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Pro nejnáročnější zákazníky je určena exkluzivní 
limitovaná série Founders Edition, připomínající 
úspěšnou 125letou historii společnosti Škoda Auto, 
a to za 1 379 900 Kč. Ve standardní výbavě má 
i Matrix-LED světlomety, osvětlenou masku Crystal 
Face, volbu jízdních režimů, progresivní řízení, 
rozpoznání únavy řidiče či rozpoznání rukou na 
volantu atd. 

V rámci tzv. Zákaznických balíčků eMobility 
nabídne české zastoupení s prvními dodávkami 
vozů pro retailové klienty např. kontrolu 
přípojného místa včetně jističů, chytrý nabíjecí 
kabel, nabíjecí kartu, nepřetržitý servis nebo 
instalaci domácího wallboxu Škoda iV Charger. 
Analogická možnost s přihlédnutím k potřebám 
živnostníků a firem platí i pro fleetové zákazníky.

Základní verze Škoda Enyaq iV 60 s cenou  
1 059 900 Kč bude k dispozici pro předobjednávky 
v průběhu podzimu.

Více o  voze Enyaq iV a  reportáž z  jeho 
představení na str. 10 a 11 (dostupné po stažení 
pdf verze)

Škoda Enyaq iV 80 vstupuje  
na trh s cenou 1 189 900 Kč 

Autorizovaní prodejci značky Škoda v ČR hlásí 
zahájení příjmu objednávek na elektromobil 
Enyaq iV. „Přepokládáme, že příští rok celá 
rodina modelů Škoda iV dosáhne na českém 
trhu prodejů ve výši jednotek tisíc vozů. Škoda 
Enyaq iV bude hrát významnou roli. V příštím 
roce očekáváme přes 1000 zákazníků,“ říká 
vedoucí českého zastoupení mladoboleslavské 
automobilky Jiří Maláček.

První model značky na platformě pro 
elektromobily MEB Enyaq iV 80 má akumulátor 
s kapacitou 82 kWh, elektromotor o výkonu 150 
kW a dojezd až 510 km v režimu WLTP. Vedle použití 
wallboxu Škoda iV Charger lze vůz přes noc 
nabíjet i pomocí běžné domácí 230 V zásuvky. 
Třetí možnost dobíjení jsou rychlonabíjecí stanice 
se stejnosměrným proudem o výkonu až 125 kW. 
Akumulátor se zde nabije během 38 minut z 5 % 
na 80 % své kapacity.

Standardní výbava verze Enyaq iV 80 zahrnuje 
mj. 19“ kola, Front Assist, asistent udržování 
jízdního pruhu, tempomat s  omezovačem 
rychlosti, parkovací senzory vpředu i vzadu, 
zadní parkovací kameru, třízónovou klimatizaci, 
vyhřívaná sedadla i volant atd. 
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Modernizovaná Panamera – větší výkon, více pohodlí
Panamera přichází s  oživeným 

designem, který se týká také kombi 
Sport Turismo, a  výkonnějšími pohonnými 
jednotkami. Verze Turbo S, nahrazující 
Turbo, je vybavena motorem V8 4,0 l twin-
turbo/463 kW (630 k). Plug-in hybridní 4S 
E-hybrid s  motorem V6 2,9 l twin-turbo 
a  maximálním výkonem systému 412 kW 
(560 k) se řadí mezi E-hybrid (340 kW/462 k) 
a Turbo E-hybrid (500 kW/680 k). Verze GTS 
s motorem V8 2,9 l twin-turbo nyní má 353 
kW (480 k). Nezměnila se základní varianta 

Panamera V6 2,9 l twin-turbo/243 kW (330 k). 
Systém aktivního pérování PASM (Porsche 
Active Suspension Management) a systém 
ovládání podvozku pro aktivní stabilizaci 
klopení PDCC Sport (Porsche Dynamic 
Chassis Control Sport) byly optimalizovány 
tak, aby zlepšil jízdní komfort. 

Modernizovanou Panameru lze 
objednat již nyní, ale k  dostání bude 
v polovině října 2020 – za ceny začínající 
na 91 345 eur pro základní verzi s pohonem 
zadních kol.

Opel Mokka s novou tváří
Nový Opel Mokka se už zanedlouho 

objeví i na českém trhu. Je prvním vozem, 
který představí novou tvář modelů značky 
Opel Vizor. Se 415 cm je o 12,5 cm kratší než 
předchozí generace a  má zavazadlový 
prostor o objemu až 350 l.

Mokka uvede i tzv. digitální kokpit Opel 
Pure Panel s  přístrojovou desku tvořenou 
dvojicí velkých displejů. Hlavní funkce se 
ovšem stále ovládají tlačítky a otočnými 
ovladači. Do výbavy patří i  adaptivní 
tempomat ACC nebo systém aktivního 
udržování jízdního pruhu ALP. Všechny 
úrovně výbavy mají standardně vpředu 
i vzadu LED světlomety, pro zájemce jsou 
připraveny i adaptivní světlomety IntelliLux 
LED Matrix. 

Díky platformě CMP bude mít nejenom 
elektrický pohon ve verzi Mokka-e, ale také 
vyspělé spalovací motory – základním je 
tříválec 1,2 Turbo/74 kW (100 k), výkonnější 
verze má 96 kW (130 k). Doplňuje je 
turbodiesel 1,5 CDTI/81 kW (110 k).



Na osvědčeném unikátním uspořádání Peugeot 
i-Cockpit s 12,3“ displejem v roli přístrojového 
panelu nebyl důvod něco zásadně měnit.

Model 3008 nedávno dostal dvě plug-in 
hybridní verze se zážehovým motorem 1,6 l/133 kW 
(180 k) a elektromotorem 81 kW. Hybrid 225 e-EAT8 
s pohonem předních kol má celkový výkon 165 
kW (225 k), verze s pohonem všech kol Hybrid4 
300 e-EAT8 má 220 kW (300 k) díky druhému 
elektromotoru s 83 kW pohánějícímu v případě 
potřeby zadní kola. Kapacita akumulátoru 13,2 
kWh umožňuje dojezd na čistě elektrický pohon 
56 km resp. 59 km.

Mezi zážehovými motory PureTech je tříválec 
1,2 l/96 kW (130 k) a čtyřválec 1,6 l/133 kW (180 k). 
Mezi turbodiesely BlueHDi skončila verze 133 kW 
(180 k) a zůstal pouze 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k). 

Hlavní technickou inovací je kombinovaný 
systém Highway Integrated Assist, převzatý 
z  modelu 508, který přináší další vylepšení 
semiautonomního řízení úrovně 2. Z modelu 508 
byl převzat i systém nočního vidění Night Vision 
umožňující detekci živých bytostí před vozidlem 
za snížené viditelnosti. 

Modernizovaný Peugeot 3008, vyráběný 
ve Francii v  Sochaux, přijde do prodeje  
koncem roku.

Druhá generace Peugeotu 3008, využívající 
platformu PSA EMP2, je mimořádně úspěšným 
vozem. Od uvedení na trh koncem roku 2016 patří 
k nejprodávanějším v segmentu kompaktních 
SUV. Po prodeji více než 800 000 kusů dozrál čas 
na modernizaci. 

Vylepšit tak zdařilé auto a přidat něco navíc 
není vůbec jednoduché. Ve shodě s novým 
směřováním designu značky se největší proměna 
odehrála na přídi. Ta je nově řešená s LED hlavními 
světlomety. Nová maska chladiče přidává vozu 
sebevědomější výraz.

V interiéru je novinkou 10“ centrální dotykový 
displej, samozřejmě doplněný o  klávesové 
ovladače hlavních funkcí toggles switches.  

Peugeot předvedl modernizované SUV 3008
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Bývalý šéf Mitsubishi Osamu Masuko (71) dva týdny po své rezignaci zemřel na 
selhání srdce. 
Fiat vrátí k životu model Punto – s využitím platformy PSA CMP jako Peugeot 208 nebo 
Opel Corsa, a to včetně elektrické verze.
Zakladatel Microsoftu Bill Gates na LinkedIn uvedl, že kvůli zabránění klimatické 
katastrofě je nezbytné prosazení elektromobility.
Kvůli vysoké poptávce po elektrickém modelu Taycan si Porsche do továrny 
v Zuffenhausenu půjčilo pracovníky Audi z Neckarsulmu.
Šéfka Svazu automobilového průmyslu v Německu VDA Hildegard Müllerová žádá po 
spolkové vládě snížení tarifů pro dobíjení elektromobilů v energetické špičce.

Krátce

více na 
www.autoweek.cz

Amazon objednal 1800 elektrododávek Mercedes
Gigant v oblasti e-commerce Amazon 

potřebuje pro dopravu zásilek mobilitu bez 
lokálních emisí, aby naplnil své cíle v oblasti 
ochrany klimatu. Proto si u  Mercedesu 
objednal 1200 vozů eSprinter a 600 vozů 
eVito s čistě elektrickým pohonem, které 
bude zásilková služba využívat v  rámci 
Evropy. Jedná se o  dosud největší 
samostatnou zakázku pro elektricky 
poháněná vozidla. Pokud to bude možné, 
měla by do ulic vyjet ještě letos. „Přidání 

1800 elektrických dodávkových vozidel je 
dalším krokem na naší cestě k budování 
nejudržitelnější dopravní flotily na světě,“ 
řekl generální ředitel společnosti Amazon 
Jeff Bezos.

Honda e jde proti proudu
Zatímco většina automobilek při 

přechodu na elektrický pohon sází na 
velké sedany a  SUV, Honda si pro své 
první vozidlo s  elektrickým pohonem 
zvolila luxusní městské miniauto. Honda e 
je malý model určený pro jízdu ve městě. 
To je v  kontrastu s  vozy Tesla, jejíž sedan 
Model 3 kraluje světovému trhu elektricky 

poháněných vozidel s  akumulátory, 
a dalšími, jako jsou Audi a Hyundai, které 
se zaměřují na elektricky poháněná 
SUV s  dlouhým dojezdem přes 500 km. 
Vysoké náklady na akumulátory udržují 
elektromobily mezi dražšími automobily. 
Naproti tomu dvoudveřová Honda e má 
kapacitu akumulátoru poloviční než Tesla 
Model 3 a na jedno nabití ujede jen 210 
km (podle WLTP). Její cena začíná na 
899 900 Kč a prodává se pouze v Evropě 
a  Japonsku. V  Evropě Honda očekává 
roční prodej jen kolem 10 000 vozů a  na 
domácím trhu 1000 kusů.
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do velikosti infrastruktury v Evropě. V roce 2017 
byla v tuzemsku otevřena první veřejná plnicí 
stanice na LNG. Od letošního července jsou 
v ČR v provozu již dvě a do roku 2022 by se měl 
jejich počet rozrůst o dalších 18, které jsou již 
ve fázi reálných projektů. V České republice je 
aktuálně v provozu více než 26 000 vozidel na 
stlačený zemní plyn (CNG). Ta se vyznačují téměř 
polovičními provozními náklady oproti motorům 
na benzin či naftu a výrazně nižšími emisemi. 

Na české silnice v loňském roce vyjely také 
první nákladní vozy poháněné zkapalněným 
zemním plynem (LNG), přičemž v  oblasti 
nákladní dopravy dnes neexistuje žádné jiné 
dostupné palivo, jež by dosahovalo požadované 
kombinace vysokého výkonu a ekologického 
provozu. 

Budoucnost plynové mobility je spojována 
se zpracováním biometanu a  jeho využitím 
v podobě BioCNG. Prozatím jedinou bioplynovou 
stanici EFG Rapotín BPS, jež vyrábí biometan 
z  biologicky rozložitelných odpadů, v  ČR 
provozuje investiční skupina Energy financial 
group. Využitím maximálního potenciálu 
biometanu lze snížit emise CO2 v ČR o více než 
200 000 tun ročně.

Český plynárenský svaz v areálu Pražské 
plynárenské uspořádal Den plynové mobility. 
Zástupci státní správy, municipalit a dopravců 
se zde seznámili s možnostmi aplikací čisté 
mobility pro města a obec a stavem potřebné 
infrastruktury pro provoz vozidel na CNG, LNG 
i biometanu v ČR. 

Na místě vystavovalo 15 firem technologie 
spojené s plynovou mobilitou. K vidění byly různé 
druhy vozidel od osobních a lehkých užitkových 
přes autobusy, popelářské a komunální vozy 
na CNG až po nákladní vozy a  tahače na 
LNG. Vystaveny byly i související technologie 
jako domácí plničky na CNG a mobilní plničky  
na LNG.

Výkonná ředitelka Českého plynárenského 
svazu Lenka Kovačovská, generální tajemník 
sdružení autodopravců Česmad Bohemia 
Vojtěch Hromíř a  tajemník Svazu dovozců 
automobilů Josef Pokorný seznámili přítomné 
s  výzvou ČPS k  rozvoji plynové mobility, 
s připravovanými strategickými cíli a nástroji 
rozvoje čisté mobility do roku 2030 v České 
republice a Evropské unii.

V  oblasti CNG drží Česká republika 
s počtem 211 plnicími stanicemi třetí příčku co 

Den plynové mobility CNG/LNG/biometan



Samozřejmě tu bude Renault a dále Alpine 
a Dacia. Čtvrtá obchodní jednotka bude nová 
se zaměřením na novou mobilitu. Luca de Meo 
věří, že to povede k jednodušší organizaci, která 
se více zaměří na výsledky a na zákazníky. Měla 
by také zvýšit motivaci a pocit sounáležitosti 
zaměstnanců v jednotlivých jednotkách. Renault 
již také oznámil zrušení 15 000 pracovních míst po 
celém světě a snížení nákladů o dvě miliardy eur.

Nové obchodní jednotky povedou: Renault 
– Luca de Meo, generální ředitel Renaultu, 
Dacia – Denis Le Vot, ředitel pro regiony, prodej 
a skupinový marketing Groupe Renault, Alpine 
– Cyril Abiteboul, generální ředitel Renault Sport 
Racing a závodního týmu F1 a New Mobility – 
Clotilde Delbosová, zástupkyně generálního 
ředitele a finanční ředitelka skupiny. 

Co de Meo připravuje pro Renault? „Jsem 
přesvědčen, že duše Renaultu je v  jeho 
francouzských kořenech. Tato značka byla vždy 
kreativnější než ostatní, má to ve své kultuře. 
Musí sázet na modernost a inovace. Renault 
musí ztělesňovat novou vlnu automobilového 
průmyslu.“ Proto chce dát designu vozů značky 
novou podobu, což potvrzuje angažování 
Gillese Vidala, který úspěšně oživil styl Peugeotu. 

Dacia si udrží svoji pozici nízkonákladové 
značky, což je klíč k jejímu úspěchu. Ale Luca de 
Meo ji chce mít přitažlivější. Úspěch Dacie označil 
za „zázrak“, protože nikdo v automobilovém 
průmyslu nedokázal v tomto tržním segmentu 
vydělat tolik peněz.

„Značka Alpine má velmi specifickou 
specializovanou identitu, velmi sportovní 
a velmi francouzskou. Nezůstaneme u ní nutně 
v retrostylu a klasickém modelu A110,“ řekl de 
Meo, což zřejmě potvrzuje úvahy, že Alpine 
rozší ří svoji nabídku minimálně o SUV.

Nový generální ředitel Renaultu Luca de 
Meo musí hned po nástupu do funkce čelit 
miliardovým ztrátám a současně vybudovat 
novou funkční strukturu nahrazující chaos, který 
ve vedení v Boulogne-Billancourtu zavládl po 
odchodu Carlose Ghosna. V rozhovoru pro 
magazín Le Point uvedl, že se rozhodl „uspořádat 
skupinu Renault kolem čtyř značek namísto 
dosavadní struktury podle zeměpisných oblastí.“ 

Renault: reorganizace kolem čtyř značek
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Toyota a Honda testují mobilní elektrárnu

Automobilky Toyota a  Honda chtějí 
vytvořit systém mobilní elektrárny a zahájit 
poloprovozní testování dodávek elektřiny 
spotřebitelům. Systém Moving e je mobilní 
a lze jej využívat při řešení kritické 
situace s  dodávkami elektřiny, 
ale uplatnění najde například 
i  pro zásobování elektřinou na 
venkovních akcích či festivalech. 
Mobilní externí generátory 

elektřiny a  mobilní akumulátor načerpají 
elektřinu z  autobusu s  palivovými články, 
které zde slouží jako zdroj energie, a dodají 
elektřinu spotřebičům. Vozidlo na palivové 

články bylo vyvinuto na bázi 
autobusu Toyota FC Bus. Nabíjecí 
stanice tak dokáže vyprodukovat 
až 454 kWh při maximálním výkonu 
18 kW. V  interiéru autobusu je 
i prostor pro odpočinek.

Dosavadní hlavní programový manažer 
společnosti Volkswagen Financial Services 
Axel Herrmann se od 1. září stal novým 
jednatelem společnosti Volkswagen 
Financial Services v  České republice. 
Zodpovědný bude za oblast správy 
a  informační technologie. Na pozici 
jednatele doplňuje Vratislava Strašila 
a Jiřinu Tapšíkovou. 

Axel Herrmann vystudoval obor 
programování a  inženýrství na univerzitě 
v Karlsruhe, kde se věnoval 
například simulacím 
poškození aut a  jejich 
následným zkoumáním. 
Nejprve působil jako IT 
konzultant v  poradenské 
společnosti Capgemini 
v  německém Hannoveru, 
následně vystřídal několik vedoucích 
pozic ve Volkswagen Financial Services 
v  německém Braunschweigu. Do 
Volkswagen Financial Services přichází 
po pětiletém působení na pozici hlavního 
programového manažera. 

Axel Herrmann novým jednatelem 
Volkswagen Financial Services

Personalia z

Populární herec Pavel Nový natáčel na 
výcvikových plochách polygonu v Mostě 
edukativní spoty pro projekt Jedu s dobou, 
jemuž propůjčil svou tvář. Bývalý závodní 
jezdec oslavil 5. září 72. narozeniny. Za 
volantem radí svým vrstevníkům, jak se 
správně rozjíždět do kopce, jak z něj sjíždět 
nebo jak efektivně využívat moderní 
asistenční systémy. Projekt cílí na řidiče 
a řidičky ve věku nad 65 let a jeho součástí 
jsou bezplatné kurzy bezpečné jízdy pro 
seniory. Organizátorem projektu Jedu 
s dobou je už třetím rokem Asociace center 
pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu 
ČR ve spolupráci s  Radou seniorů ČR. 
Finanční podporu poskytuje fond zábrany 
škod ve správě České kanceláře pojistitelů. 
Mostecký autodrom nabízí do konce 
listopadu ještě šest kurzů. V  roce 2019 
absolvovalo bezplatný kurz bezpečné jízdy 
po celé republice více než 6000 seniorů.

Pavel Nový tváří projektu  
Jedu s dobou
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vladimir.rybecky@gmail.com

Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat 
z www.autoweek.cz.

https://www.autoweek.cz/cs-news_letter%0D


Škoda Auto v  Praze při představení 
kompaktního SUV s  elektrickým pohonem 
Enyaq iV nabídla motoristickým novinářům 
dvojnásobný výlet v čase. Po takřka půlroční 
přestávce si zástupci médií připomenuli, jak 
vypadá opravdu velkorysá prezentace nového 
modelu. Představení modelu Enyaq navíc Škoda 
spojila s připomínkou 125 let od vzniku společnosti 
v Mladé Boleslavi.

V  novém komplexu víceúčelového 
kongresového centra O2 Universum v Praze 
bylo několik set návštěvníků, včetně předsedy 
vlády České republiky Andreje Babiše, svědky 
velkolepé show, při jejíž první části měla hlavní roli 
legendární výrobky z historie české automobilky. 
Choreografie více než dvou desítek vozidel 
pohybujících se po ploše byla obdivuhodná.

Nový generální ředitel společnosti Škoda 
Auto Thomas Schäfer na úvod připomenul, že 
i v současné mimořádně obtížné situaci Škoda 

ukazuje svou sílu – jako jedna z mála značek 
v první polovině roku vykázala pozitivní zisk a její 
výroba opět běží na plný výkon. Zároveň se již 
dívá do blízké budoucnosti, přičemž má obzvlášť 
dobrou výchozí pozici pro začátek transformace 
automobilového průmyslu. 

Enyaq iV je pro Škodu mimořádně významný, 
protože se jedná o  první čistě elektricky 
poháněný vůz, který byl zkonstruován a bude se 
vyrábět v Mladé Boleslavi. Kompaktní elektrické 
SUV je založeno na modulární platformě pro 
elektromobily MEB koncernu VW. Jedná se 
však o typický vůz značky Škoda který přichází 
s  atraktivním designem a  vnějšími rozměry 
Octavie při vnitřním prostoru Kodiaqu. 

Příchod Enyaqu je označován jako začátek 
nové éry a není to jen prázdná fráze. Nová éra 
nezačíná jen představením nového modelu. 
K tomu se přidaly další nezbytné doprovodné 
služby zákazníkům označované jako Škoda iV 
Ecosystem. Díky tomu jsou partneři společnosti 
Škoda mnohem lépe připraveni na prodej 
a servis automobilů s elektrickým pohonem 
než jejich konkurenti a také zákazníci mohou 
do nové éry vjet bez obav ve voze slibujícím 
jim pozitivní energii. K tomu přispívá i použití 
udržitelných materiálů v  interiéru, rozsáhlé 
možnosti individualizace či karta myŠkoda Power 
Pass, umožňující nabíjení vozu u naprosté většiny 
stanic po celé Evropě.

více na 
www.autoweek.cz

Most mezi minulostí a budoucností
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Škoda Enyaq iV – infografika
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„Cílem je zabránit opakování skandálu 
k jakému došlo před pěti lety,“ uvádí EU. Zásady 
pro tzv. Schvalování typu se zásadně změnily 
a pokuty by v budoucnu měly mít také vysoce 
odrazující účinek.

Pokud chce výrobce automobilů v  EU 
uvést na trh nový model, nechá předem 
otestovat prototypy v  jedné ze zemí EU 
a potvrdí dodržování všech bezpečnostních 
a ekologických předpisů. Pokud získá všechna 
potvrzení, může se model prodávat ve všech 
zemích EU.

Země EU budou muset po schválení typu 
také kontrolovat automobily v běžném provozu, 
konkrétně alespoň jeden ze 40 000 prodaných 
automobilů. Evropská komise si může takové testy 
vyžádat a rovněž sama začne provádět kontroly 
vozidel. Kvůli tomu investovala 7 milionů eur do 
dvou zkušeben. Bruselský úřad může také dohlížet 
na zkušební a schvalovací orgány jednotlivých 
států EU. Komise může rovněž ukládat pokuty, 
pokud země EU vůči výrobci nepodnikne 
příslušná opatření v  případě prokázaného 
porušení předpisů.

Pět let po skandálu Dieselgate vstoupila 
od 1. září v platnost nová pravidla EU, která 
zabrání opakování takových podvodů jako 
byla manipulace při měření emisí u motorů 
VW. Nové modely by proto v budoucnu měly 
být nejen přísněji kontrolovány než se dostanou 
na trh v Evropské unii. Budou také náhodně 
kontrolovány aby se zjistilo, zda schválené 
modely vyhovují předpisům i v průběhu jejich 
výroby. Nově si tyto testy může vyžádat i Evropská 
komise. V extrémních případech může porušení 
předpisů vést k drastickým pokutám až do výše 
30 000 eur za vozidlo. Pokud to bude Komise 
považovat za nedostatečné, může navrhnout 
další nápravná opatření včetně zrušení schválení 
typu vozidla. To bude vyžadovat většinovou 
podporu zemí EU, což znamená, že jej jeden 
členský stát nemůže blokovat.

Nová pravidla umožní Komisi zrušit osvědčení 
o  způsobilosti k  provozu na pozemních 
komunikacích, což by potenciálně mohlo 
automobilky vystavit nárokům na odškodnění od 
jejich evropských zákazníků, kteří si koupí modely, 
kterým bude později zakázán provoz na silnicích 
kvůli porušení předpisů EU.

více na 
www.autoweek.cz

Nová pravidla EU pro typové schvalování 

více na 
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Oborové svazy vyzývají k podpoře plynové mobility

Česká republika je na masivní rozvoj plynové 
mobility připravena také po technologické 
stránce. Zájemcům, kteří se k rozvoji plynové 
mobility přihlásí, nabízíme odborné poradenství 
i školení řidičů plynových vozidel,“ uvedl předseda 
Rady ČPS Martin Slabý.

Investiční plány pro rozvoj plynové mobility 
mohou opřít o  garance státní podpory 
deklarované v Národním akčním plánu Čistá 
mobilita. Za žádoucí označuje formy nepřímé 
podpory, jako jsou úlevy ze silniční daně pro 
LNG vozidla nad 12 t nebo nulovou sazbu složky 
mýtného za znečištění.

Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti 
klasickým palivům nižší o  desítky procent. 
V případě obohacení o biometan je ekologický 
přínos dokonce ještě výraznější. Provozní náklady 
jsou přitom zhruba poloviční. Zatímco u osobních 
aut na CNG jsou srovnatelné i náklady pořizovací, 
v  případě nákladních vozidel na LNG jsou 
vyšší přibližně o 30 %. Dopravci proto volají po 
státních subvencích na jejich pořízení po vzoru 
evropských zemí. V případě nákladní dopravy je 
LNG jedinou alternativou k naftě, která poskytuje 
zásadní kombinaci dostatečného výkonu, 
dojezdu a nízkých emisí.

více na 
www.autoweek.cz

Zemní plyn je dnes nejvhodnějším řešením pro 
splnění ekologických cílů v dopravě. Pro rozvoj 
plynové mobility je vše připraveno, stát musí 
pouze zrealizovat plánované podpůrné aktivity.

Český plynárenský svaz (ČPS) vyzval komerční 
a veřejný sektor k  intenzivnějšímu využívání 
plynových vozidel. Firmám, městům a obcím, 
které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí 
své služby spojené například se školením řidičů 
nebo s prosazováním legislativních změn. 

Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz 
dovozců automobilů a sdružení autodopravců 
Česmad Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes 
nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak 
snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické 
cíle Evropské unie. Výzva je směrována na 
provozovatele flotil osobních a  nákladních 
automobilů. Mezi ty patří výrobní podniky, 
logistické firmy nebo města a obce jako vlastníci 
dopravních podniků.

 „Apelujeme na firmy, města a obce, aby 
se aktivně podílely na rozvoji plynové mobility 
v  České republice. Zemní plyn je ideálním 
řešením pro dopravu jak z pohledu ekonomiky 
provozních nákladů, tak ekologických přínosů. 



více na 
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Renault uvádí LPG pro Captur

Integrace LPG do vozidel se realizuje rovnou 
v montážním závodě. Pro zákazníka to znamená 
objednávku bez prodloužené lhůty s partnerem 
pro záruku a údržbu v síti Renaultu zaškoleným 
pro tuto technologii. Zážehový motor je již ve 
výrobě nastaven na provoz na LPG. Přídavná 
nádrž LPG z odolné oceli se nedotýká nádrže 
na benzin. Technické uspořádání doplňují vratná 
záklopka, omezovač plnění na 80 %, omezovač 
průtoku, elektrický uzávěr a bezpečnostní píst. 
Přepnutí z benzinu na LPG a naopak lze provést 
dvěma způsoby: manuálně kdykoli aktivováním 
přepínače v kabině (zvolený režim se obnovuje 
při každém spuštění motoru) nebo automaticky 
pokud se vyprázdní nádrž LPG. Příslušné měřidlo 
umožňuje kontrolu hladiny v nádrži LPG. 
LPG je směs propanu a butanu. Její spalování 
produkuje méně emisí oxidu uhelnatého, 
uhlovodíků a  oxidů dusíku než u  motoru  
na benzin. 

Renault nabízí pohon na LPG u modelu Captur 
jen s příplatkem 15 000 Kč oproti ekvivalentní 
verzi na benzin. V nabídce je s výbavou Zen za 
akční cenu 420 000 Kč s pětiletou značkovou 
zárukou (resp. 100 000 km). 
Dvoupalivový motor na benzin a  LPG při 
spalování LPG produkuje asi o 8 % emisí CO2 
méně než ekvivalentní pohon benzin a nabízí 
lepší výkon s  lepší reaktivitou při zrychlení. 
Přeplňovaný litrový tříválec má největší výkon 
74 kW (100 k) a maximální točivý moment 170 
N.m je již od 2000/min. Průměrná spotřeba LPG 
je o něco vyšší, ale náklady na palivo za kilometr 
jízdy jsou až o 30 % nižší než u pohonu na benzin 
a až o 8 % než u nafty. Cena LPG je zřetelně nižší 
– až o polovinu proti benzinu nebo naftě. 
Vozidlo může jezdit na benzin nebo na LPG. Je 
vybaveno 2 oddělenými nádržemi, jednou na 
benzin a jednou na LPG. S oběma plnými nádržemi 
je celkový dojezd vozidla více než 1000 km.
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