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Kompaktní hatchback z produkce HMMC v 
Nošovicích Hyundai i30 přijíždí ve třetí generaci 
s konzervativnějším designem, jenž má svou 
univerzálností za cíl oslovit všechny skupiny 
kupujících. Menší světlomety ukrývají techniku 
svítících diod, které mohou být i Full LED. 

Rozvor náprav se nezměnil, je tedy 2650 mm, ale 
celková délka vozu narostla o 40 mm na 4340 
mm. Zavazadlový prostor má nyní objem 395 l, po 
sklopení opěradel zadních sedadel 1301 l.

Střídmější tvarování vozu přináší výrazné zlepšení 
aerodynamiky (cx = 0,30). K tomu se přidávají ještě 
aktivní klapky v masce chladiče.

Podvozek vozu se nezměnil po stránce konstrukce, 
ale změnilo se jeho nastavení. Vpředu jsou i nadále 
vzpěry typu McPherson a vzadu je pro všechny 
motoritzace víceprvková náprava. Ke zlepšení 
pocitu za volantem přispěje strmější převod řízení. 
Rozšířené využití vysokopevnostních ocelí na nosné 
struktuře přineslo jak větší tuhost v krutu, tak i 
snížení hmotnosti vozu v průměru o 28 kg (nejlehčí 
verze má hmotnost 1169 kg).

Významný posun v kvalitě slibuje interiér s 
hodnotnějšími materiály a displejem multimediálního 

systému ve středu přístrojové desky nad tradičním 
ovládáním klimatizace.

Pro Hyundai i30 jsou samozřejmě k dispozici všechny 
nezbytné asistenční systémy, odpovídající segmentu 
nižší střední třídy, včetně automatického přepínání 
dálkových světel a adaptivního tempomatu, který se 
ale vypíná pokud rychlost poklesne pod 10 km/h.

Zcela zásadně se proměnila nabídka pohonných 
jednotek. Z nepřeplňovaných zážehových zůstal jen 
základní motor 1,4 MPI D-CVVT. Ostatní nahradily 
motory s turbodmychadly a přímým vstřikováním 
benzinu. Tříválec 1,0 T-GDI s výkonem 88 kW (120 
k) je známý už z modelu i20, zatímco čtyřválec 
1,4 T-GDI s výkonem 110 kW (150 k) je zcela nový. 
Nabídku vznětových motorů tvoří už známý motor 
1,6 CRDi ve verzích s výkony v rozsahu od 70 kW (95 
k) do 100 kW (136 k).

V roce 2017 nabídku modelové řady i30 rozšíří i 
první zástupce sportovních variant s označením 
N jako konkurent verzí GTI či RS u konkurenčních 
značek.

Nový Hyundai i30 - auto pro každého
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Kia Rio nové generace se poodhaluje
Čtvrtá generace vozu Kia Rio se koncem 
září představí na autosalonu v Paříži. První 
fotografie ukazují mimořádně atraktivní 
malé auto. Rio čtvrté generace se protáhlo. 
Při prodloužení rozvoru o 10 mm na 2580 mm 
je vůz o 15 mm delší než předchůdce - 4065 
mm. Design je jednodušší a dynamičtější. 

Integrované 
projektorové 
svět lomety 
s LED diodami vytvářejí tvar písmene U. Interiér je 
prostornější a ergonomičtější než u předchozí generace. 
Nový systém infotainmentu má dotykový HD displej, díky 
němuž se zmenšil počet tlačítek na středovém panelu.
více na www.autoweek.cz

Toyota Hilux přijíždí v osmé 
generaci
Toyota Hilux má už téměř 50 
let pověst nezničitelného 
vozu, který nic nezastaví. 
Nyní přichází v 8. generaci 
s novým vzhledem, novými 
technologiemi a novým 
turbodieselem 2,4 D-4D 
Global Diesel o výkonu 110 
kW (150 k). Nový Hilux je o 
70 mm delší (nyní 5330 mm) 
než předchůdce, má zcela 
nový tužší rám, vyztuženou 
konstrukci ložné plochy a 
vylepšený pohon všech kol. 

V nabídce jsou karoserie Single Cab, Extra Cab (čtyři místa) nebo Double Cab (pět 
míst). Nejoblíbenější provedení modelu Double Cab 4x4 je k dostání od 682 000 Kč 
bez DPH.
více na www.autoweek.cz
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Z klasického rodinného minivanu Peugeot 5008 
vznikl ve druhé generaci sedmimístný crossover, 
ovšem bez pohonu všech kol. U Peugeotu pro 
novou generaci modelu 5008 zachovali víceúčelový 
interiér se sedmi sedadly, ale navenek dali tomuto 
rodinnému vozu podobu crossoveru, připomínajícího 
stále populárnější SUV.

Koncepčně je novinka v podstatě prodlouženým 
novým modelem 3008 s velmi dlouhým rozvorem 
náprav 2840 mm, vytvářejícím při celkové délce 
4640 mm (o 190 mm víc než 3008 a o 110 mm víc 
než předchozí generace 5008) velký vnitřní prostor, 
dostatečný pro tři řady různě polohovatelných 
samostatných sedadel. V pětimístném uspořádání má 
zavazadlový prostor objem 780 l, po sklopení sedadel 
ve druhé řadě až 1060 l.

Interiér se v podstatě neliší od uspořádání známého 
z modelu 3008. Samozřejmě tu nalezneme nejnovější 
verzi uspořádání Peugeot i-Cockpit s kompaktním 
volantem a dotykovým 8“ displejem. Už v rámci 
sériové výbavy je zde vyvýšený přístrojový panel s 
HD displejem 12,3“. 

V nabídce jsou zážehový tříválec 1,2 PureTech 96 
kW (130 k) a čtyřválec 1,6 THP 121 kW (165 k) nebo 
vznětové 1,6 BlueHDi 73,5 kW (100 k) resp. 88 kW 
(120 k) a 2,0  BlueHDi 110 kW (150 k), který je ale 

určen výhradně pro dynamickou nejluxusnější verzi 
GT.

Nové SUV Peugeot 5008 používá stejnou platformu 
EMP2 jako vozy Peugeot 308 a 3008. Peugeot 
pro 5008 nenabízí pohon všech kol, jen zlepšení 
záběrových schopností osvědčeným systémem Grip 
Control, umožňujícím volbu z několika režimů podle 
typu povrchu.

Peugeot 5008 přichází s nabídkou skládací koloběžky 
s elektromotorem e-Kick ( jako 3008) nebo nově 
skládacího elektrokola e-Bike eF01, které lze uložit do 
zavazadlového prostoru a tam jej i dobíjet.

Nové SUV Peugeot 5008 se bude vyrábět ve městě 
Rennes, veřejnosti se představí na konci září na 
pařížském autosalonu 2016 a prodej bude zahájen na 
jaře 2017.

Peugeot 5008 se proměnil z minivanu na crossover
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Taxi 14007 comfort class na pražské letiště
Flotila vozidel „14007 comfort class“ společnosti Taxi Praha se stala jedním z vítězů 
výběrového řízení na poskytování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla. Od 
začátku příštího roku budou bílé superby největšího pražského dispečinku nabízet své 
služby před budovami Terminálů 1 a 2. Smlouvu s dvěma vítězi tendru uzavře vedení 

Letiště Praha na dobu pěti let. „Každý 
den ukazujeme Pražanům, že taxislužba 
se dá dělat na úrovni a zároveň férově. 
To se nám daří. Jsme rádi, že teď budeme 
mít možnost dokázat těm, kteří přiletí ze 
zahraničí, že flotila „14007 comfort class“ 
poskytuje služby špičkové světové kvality,“ 
řekl jednatel společnosti Taxi Praha Patrik 
Altman.
více na www.autoweek.cz

Land Rover připravuje nové Discovery
Land Rover zveřejnil první obrázek 
naznačující podobu nové generace 
modelu Discovery. Velké SUV by mělo 
mít sedmimístnou karoserii a tolik nových 
technologií, jako žádné jiné SUV. Určitě 
zde bude druhá generace systému 
Terrain Response, přizpůsobující nastavení 
podvozku i pro jízdu v nejtěžším terénu. 
Nové Discovery by mělo používat stejnou 
hliníkovou platformu jako Range Rover 
a Range Rover Sport, což přispěje ke snížení jeho hmotnosti. V novém Discovery se 
objeví i menší vznětový dvoulitrový čtyřválec Ingenium. Land Rover novou generaci 
Discovery představí 28. září na pařížském autosalonu a na trh ji uvede na jaře příštího 
roku. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- BMW odvolalo účast na autosalonu v Paříži a přehodnotí svou strategii s elektromobily.
- Nissan a Hyundai jsou v Číně mezi 20 obviněnými ze zneužití „zelených“ dotací.
- Ze zneužití dotací byla v Číně obviněna i společnost Jianghuai, s níž nedávno uzavřel 
smlouvu Volkswagen.
- Společnost Apple nejen uvedla nový iPhone 7, ale také testuje autonomní vozidla.
- Prokurátor ve Stuttgartu zahájil vyšetřování šéfa společnosti Robert Bosch Volkmara 
Dennera kvůli podílu firmy na manipulacích při měření emisí.
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Renault přiváží na český trh inovovanou podobu 
4. generace modelu Clio s karoseriemi hatchback i 
kombi Clio Grandtour. 
Čtvrtá generace modelu Clio je v prodeji od roku 
2012. Vzhledem k obchodnímu úspěchu budou 
stávající montážní linky pro Clio v turecké Burse a 
ve francouzských závodech ve Flinsu a Dieppe (pro 
verze Renault Sport) rozšířeny o závod Novo Mesto 
ve Slovinsku. 
K zatraktivnění vzhledu Clio Phase 02 dostalo nové 
Full LED světlomety typické pro nejnovější modely 
značky Renault. Vpředu jsou světlomety LED Pure 
Vision, které slouží jako potkávací i dálková světla, u 
vyšších verzí zahrnují také LED světlomety pro denní 
svícení.
Nový program personalizace exteriéru nabízí přes 30 
možných kombinací zahrnující pět střešních polepů a 
čtyři sady pro personalizaci exteriéru. 
V interiéru byly současně s modernizací designu 
použity stejné materiály jako u vyššího segmentu vozů 

Renault. K tomu Clio přidává na výběr ze tří systémů 
infotainmentu - R&Go, který umožňuje propojení 
vozu se smartphonem, multimediální systém Media 
Nav Evolution a Renault R-LINK Evolution s on-line 
připojením. Poprvé je u Clia v nabídce i prémiový 
audiosystém Bose.
Rozšířená nabídka motorů zahrnuje dva nové - 
vznětový Energy dCi 110 o výkonu 81 kW (110 k) a 
zážehový Energy TCe 120 s 88 kW (120 k), který má 
přímé vstřikování, přeplňování turbodmychadlem a 
systém Stop & Start. Clio tak má jednu z nejširších 
nabídek vznětových motorů na trhu (55, 66 a 81 kW) 
a nabídka zážehových pokrývá výkony 55, 66 a 88 
kW (75, 90 a 120 k).
Základní cena verze 1,2 16V 75 Life s karoserií 
hatchback je 234 900 Kč s pětiletou zárukou. 
Současně s uvedením modernizovaného Clia Renault 
nabízí cenové zvýhodnění 10 000 Kč na moderní 
downsizingové přeplňované zážehové motory TCe (tj. 
TCe 90, Energy TCe 90 a Energy TCe 120).

více na
www.autoweek.cz
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První autobusy bez řidiče jezdí v Lyonu
V Lyonu byly do provozu s cestujícími zařazeny dva plně autonomní elektrobusy Navya 
Arma. Nejedná se o jízdu v běžném provozu - 
minibusy bez řidiče se pohybují po tramvajové 
trase, protože nic jiného předpisy neumožňují. 
Autonomní elektrobusy Navya Arma už mají 
za sebou mnoho testovacích jízd po světě a v 
jaderné elektrárně společnosti EDF v Civaux šest 
těchto vozidel slouží k vnitropodnikové dopravě. 
Minibus je schopen se pohybovat rychlostí až 45 
km/h, ale na veřejnosti nesmí překročit rychlost 
20 km/h. Francouzská společnost Navya 
elektrobus Arma nabízí za 200 000 eur. 
více na  www.autoweek.cz

Volkswagen vstupuje na trh nákladních aut 
v USA
Divize Volkswagen Truck & Bus vstupuje na 
severoamerický trh s nákladními automobily 
zakoupením 16,6 % akcií amerického výrobce 
nákladních vozidel Navistar International. 
Navistar má v USA, stejně jako VW, velké 
problémy s Agenturou pro ochranu životního 
prostředí EPA. Volkswagen je zastoupen na 

evropském trhu díky podílu v automobilkách MAN a Scania, které nepůsobí v USA.
Navistar International je se značkou IC Bus největším dodavatelem školních autobusů 
v USA. V roce 2010 divize Navistar Defence předvedla vozidla ATX na bázi Tatry T815, 
ale jejich dodávky pro americkou armádu se nerealizovaly. Od roku 2007 má Navistar 
problémy s plněním emisních limitů EPA. 
Od roku 2012 musel začít používat motory Cummins se selektivní katalytickou redukcí 
SCR a v 90. letech největší výrobce nákladních aut v USA se poté ocitl na pokraji 
kolapsu. 
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 36. týdne na www.autoweek.cz:
Pozvánka na výstavu EkoAuto 2016
Nový kontrakt na mýto: nestandardní postup i nevýhodná cena
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Poslední srpnový víkend získal Bohumír Čáp s Avií 
4x4 titul mistra Evropy a od září nastoupil do podniku 
Avia na pozici specialista montáže vozidel. 
Avia po třech letech obnovuje výrobu na území 
České republiky díky holdingu 
Czechoslovak Group, který tuto 
tradiční automobilku v červenci 
letošního roku získal. Bohumír 
Čáp bude kolegům předávat své 
dlouholeté zkušenosti s vozy Avia, 
které získal díky své závodní kariéře, 
ale také ve výrobě.
S automobilkou Avia Bohumír Čáp 
spolupracoval ještě jako zaměstnanec 
podniku VOP Přelouč, který v roce 
2004 získala společnost Excalibur 
Army. „Jako jediní v republice 
jsme vyráběli avie s pohonem 4x4. 
Našimi zákazníky byly především 
Technické služby a další firmy, které 
potřebovaly vyšší výkon automobilů 
v terénu. Pokračovali jsme i po roce 
2013, kdy se výroba avií v České 
republice ukončila. Ještě v letošním 
roce jsme předělávali jednu Avii na 
pohon 4x4 pro Technické služby 
Seč,“ popisuje Bohumír Čáp.
Nový mistr Evropy si Avie oblíbil už 
dávno. V roce 1999 si jeden vůz sám koupil a začal 
se s ním věnovat Truck Trialu. Od roku 2002 s Avií s 
pohonem 4x4, kterou Bohumír Čáp průběžně vyvíjí 
a zdokonaluje, závodí pod hlavičkou vlastního týmu 
Racing Team Avia Future v mistrovství Evropy. V 
roce 2007 získal titul, letos se mu podařilo spolu s 
navigátorkou Kateřinou Ventlukovou celkový triumf v 

kategorii dvounápravových vozů v mistrovství Evropy 
zopakovat. Své vítězství potvrdil prvním místem na 
závěrečném šestém podniku seriálu v německém 
Langenaltheimu.

 „Když jsem se dozvěděl, že holding 
Czechoslovak Group získal Avii, 
měl jsem z toho radost. A hned mi 
bylo jasné, že první, kdo z Přelouče 
do Prahy pojede, budu já. To se 
potvrdilo. Pan Strnad si mě pozval 
k sobě a řekl mi, ať si k sobě znovu 
stáhnu lidi, kteří se mnou pracovali 
na pohonu 4x4. Pomyslel jsem si, 
jak by bylo skvělé, kdybych mu 
mohl říct: ‚Koupil jste Avii. Tady k 
tomu máte titul mistra Evropy‘. Jsem 
šťastný, že se to povedlo,“ uvedl 
Bohumír Čáp.
Obnovená výroba avií se v Přelouči 
pod vedením Bohumíra Čápa 
rozjede po Novém roce. Už nyní 
se ve stávajících prostorách v Praze 
v Letňanech ověřuje výroba vozů 
podle původní dokumentace a 
testují se možnosti implementace 
dílů od nových dodavatelů. Jádro 
týmu se rovněž zabývá homologací 
motorů Euro 5. Do konce roku, před 

ostrým startem výroby vozů modernizované řady D, 
se zaměří na motory odpovídající normě Euro 6. Před 
začátkem výroby v Přelouči bude potřeba postavit 
tým zhruba šedesáti lidí a Bohumír Čáp se na výběru 
svých spolupracovníků bude aktivně podílet.
Holding Czechoslovak Group letos v červenci koupil 
tradiční letňanskou automobilku Avia od indické 
společnosti Ashok Leyland Motors. Akvizicí naplňuje 
svou strategii investovat do podniků tradičního 
československého průmyslu. CSG počítá v první 
fázi s výrobou v řádu stovek kusů vozů. Zájem o 
několik desítek kusů avií již projevili dřívější tradiční 
odběratelé. Následně začne holding CSG obnovovat 
vztahy v tradičních odbytištích, jako jsou Slovensko, 
Polsko, Maďarsko, Rusko a země z Blízkého východu 
či severní Afriky.

Na výrobu Avií bude dohlížet mistr Evropy v Truck Trialu

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


AutoTablet.cz - výběr nejdůležitějších témat z www.autoweek.cz.
UPOZORNĚNÍ: AutoTablet č. 37 bude výjimečně rozesílán až v pondělí 19. 9.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@ibsauto.cz)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
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.

Partner organizace:

Pokud si AutoTablet stáhnete ve formě pdf, získáte ještě:

Linde Gas předvedl kolo s 
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Společnost The Linde Group stojí řadu let v čele 
rozšiřování vodíkové infrastruktury a zkoumá nové 
možnosti bezemisní dopravy a udržitelné mobility. 
Nedávno přišla s originálním nápadem - elektrokolem 
vybaveným palivovým článkem. 
Elektrokola používají k napájení elektromotoru lith-
io-ionové baterie, které vyžadují pravidelné dobíjení 
a omezují dojezd. Společnost Linde pro své kolo našla 
zcela nový zdroj energie - akumulátor je zde nahra-
zen kompaktním palivovým článkem, jenž vyrábí ele-
ktrickou energii reakcí vodíku a kyslíku, získávaného z 
okolního vzduchu. Stejně jako automobily poháněné 
vodíkem, kola s palivovými články mají výhodu v dlou-
hém dojezdu a rychlém doplňování paliva. Realizovat 
projekt od původního nápadu k funkčnímu prototy-
pu inženýrům z Linde trvalo méně než tři měsíce. 
Generální ředitel The Linde Group Dr. Wolfgang 
Büchele k tomu řekl: „Linde prosazuje nové a neobvy-
klé nápady, které mohou přispět k široké komercion-
alizaci vodíku jako čisté technologie. Na kole Linde 
H2 jsme ukázali, že přednosti vodíkového pohonu se 
neomezují jen na automobily.“

Společnost Linde nemá za cíl tato kola vyrábět ve 
velkém. Pilotní série deseti kol Linde H2 slouží k 
prezentaci předností pohonu vodíkem. Dvě kola 
Linde H2 byla k vyzkoušení i v Praze. Náklady na 
výrobu prototypu byly okolo 15 000 eur, ale při séri-
ové výrobě by cena klesla na 3000 až 4000 eur, tedy 
na hodnotu srovnatelnou s cenou bateriových elek-
trokol. 
Tento jedinečný, vysoce účinný systém pohonu s nu-
lovými emisemi poskytuje se současným šlapáním 
do pedálů dojezd přes 100 km při použití jednoho 
zásobníku s 34 g vodíku. Hmotnost kompozitní tlak-
ové nádrže na vodík je 1,5 kg a doplnění vodíku trvá 
okolo tří minut.
Vodík je v přírodě nejčastěji se vyskytujícím prvkem, 
takže jeho zásoby se, na rozdíl od fosilních paliv, nikdy 
nevyčerpají. Vodík je možné získat elektrolýzou vody 
za využití větrné energie nebo energie z bioplynu. 
Linde stojí v čele vývoje infrastruktury zásobování 
vodíkem. V 15 zemích, včetně České republiky, už 
instalovalo přes 100 stanic na plnění vodíku a usku-
tečnilo více než milion úkonů plnění.

Kolo s vodíkovým pohonem 
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Vyspělé zážehové motory vyplýtvají zhruba pětinu 
paliva, protože zejména při vysokých otáčkách se část 
benzinu namísto pohonu využívá k chlazení. Bosch 
tuto ztrátu eliminuje novou technologií vstřikování 
vody. Při rychlé akceleraci nebo při jízdě po dálnici 
umožňuje vstřikování přidané vody snížení spotřeby 
pohonných hmot až o 13 %. 
Úspora paliva, nabízená prostřednictvím této 
technologie, se přináší výhodu především u tří- a 
čtyřválcových motorů se zmenšeným objemem, tedy u 
motorů, které se používají u průměrných kompaktních 
aut. Vstřikování vody ale také přináší i větší výkon, 
protože včasnější úhly zapálení znamenají, že motor 
pracuje s větší účinností. Díky tomu mohou technici 
dostat z motoru ještě větší výkon, a to i u pohonných 
jednotek výkonných sportovních vozů.
Motor se nesmí přehřát. Aby k tomu nedocházelo, 
musí se do téměř každého zážehového motoru 
vstřikováno přídavné palivo, které svým odpařením 
ochlazuje blok motoru. Tento fyzikální princip využili 
inženýři Bosch při vstřikování vody. Ještě před tím, 

než dojde ke vznícení paliva, se do sacího potrubí 
vstříkne jemná vodní mlha. 
Vysoké výparné teplo vody zajišťuje účinné chlazení. 
Proto je zapotřebí pouze malé množství přidané 
destilované vody, takže kompaktní nádrž na vodu stačí 
doplnit po ujetí 3000 km. Pokud dojde k vyprázdnění 
nádrže, motor běží i nadále hladce, jen bez vyššího 
točivého momentu a nižší spotřeby díky vstřikování 
vody.
Bosch využívá bodový vstřikovací systém. Ve spalovací 
komoře nezůstává žádná voda - ta se odpaří ještě 
před tím, než v motoru proběhne spalování. Proto 
vstřikování vody nepůsobí korozi motoru.
Prvním vyráběným vozem, který se bude moci 
pyšnit tímto inovativním a průkopnickým systémem 
vstřikování vody je BMW M4 GTS. Pro šestiválcový 
turbomotor to bude znamenat zlepšení výkonu a 
spotřeby i při plném zatížení.

Vstřikování vody do motoru
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Dotace pro automobily s alternativním pohonem

Výzvu na dotace na nákup automobilů s alternativním 
pohonem pro kraje a obce vyhlásí Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) pravděpodobně už letos v říjnu.  Dotace 
50 000 Kč by měla být vyhrazena pro vozy na stlačený 
zemní plyn (CNG), 100 000 Kč by mělo zamířit na plug-
in hybridy, tedy hybridní auta, jejichž baterie mohou být 
dobity tím, že se připojí k elektrickému zdroji, a 150 000 
Kč by měl být příspěvek na nákup čistého elektromobilu. 
V roce 2017 by se mohla stejná nebo podobná výzva 
týkat už i občanů. 
Obce a kraje tak budou moci už letos na podzim požádat 
o dotace v předpokládaném objemu 150 milionů Kč 
na pořízení vozidel na alternativní paliva. MŽP plánuje 
vyčlenit tuto částku z Národního programu Životního 
prostředí.
Podle MŽP mají kraje, města a obce stejný zájem o CNG 

vozy a elektromobily - 43 % resp. 48 % - zatímco nejmenší 
zájem je o vozidla hybridní - jen 9 %.
„Výstupy z dotazníků zpracováváme. Od dotázaných obcí, 
měst a krajů jsme obdrželi 78 odpovědí. Vyplývá z nich 
57% zájem o elektromobily a hybridy a 43% o CNG. Co 
se týče typů vozidel, obce a kraje mají eminentní zájem 
o osobní a užitková vozidla, menší zájem evidujeme 
u nákladních automobilů a skútrů,“ uvedla Dominika 
Pospíšilová z MŽP.
„V roce 2008 státní správa dostala vládou nařízeno 
během pěti let obměnit čtvrtinu vozidel vozových parků 
za čistá vozidla a pouze úřady krajů, na rozdíl např. od 
ministerstev, měly již tehdy o ekologická vozidla zájem. 
Ani dnes, po osmi letech, ale zdaleka podíl těchto vozidel 
ve státní správě rozhodně nečiní 25 %,“ uvedl Jiří Šimek z 
Českého plynárenského svazu. 
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Daimler Trucks představil Mercedes-Benz Urban 
eTruck, který má elektrický pohon, modulární koncept 
akumulátorů a přijatelnou hmotnost. 
Nákladní automobilová doprava je nepostradatelná, 
avšak rámcové podmínky pro ni jsou stále náročnější. 
Ve městech a obcích roste potřeba zásobování 
obyvatelstva potravinami a zbožím, likvidace odpadu, 
zajištění dodávek pro průmysl i obchod, stejně jako na 
přepravu hotových výrobků. Přitom rostou požadavky 
na snižování emisí výfukových plynů i hluku. Ideální 
cestou pro snižování emisí je doprava s nulovými 
lokálními emisemi. 
Dlouho se zdálo, že elektrický pohon pro nákladní 
vozidla nepřichází v úvahu. Nyní se ale rýsuje 
ekonomická výhodnost nákladní dopravy kamiony 
napájenými z akumulátorů. Daimler Trucks chce 
být průkopníkem i v segmentu nákladních vozidel s 
celkovou hmotností do 26 t. 
Mercedes-Benz Urban eTruck naznačuje možnosti 
mobility bez emisí v rozvážkové dopravě s těžkými 
nákladními vozidly. Technickým základem elektricky 

poháněného vozidla je třínápravový nákladní 
automobil Mercedes-Benz pro rozvážkovou dopravu. 
Vývojáři divize Daimler Trucks pro něj vyvinuli nový 
koncept pohonu, kde je zadní náprava poháněna 
elektromotory uloženými u nábojů kol. Výkon 
elektromotorů je 2x 125 kW a točivý moment 2x 500 
N.m.
Napájení zajišťuje sada lithio-ionových akumulátorů 
s kapacitou 212 kWh. Z toho plyne dojezd až 200 km, 
což je pro rozvážkovou dopravu obvykle postačující. 
Modulární konstrukce sady akumulátorů může být 
individuálně přizpůsobena požadovanému dojezdu. 
Při nabíjecím výkonu 100 kW jsou zcela vybité 
akumulátory nabity na 100 % za dvě až tři hodiny. 
Protože Komise EU souhlasí se zvýšením nejvyšší 
přípustné celkové hmotnosti nákladních vozidel s 
alternativním pohonem až o 1 t z 25 na 26 t, takže 
se nevýhoda vyšší hmotnosti elektrického pohonu 
sníží na 700 kg oproti porovnatelnému nákladnímu 
vozidlu se spalovacím motorem. 

Kamion pod proudem
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Na okruhu Twin Ring Motegi se závod mistrovství 
světa cestovních vozů jel na japonské zvyklosti v 
nezvyklém horku. 
Honda v tréninku i kvalifikaci nestačila Citroënům 
kvůli velké zátěži 80 kg. Jenže start úvodního závodu s 
otočeným pořadím první desítky z kvalifikace posunul 
Hondy dopředu a ty tuto šanci plně využily. Honda 
poprvé získala všechna tři místa na stupních vítězů. 
Pro Hondu bylo jediným problémem, že pořadí jejích 
vozů bylo opačné, než by potřebovala s ohledem na 
stav šampionátu.

1. Norbert Michelisz, JAS Honda Civic
2. Rob Huff, Castrol Honda Civic
3. Tiago Monteiro, Castrol Honda Civic
4. Jose Maria López, Citroën Racing 
C-Elysée
5. Yvan Muller, Citroën Racing C-Elysée
6. Thed Björk, Polestar Cyan Volvo S60

Hlavní závod byl oslavou férového 
závodění. V čele kroužily oba tovární 
Citroëny sledované Monteirem a 
Bennanim, ale za nimi se odehrávala řada 
soubojů, jimž dopomáhala charakteristika 
okruhu se sériemi zatáček poskytujícími 
prostor pro předjížděcí manévry. V bitvě 
o 5. místo Girolami při prvním startu s 
Volvem ukázal, jaký jezdecký potenciál 
představuje argentinský šampionát.
 Vzhledem k odvolání závodu v Thajsku 
se José Maria López v Motegi stal 

podruhé mistrem světa. López vedl, ale v závěru před 
sebe pustil Mullera, aby letos poprvé vyhrál.

1. Yvan Muller, Citroën Racing C-Elysée
2. Jose Maria López, Citroën Racing C-Elysée
3. Tiago Monteiro, Castrol Honda Civic
4. Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing Citroën 
C-Elysée
5. Nestor Girolami, Polestar Cyan Volvo S60
6. Tom Chilton, Sébastien Loeb Racing Citroën 
C-Elysée
WTCC po 18 z 24 (zřejmě 22) jízd
značky: Citroën 791, Honda 583, Lada 435, Polestar 
Volvo 234
jezdci: López (Citroën) 319, Monteiro (Honda) 199, 

FIA WTCC JVC Kenwood Race of Japan 
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