejlepší
hodina. Upřímně se omlouváme. Usilovně
pracujeme na transformaci našeho
vozového parku. Usilujeme o CO2neutrální mobilitu.“
Daimler je v Německu vyšetřován
Federálním úřadem pro motorová vozidla
KBA kvůli použití nezákonných blokovacích
zařízení systémů pro čištění spalin vozidel
se vznětovými motory. Daimler už svolal 60
000 SUV GLK do servisů k úpravě softwaru,
ovšem počet vozidel, která používají
motory používající zařízení pro podvádění
při měření emisí, může být až 700 000.

Američané mají obavy z Autopilotu Tesly
Americké organizace na ochranu
spotřebitelů a daňových poplatníků
oficiálně vyzvaly příslušné federální orgány
v USA, aby prověřily systém Autopilot ve
vozech Tesla a obvinily automobilku,
že používá klamavé informace, pokud
tento systém při uvádění na trh označuje
jako zcela autonomní. Centrum pro
automobilovou bezpečnost CAS (Center
for Auto Safety) vyzvalo Federální
obchodní komisi FTS (Federal Trade
Commission), aby začala konat. CAS
už před rokem vyzval FTC, aby prošetřila
obchodní praktiky společnosti Tesla.
Centrum pro bezpečnost uvedlo, že od
té doby zemřelo a bylo zraněno mnoho
dalších Američanů. „Tesla soustavně

a
podvodně
představovala
svoji
technologii. Je nejvyšší čas, aby regulační
orgány zasáhly a ochránily veřejnost. Tesla
nezodpovědně prodává svou technologii
jako systém pro zvyšování bezpečnosti
a přitom místo toho zabíjí lidi,“ řekl hlavní
obhájce neziskové organizace Consumer
Watchdog Adam Scow.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Šéf Koyo Bearings Novák jde
do Japonska

DHL Supply Chain najala
obchodníka pro transport

Změnou prošla organizační struktura
v olomoucké Koyo Bearings s platností
od 1 července. Petr Novák, který
stojí v čele olomoucké společnosti už
od roku 2008, přijal pozici v centrále
nadnárodní korporace JTEKT se sídlem
v japonském městě Nagoya. Tímto se
stane prvním členem vedení přímo
v centrále JTEKT, který není
japonské národnosti. Tato
centrála má přes 50 000
zaměstnanců, 65 závodů
po celém světě a obrat až
13 miliard USD.
Cílem jeho nové práce je vedení nově
zřízeného oddělení, jehož misí je zavedení
a standardizace nového systému řízení
regionů (Japonsko, Asie, Evropa, USA)
korporace JTEKT a následně všech
výrobních závodů a poboček po celém
světě. Novák zároveň zůstává v čele
české Koyo Bearings s tím, že polovinu
času stráví v Japonsku a druhou v České
republice.

Do nově vytvořené
funkce vedoucího
obchodu
pro
transport DHL Supply
Chain, poskytovatele
logistických řešení
v České republice, byl
jmenován manažer,
který přišel z Nagel Group. Hlavní náplní
práce Richarda Endla bude získávat
nové zákazníky, rozšiřovat portfolia služeb
současných klientů a usilovat o maximální
synergii a zefektivnění přeprav.
Richard Endl (48) přichází do DHL
Supply Chain po dvouletém působení ve
společnosti Nagel Group, kde pracoval
jako vedoucí mezinárodního FTL oddělení.
Do té doby získával své obchodní
zkušenosti na manažerských pozicích
převážně v dopravních a logistických
firmách, například v DSV Road, Gistrans
Czech Republic nebo v DHL Express.
Vystudoval Filozofickou fakultu na
Univerzitě Palackého v Olomouci.

Bývalý šéf Audi obžalován
Není to tak dávno, kdy byl Rupert
Stadler (56) úspěšným manažerem.
Udělal si jméno jako šéf Audi si a jeho
slovo bylo vážné. Pak ale přišla aféra
Dieselgate a spolu s ní i pád. Kvůli
podvádění při měření emisí ve výfukových
plynech byl na několik měsíců uvržen
do vazby a nyní mu hrozí soud kvůli
podezření z podvodu. Státní návladní
v Mnichově podal žalobu na Stadlera
a tři další obžalované – mj. bývalého šéfa
vývoje Audi, VW a Porsche Wolfganga
Hatze, pro podvod vůči kupujícím, jimž
byly automobily s ovzduší znečisťujícími

vznětovými motory prodávány
jako čisté, podvodnou
reklamu a falešné certifikace.
V žalobě se uvádí: „Žalovaný
Stadler je obviněn z toho, že
si byl vědom manipulace
nejpozději od konce září 2015
a ani poté nezabránil prodeji dotčených
vozidel Audi a VW.“ Stadler i Hatz, který
také strávil několik měsíců ve vazbě,
všechna obvinění popírají. Nyní musí
Hospodářská komora okresního soudu
v Mnichově rozhodnout, zda bude
obžaloba přijata a bude zahájeno řízení.
více na
www.automakers.cz

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)

Partner organizace:

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:

Alternativní
pohony
v historických
vozech Škoda

Nissan
ve velkých
problémech

Budoucnost
zemního plynu
v dopravě je
v biometanu
Kovy jako brzda
elektromobility

Rekord v účinnosti
pro Volkswagen
ID.R

Budoucnost zemního plynu v dopravě je v biometanu
Strategickým cílem je postupné nahrazování
zemního plynu pokročilým biometanem, který se
stává zcela zásadním zdrojem energie. Bez něj
nelze dosáhnout úspor emisí, k nimž se ČR zavázala.
Biometan se vyrábí úpravou bioplynu prioritně
z biologicky rozložitelných surovin: odpadních látek
(ČOV), vedlejších produktů z výroby (biologicky
rozložitelné komunální odpady, zbytky z restaurací,
odpady z potravinářského průmyslu, chlévská
mrva) apod. Složení biometanu je identické se
zemním plynem. Proto vše, co funguje na zemní
plyn, bude fungovat i na biometan včetně aut na
CNG nebo nákladních automobilů na zkapalněný
zemní plyn (LNG)! Nejsou proto potřeba žádné
investice do konverze.
K dispozici je dostatečné množství surovina pro
produkci množství pokrývajícího většinu spotřeby
plynu pro dopravu, po roce 2050 dokonce
veškerou potřebu.
Mezi klíčová opatření k rozvoji výroby
a využití biometanu patří konverze neefektivních

bioplynových stanic (BPS) na výrobny biometanu
pro dopravu za pomoci provozní podpory pro
výrobce biometanu, investiční podpory přestavby
a dovybavení zemědělských BPS s cílem přejít
k vyššímu podílu odpadní biomasy namísto cíleně
pěstované. Podporu vyžaduje i stavba těžebních
přípojek.
Zajištění vstupů pro výrobu pokročilého
biometanu zahrnuje úpravu hierarchie nakládání
s odpady, povinnost likvidovat minimálně
stanovený podíl biologicky rozložitelných
odpadů v zařízení na výrobu pokročilých biopaliv
a podporu aplikace hnojiv z digestátů do půdy.
Zemní plyn podle Evropské komise nesplňuje
podmínky pro nízkoemisní pohon ani nejde
o obnovitelný zdroj energie, takže se nevejde
do plánů EU na snižování CO2 v dopravě
a dlouhodobě jej nelze podporovat jako
alternativní palivo. Mohlo by tomu tak být jen
s příměsí biosložky.
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Kovy jako brzda elektromobility
S tím, jak po celém světě roste výroba elektricky
poháněných vozidel, narůstá nedostatek
surovin pro výrobu jejich akumulátorů. Analytici
předpovídají rozmach elektromobility v příštích
třech dekádách, ale současně varují před
limitovanou produkci potřebných kovů. Výrobci
zvyšují výrobu elektricky poháněných vozidel,
což podle zprávy poradenské a výzkumné firmy
Wood Mackenzie může u kovů, používaných
k výrobě akumulátorů, způsobit do poloviny roku
2020 jejich nedostatek. Očekává se, že nejvíce
budou postiženy dodávky lithia, kobaltu a niklu.
Podle výzkumného ředitele Wood Mackenzie
Gavina Montgomeryho jsou prozatím dodávky
uvedených tří kovů dostačující k uspokojení
poptávky. Varuje, že tržní cena těchto kovů
krátkodobě klesla, což odradí jejich producenty
od zvyšování nabídky pro uspokojení budoucí
poptávky. Ve skutečnosti se v příštích několika
letech očekává, že v souvislosti s rozvojem
elektromobility poptávka po těchto kovech
poroste tak rychle, že jejich dodavatelé s ní
nebudou schopni držet krok. Na Zemi existuje
jen omezené množství lithia, kobaltu a niklu, které

nemusí stačit k uspokojení budoucí poptávky
výrobců elektromobilů, varuje Montgomery.
„Získání potřebného množství niklu, které
budou potřebovat elektrická vozidla do poloviny
roku 2020, bude složité s dodací lhůtou často až
10 let, zatímco investice se musí vynaložit ihned,“
řekl Montgomery.
Společnost Wood Mackenzie očekává, že
prodej elektrických vozidel poroste, takže jejich
podíl bude do roku 2025 představovat 7 %
veškerého prodeje osobních automobilů a do
roku 2040 toto číslo dosáhne 38 %. V současné
době elektricky poháněná vozidla tvoří 0,5 %
světového vozového parku.
Navzdory pesimistickým předpovědím,
týkajícím se dodávek niklu, lithia a kobaltu, se
předpokládá, že zásoby dalších dvou klíčových
materiálů, potřebných pro výrobu akumulátorů
elektromobilů, tedy grafitu a manganu, jsou
dostatečné. Z hlediska rozvoje elektromobility
ale může být kritický nedostatek mědi, potřebné
pro elektrické rozvody vozidel a infrastrukturu
nabíjecích stanic.
více na
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Nissan ve velkých problémech
Společnost Nissan Motor se značkami Nissan,
Infiniti a Datsun čelí prohlubující se krizi spojené
s dramatickým poklesem ziskovosti. Položky
nákladů rychle vzrostly od doby, kdy přestal být
generálním ředitelem Carlos Ghosn a vystřídal
jej Hiroto Saikawa. Situace se ještě zhoršila od
doby, kdy byl Ghosn vloni na podzim zatčen.
Proto představila největší plán restrukturalizace
od doby převzetí Renaultem před 20 lety.

především na malá vozidla, včetně modelů
Datsun na rozvíjejících se trzích. Nissan rovněž
omezí nabídku nadstandardních prvků výbavy.
Četné variace se ukazují jako drahé a výrobně
komplikované v situaci, kdy je marketingová
a pobídková podpora limitovaná. V Severní
Americe i Evropě má Nissan se svými SUV
a crossovery dobře pokryté nejvíce rostoucí
tržní segmenty.

Nissan plánuje do jara 2022 zmenšit
modelovou nabídku o 10 % a do roku 2023
propustí nejméně 12 500 pracovníků, tedy
téměř desetinu, protože v roce 2018 měl 138 000
zaměstnanců. Tak rozsáhlé propouštění bude
Nissan stát obrovské prostředky na odstupném,
které bude muset těmto lidem vyplatit. Zvažuje
se i uzavření některých závodů.

Také Nissan se zavázal k elektrifi kaci. Má
výhodu v desetileté produkci modelu Leaf.
V plánu je uvedení osmi nových elektricky
poháněných vozidel pro roční prodej 1 milionu
elektrifikovaných vozidel do roku 2022. Jenže
při své finanční situaci si Nissan nemůže
dovolit ponechat všechny současné modely
ve výrobním programu a k tomu přidat ještě
elektrické.

Ghosn v Nissanu od roku 2011 prosazoval
agresivní politiku zvyšování podílu na trhu
a zvyšování zisku. Jenže Nissan se v posledních
letech posunul do pozice značky prodávající
s velkými slevami a spoléhající především na
rozsáhlé dodávky pro autopůjčovny v USA.
Logickým důsledkem je klesající zisk. Ten byl
letos v prvním čtvrtletí nejnižší od roku 2008.
Nissan omezí svou modelovou nabídku.
Snížení počtu vyráběných modelů se zaměří

Problémy Nissanu se odrážejí i v problémech
jeho aliančního partnera a největšího akcionáře
Renaultu. Tomu v důsledku poklesu tržeb o 6,4 %
mu poklesl provozní zisk o 13,6 % na 1,65 miliardy
eur. V důsledku sporů s Nissanem poklesly
Renaultu i úspory plynoucí ze společných
nákupů. Renault ale počítá se zlepšenými
výsledky ve druhém pololetí po uvedení nové
generace modelu Clio.
více na
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Rekord v účinnosti pro Volkswagen ID.R
Dva měsíce po rekordní jízdě elektricky
poháněného prototypu ID.R na Severní smyčce
Nürburgringu VW Motorsport zveřejnil detailní
analýzu tohoto 6:05,336 minuty dlouhého kola.
Prototyp ID.R hraje roli ambasadora strategie
elektrifikace a budoucí rodiny vozidel společnosti
Volkswagen. Technologie, použité a prověřené
při rekordních pokusech s vozem ID.R, budou
využity v sériové produkci nové modelové řady
vozidel s elektrickým pohonem I.D., která přijde
na trh od roku 2020.
Jízda po horském okruhu průměrnou
rychlostí 204,96 km/h znamenala, že řidič vozu
Romain Dumas musel čelit velkým odstředivým
silám. Měřicí přístroje ID.R zaznamenaly příčné
zatížení až 3,49 g v sérii zatáček Kallenhard
a nejdramatičtější zpomalení před zatáčkou
Aremberg – 2,7 g. ID.R dosáhl nejvyšší rychlost
v sekci Fuchsröhre na konci dlouhého klesání
– 273 km/h. Naopak nejnižší rychlostí projel
legendárním Karusselem – 83 km/h .
Rekordní automobil se dvěma trakčními
elektromotory o celkovém výkonu 500 kW (680
k) byl nejen rychlý, ale také rekordně efektivní.
K absolvování 20,8 km dlouhé trati potřeboval
pouze 24,7 kWh. To znamená, že nejenže byl
mnohem rychlejší než vozy kategorie GT3, ale
také k projetí jednoho kola v porovnání s nimi
spotřeboval jen čtvrtinu energie.

systému rekuperace brzdné energie. Maximální
hodnota byla dosažena těsně před koncem
na rovince Döttinger Höhe. Na jejím začátku
ID.R rekuperovalo přesně 9,87 % energie
spotřebované do tohoto okamžiku. Výsledkem
strategie využití energie, vyvinuté speciálně pro
Nürburgring, byla skutečnost, že Dumas dokázal
i v posledním úseku trati se tříkilometrovou
rovinkou dosáhnout vysokou rychlost.
Aby bylo možné co nejlépe využít energii
měl Dumas k dispozici ručně aktivovaný systém
redukce přítlaku (DRS). Stisknutím tlačítka se mění
poloha 2 m širokého přítlačné plochy tak, aby se
výrazně snížil aerodynamický odpor v místech,
kde není potřeba tak velký aerodynamický
přítlak. DRS použil na 23 místech, především při
zrychlování a na rovinkách. Během rekordního
kola bylo DRS otevřeno, tzn. vůz jel se sníženým
aerodynamickým odporem, po dobu 88,82 s,
což bylo 24,3 % celkové doby jízdy. Nejdelší úsek
s aktivovaným DRS byla tříkilometrová rovinka
Döttinger Höhe na konci kola.

To bylo mj. umožněno sofistikovanou
rekuperační strategií. Volkswagen ID.R
sám generoval 9,2 % energie potřebné pro
absolvování rekordního kola prostřednictvím
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Alternativní pohony v historických vozech Škoda
I když už během prvního desetiletí 20. století
nebylo pochyb o tom, že budoucnost patří
spalovacímu motoru, pracovalo se i na dalších
řešeních. Vynalézavost projevili i čeští konstruktéři.
Již v roce 1919 vznikl nákladní vůz Laurin & Klement
využívající generátor na plyn. Dalším příspěvkem
byl užitkový model 256 G s užitečnou hmotností
2,5 t a šestiválcem o 60 k. Existovaly dodatečné
nástavby i integrovaná řešení.
Vyvíječ plynu, jehož zdrojem bylo buď levné
a široce dostupné dřevo nebo svítiplyn, který
vznikal jako vedlejší produkt v koksárnách, se
v době palivové krize, tedy ve 30. a 40. letech,
dostal i do osobních vozidel. Vznikly prototypy
Škoda Rapid s generátorem vpředu nebo vzadu.
Zpočátku byly nápadné, později již měly součásti
plynového pohonu ukryté v karoserii.

Unikátním elektrickým automobilem bylo
dětské autíčko Škoda Puck (Skřítek), které vzniklo
v roce 1941. Zajímavostí byla konstrukce velmi
blízká reálným automobilům se spínací skříňkou,
rychloměrem, světlomety a odpružením všech kol.
Elektromotor Scintilla zajišťoval rychlost až 12 km/h.
Zdrojem energie byly akumulátory Varta-Ferak.
Z řady dalších prototypů a pokusů s elektrickým
pohonem stojí za pozornost zkušební série vozů
Octavia II. generace nazvaných Green e-Line
z roku 2010.
Autorem přednášky o historii pohonů je
koordinátor archivu Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

V roce 1908 vznikl zásluhou konstruktéra
a vynálezce Františka Křižíka také Laurin
& Klement typ E se systémem, který by se dal
označit za hybridní: zážehový motor sloužil jako
zdroj k výrobě elektrické energie, která následně
sloužila k pohonu vozu.
Dalším pokusem o zavedení elektřiny do
automobilu byl nákladní vůz Škoda, využívaný
v Plzni k rozvozu piva do místních restaurací na
konci 30. let.
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