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Jogger se vrací ke kořenům značky Dacia
Ná stupce Loganu MCV kombinuje
všestrannost s robustností SUV, variabilitu MPV
a prostornost kombi do podoby víceúčelového
rodinného automobilu vhodného i pro volný čas
a na všechny typy cest. Už za dva roky dostane
poprvé i hybridní pohon za bezkonkurenční cenu.

zavazadlový prostor objem 160 l a při sklopení
třetí řady sedadel 565 l. V pětisedadlové verzi
je to 708 l podle VDA, což je nebývale velká
hodnota, a se sklopenými sedadly až 1819 l.
K tomu připočtěme chytré modulární střešní
nosiče s nosností až 80 kg.

Jogger byl navržen na nové alianční platformě
CMF-B, i když zde je použita ve zjednodušené
podobě. S délkou 4547 mm a dlouhým rozvorem
náprav 2897 mm je to největší vozidlo značky
Dacia. Jde v zásadě o kombi s ochrannými
prvky na karoserii a zvýšenou světlou výškou
200 mm. Jogger je ozdoben ochrannými prvky
ze surového plastu. Ty, spolu se střešními nosiči,
dodává jeho vzhledu na atraktivitě. Široké zadní
víko je obklopeno svislými zadními svítilnami
aby se rozšířil vstupní otvor a zlepšil přístup do
zavazadlového prostoru.

Jogger bude od počátku nabízen s novým
zážehovým tříválcem 1,0 TCe s výkonem 81 kW
(110 k) při 5000/min a točivým momentem 200
N.m v kombinaci se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou. Podporovat jej bude dvoupalivový
motor Eco-G umožňující spalování LPG. Ten má
výkon 74 kW (100 k).

Interiér ukazuje velký posun směrem
k současným standardům s digitálními přístroji
a konektivitou. Jogger nabízí na výběr ze tří
multimediálních systémů s chytrým jednoduchým
ovládáním. V základní podobě je slot pro
smartphone, který po stažení aplikace Dacia
Media slouží jako rozhraní. Pak je tu Media
Display s 8“ dotykovým displejem a jako vrchol
vynikající systém Media Nav s navigací a replikací
smartphonu přes Wi-Fi.
Díky dlouhému rozvoru je Jogger schopen
přepravit až 7 dospělých s překvapivě solidním
prostorem i ve třetí řadě. K tomu se přidává velká
variabilita nastavení i vyjmutí sedadel ve druhé
a třetí řadě. V sedmimístném uspořádání má

Počátkem roku 2023 nabídku doplní poprvé
u Dacie použitá plně hybridní verze HEV,
využívající techniku E-Tech z Renaultů Clio
a Captur.
Nová Dacia Jogger bude veřejnosti poprvé
představena na nadcházejícím mnichovském
autosalonu. Zahájení příjmu objednávek se
plánuje na listopad 2021 a zahájení prodeje na
březen 2022 s cenou, která by u základní verze
měla být pod hranicí 15 000 eur (380 000 Kč).

více na
www.autoweek.cz

Na místo Fabie Combi vývoj malých elektromobilů?
Německá média přinesla překvapivou
informaci, že se vedení koncernu
Volkswagen
rozhodlo
přenést
odpovědnost
za
vývoj
malých
elektromobilů ID.1 a ID.2 na společnost
Škoda Auto. Doposud byla za jejich
vývoj odpovědná španělská dceřiná
společnost Seat. U Seatu byl vývoj
malých elektromobilů součástí velkého
projektu zahrnujícího i výstavbu továrny

na akumulátory, zajištění výroby malých
elektromobilů i pro ostatní koncernové
značky včetně značky Škoda. Škoda
má nově vyvinout několik karosářských
variant dvou základních elektrických
modelů. ID.1 se jako praktické městské
auto s délkou lehce pod 4 m zařadí
mezi modely Volkswagen up! (Škoda
Citigo) a Volkswagen Polo (Škoda Fabia).
S kapacitou akumulátoru 27 nebo 34 kWh
má mít dojezd minimálně 200 km. ID.2 bude
crossover podobný úspěšnému modelu
T-Cross. V důsledku přesunu by se uvedení
nejmenších elektrických modelů skupiny
VW na trh mělo odsunout, ovšem nově
slibovaný termín premiéry ID.1 v roce 2024
se neliší od dřívějších termínů uváděných
Seatem. O tom, zda se i nadále počítá
s výrobou těchto vozidel ve Španělsku
zatím není jasné.

Cupra UrbanRebell – koncept jako závodní auto
Dceřiná společnost Seatu Cupra
naznačila
poněkud
netradičním
způsobem, a to studií závodního vozu,
podobu
připravovaného
malého
městského elektromobilu, který bude
uveden na trh v roce 2025 jako nástupce
Volkswagenu e-up!, Seatu e-mii a Škody
citigoe iV se základní cenou kolem 20 000
eur (500 000 Kč) a výrobou v Martorellu.
Designérské prvky konceptu mají být
začleněny do sériové verze. UrbanRebel
má s délkou 4080 mm rozměry malého
městského automobilu. Jako technický
základ slouží krátká verze modulární
platformy pro elektromobily MEB. „Městské
elektrické vozidlo je klíčovým strategickým
projektem nejen pro naši společnost, ale
pro celou skupinu Volkswagen. Naším
cílem je vyrábět v Martorellu víc než 500

000 elektrických městských vozů ročně pro
různé koncernové značky,“ řekl šéf Cupra
Wayne Griffiths. Cupra UrbanRebell se
veřejnosti představí během IAA Mobility
při otevření nové Cupra City Garage
v centru Mnichova.

více na
www.autoweek.cz

Opel v Rüsselsheimu představil novou Astru
Za přítomnosti 180 novinářů v Rüsselsheimu
a dalších on-line představil nový generální
ředitel Uwe Hochgeschurtz klíčový model značky
Opel – šestou generaci kompaktního modelu
Astra. Opel od premiéry první generace tohoto
nástupce modelu Kadett v roce 1991 prodal 15
milionů kusů.
Po koupi značky Opel v létě 2017 francouzskou
skupinou PSA, která se od začátku roku 2021
spolu s Fiat-Chrysler (FCA) stala součástí skupiny
Stellantis, se vývoj šesté generace modelu
Astra přesměroval na třetí generaci upravené
multi-energetické platformy EMP2 (Efficient
Modular Platform). Ta se od roku 2013 používá
v kompaktních modelech skupiny PSA. Nová
Astra byla navržená, vyvinutá, otestovaná
v Německu a bude se společně s Citroënem
C4 vyrábět v Rüsselsheimu. Příjem objednávek
začne v říjnu a první vozy přijdou počátkem roku
2022.

na 2675 mm. Objem zavazadlového prostoru je
422 l resp. 1250 l.
V interiéru jsou dva 10“ displeje – plně
digitální panel Pure Panel a široký dotykový
displej s mechanickými ovladači. Kameru na
čelním skle je doplňují další čtyři a dále pět
radarových senzorů a ultrazvukové snímače,
to vše integrované do systému Intelli-Drive 2.0.
V Astře má premiéru nejnovější verze adaptivních
světlometů Intelli-Lux LED se 168 LED segmenty.
Nabídka motorů sahá od zážehového
přeplňovaného tříválce 1,2 l s výkonem
81 kW (110 k) resp. 96 kW (130 k) přes turbodiesel
1,5 l/96 kW (130 k) až po plug-in hybridy 132 kW
(180 k) resp. 165 kW (225 k), které s akumulátorem
o kapacitě 12,4 kWh umožní elektrický dojezd až
60 km (WLTP).

Poprvé budou v nabídce také dvě plugin hybridní verze a Uwe Hochgeschurtz navíc
oznámil, že plně elektrická verze s akumulátory
Astra-e bude následovat od roku 2023.
Nová Astra přichází s liniemi připomínajícími
kupé, samozřejmě s novou tváří značky Opel
Vizor. Kromě pětidveřového hatchbacku ale
Opel plánuje i kombi Astra Sports Tourer. Nová
Astra má délku 4374 mm, je tedy delší jenom
o 4 mm než dosud. Rozvor se prodloužil o 13 mm
více na
www.autoweek.cz

DS Automobiles se stane 100% elektrickou značkou
Z prémiové značky skupiny Stellantis DS
Automobiles se stane 100% elektrická
značka. Od roku 2024 budou mít všechny

nové modely společnosti DS Automobiles
výhradně elektrický pohon. Prvním bude
model DS 4 s plně elektrickým pohonem
a poté představí prvního zástupce
elektrického programu skupiny Stellantis
založeného na platformě STLA Medium.
Tento budoucí model bude vybaven
vysokokapacitním
akumulátorem
až
104 kWh umožňujícím dojezd až 700 km.
Značka DS, která vznikla v roce 2014, se hlásí
k odkazu vozu Citroën DS z roku 1955 a má
ambice přenést tradice francouzského
luxusu do automobilů. Od roku 2019 je
celá její modelová řada elektrifikovaná.
Vozy DS se nabízejí buď s plně elektrickým
pohonem, jako DS 3 Crossback E-Tense,
nebo plug-in hybridním, jako DS 4 E-Tense,
DS 7 Crossback E-Tense a DS 9 E-Tense.

Toyota dodala dalších 190 hybridů pro carsharing
Zastoupení značky Toyota v ČR předalo
dalších 190 vozů s hybridním pohonem
společnosti Anytime, která nabízí sdílení
automobilů. Toyota již carsharingové firmě
Anytime v České republice dodala celkem
500 hybridních vozů. V předchozích
dodávkách šlo o modely Yaris a Corolla
Hatchback. Nyní jde o 120 vozidel Corolla
Combi a 70 Toyota C-HR s hybridním
pohonem, automatickou převodovkou
a parkovací kamerou. Hybridní vozy Toyota
dokáží jezdit až 70 % času v městském
provozu čistě na elektrický pohon.
Anytime carsharing od svého vstupu na
trh před dvěma lety již realizoval více než
670 000 pronájmů, během nichž lidé najeli
celkem 7,1 milionu km, 52 % z toho na
elektřinu díky hybridnímu pohonu. Toyotě

se na českém trhu daří rozšiřovat množství
vozů ve firemních flotilách. Prodej firmám
tvoří již 70 % z celkového letošního prodeje
značky.

více na
www.autoweek.cz

Evropská Kia Sportage se představí na IAA
Na IAA Mobility 2021 od 7. do 12. září na
Odeonsplatz v Mnichově představí Kia ve světové
premiéře své kompaktní SUV Sportage ve verzi
Plug-in Hybrid (PHEV). Současně s ní také poprvé
ukáže karosářskou variantu speciálně určenou
pro evropský trh. Systém pohonu kombinuje
přeplňovaný zážehový motor 1,6 T-GDI/132
kW (180 k) s elektromotorem o výkonu 66,9 kW
a akumulátorem o kapacitě 13,8 kWh. Největší
systémový výkon je 195 kW (265 k).
Ve verzi Sportage Hybrid (HEV) je použit
stejný motor 1,6 T-GDI/132 kW (180 k). Spolu
s elektromotorem má systém největší výkon
169 kW (230 k). V kombinaci s 48 V mildhybridní
technologií (MHEV) bude k dispozici také ve
dvou variantách s výkony 110 kW (150 k) resp.
132 kW (180 k). V nabídce bude také turbodiesel

1,6 l ve verzích s 85 kW (115 k) nebo 100 kW (136 k).
Ostrý design má harmonicky kombinovat
zjevné protiklady. Rozměry páté generace,
postavené na nové platformě, se změnily jen
málo – délka je 452 cm a rozvor náprav 268 cm.
Zavazadlový prostor má objem až 591 l resp. 1780 l.
V high-tech interiéru zaujmou digitální
přístrojový štít s TFT displejem a 12,3" dotykový
displej s integrovaným ovladačem. Mezi nové
funkce patří elektronicky řízený systém odpružení
ESC s plynulou regulací tlumičů a systém Terrain
Mode, který zlepšuje trakci na kluzkém povrchu.
Bezpečnostní systém DriveWise ADAS zahrnuje
systém autonomního nouzového brzdění s funkcí
pro odbočování na křižovatkách, který pomáhá
vyhnout se střetům s protijedoucími vozidly při
odbočování vlevo. Asistent pro jízdu na dálnici
HDA udržuje odstup od vozidla vpředu, ustálenou
rychlost a současně pomáhá vůz udržovat
uprostřed daného pruhu. Pokročilý adaptivní
tempomat propojený s navigací NSCC pomáhá
na dálnici udržovat bezpečnou rychlost s využitím
údajů navigace v reálném čase. Funkčnost NSCC
je vylepšena tím, že na úsecích se zatáčkami
automaticky snižuje rychlost ještě před nájezdem
do zatáčky a na přímém úseku NSCC obnoví
rychlost na původní úroveň.
Na český trh Kia uvede novou generaci
Sportage počátkem roku 2022.
více na
www.autoweek.cz

Nárůst pokrytí nových přepravních služeb v ČR
Spoluzakladatel
a
ředitel
české
firmy Liftago Ondřej Krátký informuje
o nejvýraznějších trendech na trhu
přepravních služeb: „Liftago se během
pandemie rozšířilo do všech krajských
měst prostřednictvím služby Liftago Zásilky,
která umožňuje službám e-commerce
a distribučním společnostem doručovat
zboží zákazníkům rychle nebo na přesný
čas sedm dní v týdnu. Osvěžuje tak tradiční
infrastrukturu
zásilkových
společností
a doplňuje vlastní službu Liftago Taxi,
která zásilkové služby v krajských městech
doplňuje.”
Za poslední rok došlo k masivnímu
rozšíření pokrytí nových doručovacích
služeb. K tradičně nejvíc rozšířeným

službám, jako Dáme jídlo, se přidává Wolt,
rozvozové zóny i skladové plochy postupně
rozšiřuje Rohlík i konkurenční Košík. Nárůst
nových služeb žene nárůst e-commerce
na retailu: podle APEK podíl e-commerce
na maloobchodu vyrostl na 16 %. Liftago
očekává zesílení tohoto trendu.

Ford E-Transit vyjíždí na evropské silnice
První elektrický užitkový vůz s akumulátory
společnosti Ford měl evropskou premiéru
na výstavě v Birminghamu. Ford E-Transit
bude možné objednat v různých
konfiguracích s různou délkou rozvoru,
výškou střechy a celkovou hmotností
vozidla 3,5 až 4,25 t. Trakční elektromotor
má výkon 198 kW (269 k) a točivý moment
430 N.m. Je napájen akumulátorem

s kapacitou 67 kWh. Kombinovaný dojezd
by měl být podle WLTP až 317 km. Palubní
napájecí zdroj navíc dokáže přeměnit
E-Transit v mobilní zdroj energie pro
používání elektrického nářadí, například
na stavbách.
S
předstihem
před
plánovaným
zahájením prodeje na vybraných trzích
na jaře 2022 zkouší vybraní zákazníci
z několika evropských zemí elektrický
E-Transit v ostrém nasazení. Testovací
flotilu tvoří kompletní řada plánovaných
verzí E-Transitu, tedy Van, DCiV (Double
Cab in Van) a podvozek s jednokabinou
a nejrůznějšími nástavbami od skříňových
přes chladírenský box a valník až po
sklápěč.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Schaeﬄer mění představenstvo
Dozorčí rada společnosti Schaeﬄer AG,
která má výrobní závod ve Svitavách,
jmenovala Clause Bauera (55) s platností
od 1. září finančním ředitelem, jakož
i členem představenstva. Doba platnosti
smlouvy činí dva roky.
Bauer je nástupcem Klause Patzaka
(56), který z podniku odešel na vlastní
žádost k 31. srpnu 2021. Bauer se ke
skupině Schaeﬄer připojil v roce 1998 a od
roku 2016 v ní zastává funkci finančního
ředitele pro Ameriku.
Představenstvo Schaeﬄer AG také
k 1. září 2021 jmenovalo Saschu Zapse
(46) do funkce oblastního generálního
ředitele pro Evropu. Zaps v této funkci
vystřídá Jürgena Zieglera (62), který odešel
k 31. srpnu 2021 do penze.
Claus Bauer

Nová manažerka ve
Volkswagen Financial Services
Na pozici vedoucí prodeje za oblast
Dealerská síť a značky ve společnosti
nastoupila od 1. září nová manažerka,
která
přichází
z
UniCredit
Fleet
Managementu.
Martina
Blatnická
bude mít na starosti vedení týmů brand
manažerů a obchodních zástupců. Její
ambicí je omezení administrativní zátěže
a zaměření se na využití potenciálu
koncernového zázemí a spolupráce
s jednotlivými značkami.
Blatnická přichází do Volkswagen
Financial
Services
ze
společnosti
UniCredit Fleet Management, kde dva
roky vedla Obchodní oddělení – Fleet
a Retail. Předtím působila jedenáct let ve
Volkswagen Financial Services Slovensko,
naposledy jako vedoucí oddělení Fleet
a Remarketing. Na pozici střídá Lukáše
Cankaře, který společnost opouští po
třinácti letech, během nichž společnosti
významně pomohl stát se jedničkou na
trhu financování vozů.

více na
www.automakers.cz
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Hasiči žádají větší
podporu pro případy
požárů elektromobilů

Výzva ke kabotáži
Sean Goulding Carroll opět vítá u dopravního
zpravodaje Euractiv, nejnovějšího přehledu
novinek o mobilitě z celé Evropy.
FlixBus, společnost zabývající se technologiemi
mobility (označení „autobusová společnost“ je
už passé), expanduje do dvou zemí s výrazně
odlišnými podmínkami. Po úspěšné expanzi
do USA německá společnost brzy spustí trasy
v Rusku a Brazílii. Do Latinské Ameriky se vrhá díky
rozhodnutí Brazílie otevřít svůj trh s autobusovou
dopravou konkurenci. To FlixBus povzbudilo,
takže obnovil svou výzvu všem členským státům
EU aby učinily podobné kroky a liberalizovaly
své dopravní trhy konkurenci dálkových
autobusů. Argumentuje tím, že se tím sníží ceny
pro spotřebitele a nabídne se ekologičtější
alternativa k cestování autem. V současné
době to mnohé země, včetně Španělska, Řecka,
Maďarska a Rumunska, odmítají.
„Doufáme, že zbývající země EU, jako
jsou Španělsko, Řecko nebo Rumunsko, brzy
poznají potenciál otevření trhu s cílem přilákat
více cestujících k udržitelnému hromadnému
cestování,“ uvedl zakladatel a generální ředitel
společnosti FlixBus André Schwämmlein.

hospodářské soutěže, Rada Evropy zájem o tuto
diskusi nemá. Výzvy k liberalizaci také důrazně
odmítla Evropská federace pracovníků v dopravě
ETF, která uvádí, že otevření dopravních trhů
vede k „nežádoucí a nekalé soutěži mezi druhy
dopravy“, což zhoršuje pracovní podmínky.
Inovátor elektromobilů a populární zelený
symbol bohatství Tesla překračuje svůj
automobilový původ. Excentrický miliardář
Elon Musk oznámil, že jeho společnost příští rok
uvede na trh humanoidního robota určeného
k provádění nebezpečných nebo nudných prací.
Ocitneme se tedy brzy v budoucnosti, kdy
uvidíme robota Tesla nakupovat potraviny
v supermarketu stejně běžně, jako vídáme auta
Tesla na ulici? Zdá se to nepravděpodobné,
zejména proto, že se Tesla nyní snaží vyřešit jiné
problémy s umělou inteligencí, a to potenciálně
smrtící závady asistenčních systémů ve svých
vozech.

V praxi současná situace znamená, že
autobusové společnosti v zahraničním vlastnictví
mohou překračovat území těchto zemí, ale
nemohou přepravovat obyvatele mezi městy
v rámci jejich národních hranic (to je známé
jako „kabotáž“).
Zatímco Evropská komise a Evropský
parlament jsou pro odstranění omezení

více na
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Revoluce v těžbě lithia?
Geotermální elektrárna ve Velké Británii
objevila dosud nejvyšší koncentraci lithia
v geotermální vodě, což otevírá dveře novému
obchodnímu modelu pro tento obnovitelný zdroj
energie. Testy třetích stran odhalily více než 250
miligramů lithia na litr vody použité k přenosu
tepla zpod Země.
„Je to opravdu zásadní obrat pro průmysl,
když můžeme říci, že neprodukujeme jen energii,
ale budeme také vyrábět lithium, přitom lithium
s nulovým podílem uhlíku," říká zakladatel
společnosti Geothermal Energy Ryan Law.
Geotermální zdroje produkují pouze zlomek
obnovitelné energie používané v Evropě,
přestože jsou v určité formě dostupné na
většině kontinentu. Je to proto, že mají extrémně
vysoké počáteční náklady. Do
budoucna by se to mohlo změnit
s vyhlídkou na těžbu lithia. „Není
snadné pokusit se získat hodně
nízkouhlíkově lithium a je to
i velký problém geopoliticky.
V našem případě je uhlíkově
nulový a vyrábíme si jej doma,“
řekl Ryan Law.

zůstává kapalná. Při této vysoké teplotě velmi
dobře absorbuje ze skal kolem sebe minerály,
jako je například lithium. Společnost Law zkouší
metody získávání lithia z vody a v současné době
je údajně schopna dosáhnout extrakce 95 % bez
uhlíkových emisí.
Očekává se, že poptávka po lithiu
v příštích letech poroste v důsledku přechodu
k elektromobilitě. V současné době jsou pěti
největšími producenty lithia Austrálie, Chile,
Čína, Argentina a Zimbabwe, ale dovoz z těchto
zemí může být kvůli přepravním vzdálenostem,
problémům s lidskými právy a uhlíkovou stopou
komplikovaný. Proto by dodávky lithia z Cornwallu
mohly mít zásadní význam pro vytvoření vlastního
dodavatelského řetězce ve Velké Británii.

Společnost se sídlem
v Cornwallu má v plánu
vybudovat v celém kraji čtyři
nové geotermální zdroje, které
budou společně napájet 45 000
domácností. Jakmile budou
připojeny do sítě, společnost
očekává, že vytěží 4000 tun
lithia ročně. Již postavená
geotermální elektrárna možná
vyrobí až 1500 tun lithia už do
konce roku 2023.
Lithium se na povrch vynáší
geotermální vodou. Voda může
dosáhnout teplotu téměř 200 °C,
ale je pod takovým tlakem, že

více na
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Škoda Auto Edu.Lab vyráží do škol
Škoda Auto spustila projekt Edu.Lab, který
zábavnou formou představuje nejmodernější
technologie žákům 8. a 9. ročníků základních
škol. Edukativní koncept mobilní laboratoře
zahrnuje jak ukázky pokročilých technologií,
tak interaktivní expozice, na nichž si je mohou
účastníci sami vyzkoušet. Projekt má za cíl
představit studentům moderní technologie
a přiblížit jim možnosti technického vzdělávání
a tím probudit zájmem o tuto oblast při volbě
technického středoškolského studia.

a vysvětlují fungování konkrétních technologií
i jejich uplatnění v praxi. Žáci se zde dozvědí,
jak slouží moderní algoritmy a umělá inteligence
k dokonalému využití lodního kontejneru.

Škoda Auto Edu.Lab bude jako mobilní
technologická laboratoř objíždět celou republiku
a navštíví při tom 30 základních škol. Zaměří
se hlavně na okolí výrobních závodů v Mladé
Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, ale vydá se také
do dalších regionů, například Hradce Králové
či Zlína.

Jednotlivá stanoviště jsou navržena ve
spolupráci s partnery, kteří patří na špičku ve
svých oborech. Jedná se například o společnost
ABB, která představí robota Yumi, firmu Prusa
Research, na jejímž stanovišti si žáci vyzkouší
návrh objektů a jejich následný 3D tisk, či
Západočeskou univerzitu v Plzni, jež dodala
termovizi schopnou změřit tepelnou propustnost
různých materiálů. Škoda Academy představí
programovatelné roboty Sphero Bolts, na
nichž si žáci otestují vlastní schopnosti v oblasti
programování. Důležitým partnerem je také
výrobce nákladních vozů Scania.

P ro žá k y j s o u p ř i p ra ve ny u ká z k y
nejmodernějších technologií: od umělé
inteligence a 3D tisku přes virtuální a rozšířenou
realitu, ale také předvedení možností termovize
nebo schopností kolaborativních robotů.
Vnitřní stanoviště mají vzdělávací charakter

Venkovní expozice zahrnuje mimo jiné
autodráhu, kde mohou zájemci poměřit své síly
s autonomně řízeným RC modelem nebo blíže
poznat programovatelné roboty. Na místě je
také plně elektrický model Škoda Enyaq iV, při
jehož vývoji a výrobě se uvedené technologie
naplno uplatňují.

Na začátku technické
prezentace dostane každý
žák k dispozici iPad s aplikací,
která ho provází vzdělávací
cestou po stanovištích. Po
splnění jednotlivých úkolů
obdrží účastníci certifikát
o a b s o l vová n í m o b i l n í
l a b o ra to ře s v ý s l e d k y.
Certifikáty mohou následně
sloužit i k podpoře talentů
v dalším studiu, popřípadě
naznačí, v jakém oddělení
v rámci společnosti Škoda
Auto by mohli budoucí
uchazeči najít uplatnění:
zda mají předpoklady pro
design, technický vývoj nebo
logistické plánování.
více na
www.autoweek.cz

Hasiči žádají větší podporu
pro případy požárů elektromobilů
Svaz německých hasičů DFV tvrdí, že si
výrobci elektromobilů neplní své povinnosti pro
případy požárů elektromobilů. V případě jejich
požáru by automobilky měli vyslat specialisty.
Svaz německých hasičů DFV požaduje větší
podporu ze strany automobilového průmyslu pro
případy likvidace požárů elektromobilů. „Výrobci
si dosud dostatečně neplní svoji odpovědnost
za elektrická auta a související rizika v případě
jejich požáru,“ řekl Peter Bachmeier, předseda
odborného výboru pro preventivní ochranu
před požárem a nebezpečím Svazu německých
hasičů.

nemůže být práce hasičů,“ řekl Bachmeier. Místo
toho hasiči požadují po výrobcích aby v případě
požáru poslali k vozidlu specialisty podobně,
jak je běžné v chemickém průmyslu, a posléze
vozidlo přepravili na bezpeční místo.

Riziko požáru není u elektromobilu vyšší než
u vozidel s motorem na benzin. Uhasit hořící
akumulátor je však často složitější a zdlouhavější.
„Normální auto vyhasne za čtvrt hodiny
a spotřebujeme na něj 500 litrů vody. V případě
požáru elektromobilu jsou hasiči často vytížení
dvě až tři hodiny a spotřebují 10 000 litrů vody,“
uvedl Bachmeier.
„Kromě toho se musí elektrická vozidla
sledovat po dobu 72 hodin po požáru aby se
zajistilo, že se akumulátor znovu nerozhoří. To

více na
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Nová generace Fabie Rally2 se už testuje
Vozy Škoda Fabia v rallye ve své kategorii
získaly mnohokrát titul mistra světa a k tomu
bezpočet titulů v regionálních a národních
šampionátech po celém světě. Nyní se
připravuje další úspěšná etapa. Do prodeje
právě přichází nová generace modelu Fabia.
Stejně jako je sériová verze, tak i odvozený
speciál pro rallye proto přechází ze třetí na
čtvrtou generaci. Škoda Motorsport již zahájila
testování budoucího vozu Škoda Fabia ve verzi
Rally2. První prototyp se nedávno představil na
testovacích tratích v České republice, Francii
a ve Španělsku.
Škoda Motorsport intenzivně vyvíjí soutěžní
verzi zcela nového modelu Fabia. Budoucí
soutěžní speciál skupiny Rally2 vychází z nové
generace, která právě vstupuje na mezinárodní
trhy. V současné době probíhá rozsáhlý testovací
program na asfaltových a šotolinových površích.
„Zcela nový vůz Škoda Fabia pro kategorii
Rally2 vstoupil do fáze vývoje a testování. Naši
technici naštěstí mohou stavět na rozsáhlém
know-how a zkušenostech z probíhajícího

projektu Škoda Fabia Rally2 evo, který je stále
velmi úspěšný po celém světě,“ komentuje situaci
vedoucí Škody Motorsport Michal Hrabánek.
Novou generaci vozu Škoda Fabia ve
verzi Rally2 podle předpisů FIA opět pohání
zážehový přeplňovaný motor 1,6 l, který je spojen
s pětirychlostní převodovkou se sekvenčním
řazením a pohonem všech kol s mechanickými
diferenciály.
Od dubna 2015 získala Škoda Fabia
v soutěžích po celém světě více trofejí než
kterýkoliv jiný vůz této kategorie. Počínaje
verzí označovanou R5, která byla později
přejmenována na Rally2, nasbíral český vůz
dosud devět titulů v podpůrných kategoriích
FIA Mistrovství světa v rallye, zvítězil v mnoha
regionálních a národních mistrovstvích, získal
téměř 1400 vítězství v absolutním pořadí i ve své
třídě a téměř 3300 umístění na stupních vítězů
po celém světě. Soutěžní verze vozu Fabia je
úspěšná i z obchodního hlediska, protože Škoda
Motorsport již prodala více než 400 kusů variant
R5, Rally2 a Rally2 evo.
více na
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