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Škoda Vision RS - první kresby
Studie Škoda Vision RS na říjnovém autosalonu
v Paříži naznačí podobu nového kompaktního
vozu značky, tedy nástupce modelu Rapid,
a současně ukáže příští vývoj designu sportovně
laděných vozů Škoda s přívlastkem RS. Ještě
před světovou premiérou nyní prostřednictvím
designových skic nabízí první ochutnávku
dynamické studie Škoda Vision RS.
Studie Škoda Vision RS je 4356 mm dlouhá při
rozvoru náprav 2650 mm, 1810 mm široká a jen
1431 mm vysoká. Pro rok 2019 připravovaný
menší crossover bude vycházet ze studie Vision
X, která má délku 4255 mm a rozvor náprav
2645 mm.
Studie Škoda Vision RS vznikala v oddělení
Škoda Design, vedeném šéfdesignerem

Oliverem Stefanim. V oddělení Škoda Design
ve vile postavené v roce 1890 na břehu řeky Jizery
v areálu tzv. Česany pracuje 150 zaměstnanců
z 26 zemí světa.
Příď s originálně tvarovanými nízkými světlomety
působí mimořádně dynamicky. To potvrzuje
i sportovně střižená záď s dominantním
difuzorem a aerodynamicky optimalizovaným
střešním spoilerem. Celkový styl vozu naznačuje
odklon od ostře řezaných rysů vozů Škoda
navrhovaných Jozefem Kabáněm, který odešel
k BMW.
Škoda v Paříži rovněž představí verzi RS na bázi
modelu Kodiaq.

více na
www.autoweek.cz

Renault Arkana - koncept
globálního crossoveru
Renault
na
autosalonu
v
Moskvě
představuje
studii
crossoveru
Arkana,
předznamenávající
nový
globální model. Je zajímavý
profilem čtyřdveřového kupé,
což je u kompaktních vozů
novinka. Arkana byla navržena
na platformě B0+, která byla na
ruském trhu uvedena s dvojicí
SUV Kaptur a Duster. Kompaktní
Kaptur je vizuálně stejný s modelem Captur, ale liší se výrobně levnější platformou B0+.
Nový model se bude od roku 2019 vyrábět v Rusku a posléze i v Číně, Koreji a Latinské
Americe. Do Evropy přijde upravená verze v rámci nákladově vysoce efektivní
„dvouplatformové strategie“ postavená na nové modulární platformě CMF-B, kterou
v roce 2019 uvedou nové generace modelů Clio a Captur. V Evropě bude jmenovat
Captur Coupé a očekávat jej nelze dřív než v roce 2020.
více na www.autoweek.cz
Překvapivý koncept Lada
4x4 Vision
Legendární Lada Niva vloni
oslavila 40 let od zahájení
výroby.
Předchůdce
dnešních SUV sice přišel
o jméno (Niva přešla do
majetku General Motors), ale
jako Lada 4x4 se má vyrábět
do roku 2021. Na autosalonu
v Moskvě AvtoVAZ nicméně
představil
studii
Lada
4x4
Vision,
která
naznačuje
podobu
nástupce.
V
porovnání
s maličkou Nivou, resp. 4x4, působí mohutně, ale má délku jen 420 cm.
Lada 4x4 Vision byla navržena na platformě Renault-Nissan B0 jako Dacia (zde Renault)
Duster. Karoserie je pětidveřová s obráceným otevíráním zadních dveří, což je u vozu
pro jízdu v terénu krajně neobvyklé. Ve čtyřmístném interiéru dominují displeje a místo
pák je zde pouze volič režimů automatické převodovky a kulatý ovladač volby jízdního
režimu. Pod víčkem palivové nádrže je elektrická zásuvka, ale nejde o plug-in hybrid jde o zdroj 230 V pro externí spotřebiče.
více na www.autoweek.cz

Nová Kia Ceed na český trh
Společnost Kia Motors Czech zahájila prodej
třetí generace modelu Ceed s karoserií
hatchback a kombi Sportswagon. Stejně jako
předchozí dvě generace byla od základu
včetně designu navržena v Evropě a v Evropě
se také (v Žilině na Slovensku) vyrábí.
Před 12 lety Kia modelem cee´d odstartovala
proměnu ve vnímání značky v Evropě.
Od zahájení výroby první generace v prosinci
roku 2006 bylo vyrobeno přes 1,3 milionu těchto
vozů. Během této doby se v České republice
prodalo 42 000 vozů cee´d. Většinou šlo
o hatchback, verze Sportswagon od roku 2007
představovala 40 %, ovšem v České republice
kombi dominovalo s 55 %.
Pro zlepšení jízdních vlastností byl angažován
bývalý šéf divize BMW M Albert Biermann.
Jeho
působení
se
nejprve
projevilo
u fastbacku Stinger. Nyní Biermann dohlédl
i na odladění podvozku modelu Ceed,
zlepšení jeho ovladatelnosti a stability
v zatáčkách ve velké rychlosti. Zcela se změnilo
pérování a tlumení přední nápravy a podařilo
se mnohem víc využít přednosti víceprvkové
zadní nápravy. Výsledkem je vynikající odezva

řízení a perfektní tlumení nerovností. Příjemným
průvodním jevem je i znatelné potlačení hluku
pronikajícího do interiéru.
Třetí generace je postavená na nové platformě
Kia K2. Rozvor zůstal 2650 mm. Přesto, že má nový
Ceed podobné rozměry jako předchůdce,
má o 15 l větší zavazadlový prostor (395 l). Také
Ceed Sportswagon má zavazadlový prostor
větší - 625 l, po sklopení zadních sedadel
až na 1694 l.
Ceed nabízí nové přeplňované zážehové motory
- tříválec 1,0 l T-GDi/88 kW (120 k) a čtyřválec
Kappa 1,4 l T-GDi/103 kW (140 k). Oba jsou
vybaveny filtrem pevných částic. V nabídce je
i jeden z posledních nepřeplňovaných motorů
na trhu 1,4 l CVVT/74 kW (100 k) a k dispozici
je i nový turbodiesel 1,6 l CRDi se systémem
selektivní katalytické redukce SCR s aplikací
roztoku AdBlue.
Základní cena pětidveřové varianty Ceed
hatchback 1,4 CVVT/73 kW (100 k) je na 379
980 Kč.
Více, vč. ceníku a technických dat, na str. 10

více na
www.autoweek.cz

Toyota do Evropy vrací Corollu
Před 12 lety Toyota překvapila,
když
nejprodávanější
model
na světě Corolla pro evropské trhy
přejmenovala na Auris. Sedan
se ale i v Evropě nadále prodává
pod jménem Corolla. Tento jeden
z největších marketingových omylů
historie uznalo i vedení japonské
automobilky, když oznámilo, že také
v Evropě se opět místo označení Auris
začne používat jen jméno Corolla.
Ponesou jej všechny kompaktní hatchbacky, sedany a kombi nové generace po celém
světě. Přejmenování souvisí s přechodem modelu Corolla na novou podvozkovou
architekturu TNGA, která nahradí tři různé doposud používané platformy. Třetí generace
hatchbacku Auris už měla premiéru v Ženevě. Nové kombi Corolla Touring Sports
se představí počátkem října na autosalonu v Paříži po boku hatchbacku, oba
s hybridním pohonem. Na trh budou uvedeny počátkem roku 2019. Po uvedení nové
generace se označení Auris již nebude používat.
více na www.autoweek.cz
Mitsubishi Space Star na český trh
Společnost M Motors od října 2018 uvede
na český trh malé auto na pomezí MPV
a hatchbacku Mitsubishi Space Star,
finalistu AutoBest 2014. V roce 2016
tento model prošel modernizací, která
kromě drobných úprav vzhledu přinesla
i významná zlepšení podvozku a zkvalitnění
interiéru. Na český trh se Space Star
v původní ani modernizované podobě
dosud nedostal. Nyní by se s cenou začínající
na 239 850 Kč měl stát alternativou
k tradiční nabídce crossoverů a SUV značky Mitsubishi. Pětidveřový hatchback je dlouhý
3710 mm a má rozvor náprav 2450 mm. V nabídce pohonných jednotek jsou dva
zážehové tříválce MIVEC, a to 1,0 l/52 kW (71 k) nebo 1,2 l/59 kW (80 k).
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 34.-35. týdne na www.autoweek.cz:
Ruský luxus Aurus Senat Sedan
Renault se připravuje do Moskvy
Jak dlouho vydrží akumulátory v elektromobilu?
Bosch uvádí pohon pro elektrické dodávky
Jak zabránit nehodám tramvají?

Opel GT X Experimental ukazuje
budoucnost
Studie GT X Experimental nabízí
představu o budoucí podobě
modelů
značky
Opel.
Má
vyjadřovat
klíčové
hodnoty
značky:
německý,
dostupný
a vzrušující. Současně naznačuje
orientaci na SUV (proto to X)
a elektrický pohon. Opel svou
představu o blízké budoucnosti
vyjadřuje ve studii kompaktního
SUV dlouhého 4063 mm s rozvorem
2625 mm. Jako potvrzení závazku,
že v horizontu roku 2024 bude Opel nabízet elektrifikovanou verzi v každé své modelové
řadě, má GT X Experimental plně elektrický pohon. Studie GT X Experimental je rovněž
připravena pro autonomní řízení tzv. Level 3.
Podrobně si tuto studii představíme příští týden.
více na www.autoweek.cz
Škoda Kodiaq RS před cestou do Paříže
Zatímco jinde se staví hot hatche,
v Mladé Boleslavi sází na hot SUV
s turbodieselem. Světová premiéra
prvního
SUV
značky
Škoda
na autosalonu v Paříži představí
své velké SUV Kodiaq ve verzi RS s dosud nevýkonnějším turbodieselem
v historii značky 2,0 BiTDI/176 kW (239 k).
Standardně bude Kodiaq RS vybaven
pohonem všech kol a v nabídce bude
rovněž v sedmimístném provedení.
O kvalitách podvozku svědčí výkon
Sabine Schmitzové, která s tímto vozem
vytvořila rekord pro sedmimístné vozy
na Nordschleiffe.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 34.-35. týdne na www.autoweek.cz:
Pozvánka na Escape6 Prague Car Festival
Škoda Auto DigiLab partnerem Future Port Prague
Zemní plyn řešením mnoha problémů
Zetor Crystal na agrosalonu Země živitelka
Tatry se budou vyrábět v Číně
Pozvánka na 26. Czech Truck Prix

Volkswagen T-Cross na nových kresbách
Volkswagen krok za krokem poodhaluje
podrobnosti týkající se nového malého
crossoveru T-Cross, který se představí na
podzim a prodej bude zahájen začátkem roku
2019. Pro evropské trhy vyrábět ve španělské
Navaře. Vzniká na platformě MQB-A0 s
mnoha komponentami a systémy společnými
s modelem Polo. Délka bude 4107 mm při
rozvoru náprav 2566 mm. Zavazadlový prostor
bude mít podle polohy posuvných zadních sedadel objem 365 až 455 l. T-Cross má
mužný design s dominantní přední částí s kapotou a světlomety integrovanými mimo
širokou mřížku chladiče. Prostorný interiér vznikal s využitím rozšířené reality. Informační
a ovládací prvky budou sjednoceny v tzv. digitálním kokpitu s 8“ dotykovým displejem
infotainmentu a Active Info displejem v roli přístrojového panelu.
více na www.autoweek.cz
BMW řady 3 bude i na elektřinu
Sedmá generace BMW řady 3 prochází
závěrečnou etapou vývoje před zahájením
sériové výroby. Automobilka zveřejnila
fotografie z testů maskovaného vozu na
Severní smyčce Nürburgringu a debut nové
generace nás čeká už za pár týdnů na
pařížském autosalonu. Místo dalšího posunu
směrem k automatizaci řízení BMW u tohoto
vozu klade důraz na řidičské zážitky. Jedním
z motorů bude nejvýkonnější čtyřválcový
motor, jaký kdy byl použit v sériovém BMW.
Šestá generace se od roku 2016 prodává i ve verzi 330e iPerformance s plug-in hybridním
pohonem. Ten se určitě objeví i v nové generaci. V Evropě ale byl zachycen i testovací
prototyp, který na sobě měl označení Elektrické zkušební vozidlo a měl zaslepenou
mřížku chladiče. Představení elektrické verze ale lze čekat až za rok na autosalonu ve
Frankfurtu.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 34.-35. týdne na www.autoweek.cz:
Rozšířená realita v autoservisu
Inteligentní skenovací rukavice ProGlove
Spolupráce ČVUT a Toyoty
Elektromobily pro elektrárny
Tatra Trigon - hasičský unikát

Personalia z

Maestro nás opustil
Ve věku 74 let zemřel nenapodobitelný
mistr lesku nádherných automobilů
Václav Zapadlík.
Velký
automobilový
malíř
Václav Zapadlík nás sice opustil,
ale
jeho
mistrovská
díla
s dokonale vyobrazenou technikou,
nenapodobitelným leskem karoserií
a s obdivuhodným nadhledem
zaplněná mnoha postavami nás
budou i nadále provázet a budou
nám dělat radost.
Zapadlík
patří
k
vynikajícím
představitelům uměleckého směru,
který bývá nazýván fotorealismem.
Jeho kresby a malby tematicky
zaměřené na dopravní techniku
vynikají uchvacující autenticitou. Jsou
především glorifikací automobilů,
motocyklů, letadel, parních lokomotiv
a lidí kolem nich. Věrnou kulisu
stěžejním objektům jeho obrazů pak
v mnoha případech dotváří také
stavební a přírodní scenérie. Okouzlují
diváka svojí opravdovostí všech
detailů, úžasnou propracovaností i.
Jeho přesnost zobrazování i intenzivní
barvy nutně musí ohromovat,
stejně jako humorný nadhled,
s nímž mezi postavy na historických
obrazech přenášel tváře svých
přátel a osobností ze současnosti.

Jiří Štoček převzal divizi Volkswagen
osobní vozy
Novým vedoucím divize Volkswagen
osobní vozy společnosti Porsche Česká
republika se stal Jiří Štoček. Nahradil Jiřího
Jantače, který zůstává ve společnosti
jako projektový manažer.
Jiří Štoček (40) dosud vykonával funkci
obchodního
ředitele
společnosti
LeasePlan Česká republika, která se
zaměřuje na správu firemních vozových
parků. V letech 2008 až 2011 pracoval ve
společnosti ČSOB Leasing. Vystudoval
politologii
na
Karlově
univerzitě
a po získání doktorátu si rozšířil vzdělání
v
USA
úspěšným
absolvováním
magisterského programu se zaměřením
na strategické plánování na State
University of New York. V USA také
pracoval pro Rockefeller Institute
v New Yorku.
„Jiří Štoček přichází do společnosti
Porsche Česká republika s rozsáhlými
zkušenostmi
z
vedoucích
pozic
v bankovním a finančním sektoru
s přesahem do automobilové oblasti.
Věříme, že značka Volkswagen osobní
vozy získá pod vedením pana Štočka
významný impuls k dalšímu růstu,“
uvádí jednatel Porsche Česká republika
Vratislav Strašil.
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Koncern Kalašnikov
předvedl
elektromobil CV-1

Kia Ceed v prodeji

Nový Ford Focus
už v prodeji

Kolik kdo čerpá
paliva

Toyota Mirai už brzy
ujede 1000 km

Kia Ceed v prodeji
Kia Ceed může být vybavena informačním
displejem 5“ nebo 7“, případně dotykovým 8“
v kombinaci s navigací. Ceed je prvním modelem
značky vybaveným vyhříváním čelního skla.

a rozpoznává vodorovné dopravní značení
pro udržování vozu v daném pruhu. Systém
ovládá zrychlování, brzdění a řízení podle vozidel
vpředu při rychlosti od 0 do 130 km/h.

V základní výbavě je kamera sledující provoz
před vozidlem, asistent přepínání dálkových
světel HBA, systém sledování únavy řidiče
DAW, aktivní systém pro jízdu v pruzích LKA
a systém autonomního nouzového brzdění FCA
rozpoznávající automobily a pevné překážky.

Na přání jsou připraveny adaptivní tempomat
(Smart Cruise Control) s funkcí Stop & Go,
systém pro sledování mrtvých úhlů, upozornění
na přijíždějící vozidla v příčném směru
při couvání a systém autonomního nouzového
brzdění. Systém Drive Mode Select pro přepínání
jízdních režimů upravuje účinek posilovače řízení
a modifikuje charakteristiku motoru.

V příplatkové verzi je Ceed jako první model
značky vybaven technologií následování
vozidla v jízdním pruhu LFA (Lane Following
Assist), představující systém autonomního řízení
2. úrovně. Systém sleduje vpředu jedoucí vozidla

Jako všechny modely Kia nový Ceed dodává
se sedmiletou tovární záruku na prvních
150 000 km.

více na
www.autoweek.cz

Nový Ford Focus už v prodeji
Ford Focus 4. generace už je u autorizovaných
prodejců Fordu v České republice. V současné
době je k dispozici přes 300 vozů v různých
specifikacích, ze kterých si vybere každý.
Ač jeho vnější rozměry se zvětšily jen minimálně
(délka 4376 mm pro hatchback, 4664 mm
pro kombi), nabízí nový Focus výrazně zvětšený
interiér i zavazadlový prostor, jenž je dokonce
nejširší v segmentu. Motory v nabídce jsou
přeplňované zážehové s přímým vstřikováním
benzinu 1,0 EcoBoost a 1,5 EcoBoost. Turbodiesely
1,5 EcoBlue a 2,0 EcoBlue přijdou během
podzimu.

Mezi vyspělé asistenční systémy patří například
adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go,
rozpoznávání
cyklistů
nebo
samočinný
parkovací systém, kde řidič u vozů se samočinnou
převodovkou nemusí ovládat nejen volant,
ale ani pedály. Z dalších je zde např. asistent
vyhýbacího manévru, který dnes z celé světové
produkce nabízí pouze nový Focus.
U Fordu věří, že se i díky velmi příznivé
zaváděcí základní ceně nový Focus brzy stane
nejprodávanějším modelem. Pro nový Ford
Focus platí pětiletá záruka.

více na
www.autoweek.cz

Koncern Kalašnikov předvedl elektromobil CV-1
Na mezinárodního fóru Armáda 2018 koncern
Kalašnikov mezi samopaly a dalšími zbraněmi
vystavil prototyp automobilu s elektrickým
pohonem CV-1. Zbrojařský gigant nejmodernější
techniku tohoto experimentálního vozidla ukryl
pod karoserií vozu Iž Combi ze sovětské éry!
Podle ruských zdrojů se experimentální
elektromobil CV-1 koncernu Kalašnikov může
po technické stránce měřit s vozy Tesla.
Při pohledu na karoserii vozu Iž-21252 Combi
tomu lze jen těžko uvěřit.
Podle tiskové informace koncernu Kalašnikov
je Iž Kombi CV-1 jen základnou pro testování
inovativních řešení. Hlavní systémy vozidla byly
vyvíjeny přímo koncernem Kalašnikov. Mezi
ty patří např. vysokorychlostní řídicí systém
modulových akumulátorů, který umožňuje
dosáhnout až 2000 A (a v budoucnosti dokonce
3000 A) s ovládacími prvky v reálném čase a řízení
nabíjení a uvolňování energie. Kromě toho má

systém vozu CV-1 systém optimálního zatěžování
jednotlivých článků, přičemž zohledňuje
i ten nejmenší rozdíl v jejich charakteristikách.
Akumulátor dodává elektrickou energii přes
revoluční měnič s rozměry 50 x 50 x 100 cm
a hmotností 50 kg, který umožňuje napájení
s užitečným zatížením 1,2 MW.
Také počítač, který řídíc veškeré systémy vozidla
a informuje řidiče o stavu pohonné jednotky,
měniče a akumulátorů je vlastní konstrukce.
Vůz pohání trakční elektromotor o jmenovitém
výkonu 220 kW (299 k), přičemž špičkový
výkon může být dokonce až 500 kW
(680 k). Elektromotor je napájen akumulátorem
o kapacitě 90 kWh, což umožňuje dojezd
350 km. Dynamické charakteristiky elektrického
vozidla dosud nebyly zveřejněny, jen je známo,
že zvládá zrychlení z 0 na 100 km/h za 6 s.
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Toyota Mirai už brzy ujede 1000 km
Toyota zdvojnásobuje investice do automobilů
s palivovými články. Plánuje nové modely
osobních aut i SUV, zdokonalování pohonu
s využitím vodíku a snižování nákladů na výrobu.
Toyota
zkoumá
elektromobily
napájené
palivovými články už od začátku 90. let.
Výsledkem jejího snažení je Toyota Mirai, středně
velký sedan s bezemisní pohonnou jednotkou
o výkonu 113 kW (154 k) a s dojezdem více
než 500 km, přičemž natankování vodíku trvá
jen několik minut. Toyota Mirai byla uvedena
na trh v roce 2014 v Japonsku a o rok později
se představila i v Evropě a USA.
Prodej Toyoty Mirai se omezuje na území,
kde fungují vodíkové čerpací stanice. Přesto
se tohoto vozu dosud prodalo téměř 6000 těchto
kusů. V Evropě je v provozu několik vozových
parků tvořených sedany od Toyoty jezdící
na vodík - v Paříži jezdí 100 taxíků, 52 aut
v Londýně a v Hamburku nabízí služba sdílení
35 těchto vozů. Pokud vše půjde podle plánu,
už v příštím roce by mohl být zahájen zkušební
provoz také v Praze.

Aby se prodej vozů Mirai do roku 2020 zvýšil
na plánovaných 30 000 aut ročně, musí
Toyota překonat několik zásadních obtíží:
zautomatizovat výrobu, která v současné době
probíhá do značné míry ručně, a zároveň
snížit náklady na materiál a montáž. Musí také
pokračovat v podpoře rozvoje infrastruktury
čerpacích stanic na vodík. Pro snížení nákladů
je zásadní dosáhnout efekt úspor z objemu.
Proto je nutné uvést na trh další modely,
včetně nákladních a lehkých užitkových vozů.
Od poloviny příštího desetiletí má Toyota v úmyslu
postupně uvádět na trh nové modely napájené
palivovými články včetně SUV, pick-upů
a nákladních vozů. V současnosti v Japonsku
už nabízí vodíkový městský autobus Sora.
Desetinásobné zvýšení výroby Toyoty Mirai
vyžaduje změny v konstrukci vozidla. Proto
se na začátku příštího desetiletí představí druhá
generace tohoto modelu. Do roku 2025 dojezd
Toyoty Mirai na jedno natankování vodíku
dosáhne 1000 km.
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Kolik kdo čerpá paliva
Americký prodejce sestav čerpadel paliva Auteria
porovnal množství pohonných hmot dopravované
různými jeho výrobky. Podíval se na nákladní lodě,
letadla, dragster kategorie Funny Cars, automobily
pro závody NASCAR a další vozidla, která vyžadují
od svých palivových čerpadel velký výkon. Grafika
znázorňuje spotřebu paliva v galonech za hodinu
(1 US galon = 3,785 l).

Zde je několik důležitých údajů z grafu, které jsme
doplnili o kalkulace odpovídajících emisí CO2:
- Nákladní loď spotřebuje asi 4364 galonů
(16 520 l) paliva za hodinu. To znamená, že každou
hodinu vyprodukuje emise 438 kg CO2.
- Palivová čerpadla Boeingu 777 musí přečerpat
2966 galonů (11 228 l) za hodinu, ale tato enormní
práce je rozdělena mezi dvě až
šest čerpadel. Spálením tohoto
množství leteckého benzinu
se uvolní emise 273 kg CO2.
- Tahač Freigtliner Cascadia
potřebuje k hodině jízdy
8,4 galonu (31,8 l) paliva.
Spálením tohoto množství
nafty vzniknou emise CO2
843 g.
- Jeep Wrangler Unlimited
JL
vyžaduje
přečerpání
1,8 galonu (6,8 l) paliva
za hodinu. Spálením tohoto
množství benzinu se uvolní
158 g CO2.
- Palivové čerpadlo skútru
Honda
Ruckus
musí
rozpohybovat jen 0,2 galonu
(0,8 l) paliva za hodinu.
- Závodní sedan ze seriálu
NASCAR Cup Series načerpá
40 galonů (150 l) paliva
za hodinu.
- Palivo dragsteru kategorie
Top Fuel Rage Black Mamba
dokáže načerpat 7400 galonů
(28 000 l) paliva za hodinu,
ale běží pouze několik sekund.
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