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Nástupce Rapidu se poodhaluje
Na pařížském autosalonu Škoda představí
studii kompaktního vozu Vision RS. Koncept je
konkrétní předzvěstí dalšího vývojového stupně
sportovních verzí RS a designu budoucího
kompaktního vozu - nástupce současného
modelu Rapid.

1810 mm, výška 1431 mm a rozvor náprav 2650
mm. Vision RS je tedy kromě výšky větší než
Rapid Spaceback (délka 4304 mm, šířka 1706
mm, výška 1459 mm, rozvor 2602 mm). Prodloužil
se především rozvor, což v kombinaci s větší
šířkou ukazuje na zvětšený vnitřní prostor.

Škoda u studie Vision RS zdůrazňuje spojení
ekologické budoucnosti se sportovní tradicí
značky. Plug-in-hybridní pohon kombinuje
motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) s
elektromotorem o výkonu 75 kW (102 k).
Společně dosahují systémový výkon 180 kW
(245 k). S čistě elektrickým pohonem má dojezd
až 70 km. Důraz na ochranu životního prostředí
Škoda demonstruje také použitím veganských
materiálů a speciálních povrchů s ekologickými
výrobními postupy.

Podle dostupných informací se nová kompaktní
Škoda už nebude jmenovat Rapid a bude se
nabízet pouze jako hatchback. Přesto, že se
Rapid stal třetím nejprodávanějším modelem
značky po Octavii a Fabii, jeho prodejní
výsledky nebyly takové, jak se očekávalo. Proto
se změní jméno a zákazníky osloví podstatně
modernějším designem. V interiéru bude mít
jako první model značky Škoda velký vystouplý
dotykový displej v roli tabletu jako centrum
informací a pro ovládání mnoha funkcí. S plugin hybridním pohonem jako má studie Vision RS
se ale v dohledné době nedá počítat.

Mnohem důležitější z hlediska nejbližší
budoucnosti je skutečnost, že studie ukazuje
podobu nového kompaktního hatchbacku,
tedy nástupce modelu Rapid Spaceback.
Hlavní rozměry vozu jsou délka 4356 mm, šířka

Odhalení nového modelu se očekává už brzy zřejmě na přelomu letošního a příštího roku.

více na
www.autoweek.cz

Mobilita budoucnosti:
Mercedes-Benz Vision
Urbanetic
Mercedes-Benz
Vans
na veletrhu užitkových
vozidel IAA v Hannoveru
předvedl
revoluční
koncept
mobility,
který stírá rozdělení
mezi přepravou osob
a nákladu. Základem je
podvozek s elektrickým
pohonem a funkcí autonomní jízdy, k němuž lze připevnit různé výměnné nástavby
pro přepravu osob nebo nákladu. Vozidlo dlouhé 5,14 m nabízí nákladový prostor
s délkou 3,70 m a objemem 10 m3 nebo může přepravit až 12 cestujících.
Součástí nového konceptu je nová infrastruktura IT, která v reálném čase analyzuje
nabídku a poptávku v definované zóně mobility. Je schopen předvídat budoucí
poptávku a reagovat na ni. Mercedes-Benz Vans se studií Vision Urbanetic usiluje
o dosažení ambiciózního cíle: přepravit v nezměněné silniční infrastruktuře více osob
a zboží pomocí menšího počtu vozidel.
více na www.autoweek.cz
I.D. Buzz Cargo
Volkswagen Užitkové vozy na veletrhu užitkových vozidel v Hannoveru vystavil studii
I.D. Buzz Cargo s elektrickým pohonem. Je pravděpodobné, že se objeví na trhu
v roce 2021 jako doplňkový model k současnému T6. I.D. Buzz Cargo patří do rodiny
elektromobilů navržených na nové speciální platformě MEB. Má vnější délku 5048 mm,
rozvor náprav 3300 mm a užitečnou hmotnost 800 kg. Pohon je trakčním elektromotorem
o výkonu 150 kW. I.D. Buzz
Cargo nemá konvenční
přístroje.
Nejdůležitější
informace
se
promítají
ve virtuálním zobrazení
na vozovku prostřednictvím
průhledového
displeje
s rozšířenou realitou. Zásadní
ovládací prvky pro řízení
jsou na volantu. Jeho vnitřní
plocha
je
multifunkční
dotykovou plochou.
více na www.autoweek.cz

Renault EZ-Pro - originální řešení městské dopravy
Renault konceptem EZ-Pro v Hannoveru
ukázal svou představu o budoucnosti městské
dopravy zboží včetně řešení závěrečné fáze
dodávek, tzv. „last mile“ (poslední míle) pomocí
autonomního vozidla s elektrickým pohonem.
Po představení osobního konceptu EZ-GO
na Ženevském autosalonu 2018 jde o druhý
z trojice konceptů ukazujících možná řešení
dopravy blízké budoucnosti. Třetí EZ se představí
v Paříži, kde budou vystaveny všechny tři,
aby byla více zřejmá jejich jednotící myšlenka.
Renault EZ-PRO představuje systém plně
autonomních vozidel s elektrickým pohonem
spojujících skladovací prostory na okrajích
velkých
měst
s
konečnými
zákazníky
v městských oblastech. Koncept je unikátní tím,
že se skládá z několika samostatných vozidel
- vůdčího a až čtyř dalších v konvoji. Flotila
robotických vozidel se může pohybovat buď
zcela nezávisle, nebo se spojovat do konvoje.
Na jednotné platformy lze umístit různé moduly
s uspořádáním v závislosti na požadované

službě nebo pracovišti: mobilní prodejnu,
skříňky pro malé balíčky, velkokapacitní
nákladní prostor atd. Jednotlivé prvky jsou
480 cm dlouhé a 220 cm vysoké s nákladovým
prostorem o objemu 12 m3.
Vedoucí vozidlo má dvoudílnou architekturu.
V přídi je prostor pro operátora, který vykonává
administrativní úkoly. V případě potřeby může
převzít kontrolu nad řízením vozidla a ovládat ho
pomocí joysticku. Druhou část tvoří nákladový
prostor o objemu 8 m3.
Vzhledem k tomu, že dodávky „last mile“ činí
až 30 % veškeré dopravy ve městech, pomocí
EZ-Pro bude možné zmenšit výskyt dopravních
kalamit díky sdílení dodávek, flexibilitě
a autonomnímu řízení. Robotické vozidlo bude
komunikovat s městskou infrastrukturou, jako
jsou dopravní semafory a dopravní centra,
což zvýší efektivitu provozu.
Vize Renault EZ-PRO by měla být realizovatelná
do roku 2030.

více na
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Renault, Nissan a Mitsubishi spojí síly
s Google
Aliance
Renault-Nissan-Mitsubishi
a
společnost
Google
oznámily
partnerství
v
oblasti
využívání
operačního systému Android s cílem
nabídnout inteligentní infotainment
a uživatelsky orientované aplikace
s plánovaným začátkem od roku
2021. V rámci partnerství budou vozy
Aliance využívat systém Android, který
poskytne navigaci pracující s informacemi o reálném provozu online, včetně Google
Maps, přístupu k systému aplikací v Google Play Store, a který bude mít schopnost
odpovídat na hovory a zprávy, ovládat média, vyhledávat informace a spravovat
funkce vozidla pomocí hlasu využívající zabudovaný Google Assistant.
Partnerství je součástí úsilí Aliance vybavit vozy konektivitou a službami založenými
na cloudovém rozhraní Aliance, které přinese systémy infotainmentu budoucí
generace, integrovanou správu dat, infotainment systémů a usnadnění bezdrátových
aktualizací a dálkové diagnostiky vozidel.
více na www.autoweek.cz
Opel na cestě ke kooperativní automatizované jízdě
V testovacím centru automobilky Opel v německém Dudenhofenu se uskutečnila
prezentace německého výzkumného projektu kooperativní automatizované jízdy
Ko-HAF (Kooperatives hochautomatisiertes Fahren), který byl zahájen v červnu roku
2015. Na testovací dráze
dokládal prototyp Opel
Insignia funkčnost systémů
kooperativní
vysoce
automatizované
jízdy.
Vozidla projektu Ko-HAF
neustále posílají informace
o
aktuálních
jízdních
podmínkách
centrálnímu
zabezpečovacímu serveru.
Tyto informace se rychle třídí
a vyhodnocují, takže další
vozidla v systému Ko-HAF
získávají včas potřebná data
pro automatizovanou jízdu.
více na www.autoweek.cz

Peugeot Plug-in Hybrid
Peugeot představil slibovaný plug-in hybridní
pohon pro modely 3008, 508 a 508 SW.
V případě modelu 3008 jde o verzi Hybrid4
zajišťující vozu pohon všech kol. Hybrid4 bude
k dispozici pouze pro vrcholnou verzi 3008
GT. Do prodeje takto vybavené vozy přijdou
na podzim 2019 - nejprve Peugeot 3008 GT
Hybrid4 a o několik měsíců později budou
doplněny verze s pohonem dvou kol Hybrid.
Zážehový motor 1,6 PureTech byl pro plugin hybridní pohon (tj. s možností dobíjení
ze zásuvky) upraven připojením motor/
generátoru (alternátoru) a specifického panelu
chlazení. Výkon motoru je 132 kW (180 k) ve verzi
Hybrid, resp. 147 kW (200 k) pro Hybrid4. Motor je
spojen s novou osmistupňovou automatickou
převodovkou
e-EAT8
(Electric
Efficient
Automatic Transmission - osm rychlostních
stupňů). S převodovkou je spojen elektromotor
o výkonu 110 k (80 kW) umístěný na přední
nápravě. Pro optimální přechody pohonu
mezi elektrickým a spalovacím motorem je
místo měniče použitá vícekotoučová spojka.

Tyto úpravy zajišťují zvýšení točivého momentu
o 60 N.m.
U verze Hybrid4 je zadní víceprvková náprava
opatřena měničem, elektromotorem o výkonu
80 kW (110 k) a redukční převodovkou, aby bylo
možné pohánět všechna kola.
Vysokonapěťový lithio-ionový akumulátor
s kapacitou 11,8 kWh (Hybrid) resp.
13,2 kWh (Hybrid4) je u obou verzí umístěn pod
druhou řadou sedadel. Vůz je schopen na
čistě elektrický pohon ujet 50 km podle WLTP
(60 km podle NEDC ). Pro maximální využití
plně elektrické jízdy je standardním výchozím
režimem Zéro Emission - pokud to stav nabití
akumulátoru umožní. Vůz může v elektrickém
režimu jet rychlostí 135 km/h.
Pro zvýšení dojezdu v plně elektrickém režimu
zajišťuje brzdový systém řízené brzdění s vysokou
energetickou účinností i-Booster rekuperaci
energie.

více na
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Emil Frey Select mění trh ojetých vozů
Švýcarská rodinná firma Emil Frey, která je
největším automobilovým prodejcem v Evropě,
odstartovala letos v březnu svůj certifikovaný
program prodeje ojetých vozů se zárukou
pod názvem Emil Frey Select. Ke značkovým
programům Citroën Select a Peugeot
vyzkoušené vozy tak přibyl silný partner, který
má ve své nabídce zhruba 800 vozů všech
značek. Ze spolupráce s Emil Frey Select synergicky profitují i oba značkové programy.
Celkem se v rámci těchto tří programů od ledna do srpna prodalo 2196 vozů. Každý
vůz zařazený do prodeje v rámci Emil Frey Select je zájemcům rovněž k dispozici
pro okamžitou testovací jízdu. Dalším bonusem je nabídka výkupu stávajícího vozu.
Nyní ke třem pražským prodejním místům Emil Frey Select (Praha 5 - Pekařská ulice,
Praha 9 - Kolbenova a Černý Most) nově přibyl i prodejní areál Car Park Hostivař
v Praze 10 v Pražské ulici.
více na www.autoweek.cz
Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily v Mladé Boleslavi
Zástupci města Mladá Boleslav, společnosti Škoda Auto a energetické společnosti
Ško-Energo v Mladé Boleslavi u letiště v blízkosti dálnice D10 z Prahy do Liberce otevřeli
50 kW rychlonabíjecí stanici pro elektromobily. Stanice zajišťuje nabíjení jak střídavým,
tak stejnosměrným proudem. Díky vysokému nabíjecímu výkonu 50 kW lze akumulátory
elektromobilu dobít za 15 až 20 minut na 80 % kapacity. U rychlonabíjecí stanice Combo
2 mohou současně nabíjet energii až tři elektromobily s různými systémy dobíjení.
V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha si řidiči mohou zpříjemnit dobu nabíjení v tamní
kavárně.
Škoda Auto v příštích pěti letech investuje dvě miliardy eur do vývoje elektrických
vozů a nových mobilních služeb. Již v příštím roce uvede
na trh první modely s elektrickým pohonem. Nejprve
se představí elektrická verze modelu Citigo, následovat
bude Superb s plug-in hybridním pohonem a prvním nově
vyvinutým modelem s čistě elektrickým pohonem bude
v roce 2020 sériová verze studie Vision E navržená s využitím
nové speciální modulární platformy MEB.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Švéd Ola Kallenius v roce 2019 vystřídá Dietera Zetscheho na místě šéfa koncernu
Daimler.
Ford spustil ve Velké Británii prodej aut on-line, byť předchozí dva pokusy neuspěly.
Volkswagen v 5 milionech nových aut využije propojení prostřednictvím cloudu
Microsoftu.
Šéf technického vývoje Audi Peter Mertens odstoupil - nikoliv kvůli Dieselgate
ale ze zdravotních důvodů.
Čínská automobilka Chery kromě uvedení značky Exeed připravuje otevření
designového centra v Německu.

Personalia z
Jan Bubeník už nedováží Mercedesy,
ale vína
Dlouholetý manažer značky MercedesBenz zahájil letos v létě novou kariéru.
Od července 2018 pracuje, podle
vlastních
informací
na
Linked-in,
jako
výkonný
ředitel
společnosti
Winestore. Firma se zabývá dovozem
a
velkobchodním
prodejem
vín
z České republiky a hlavních evropských
vinařských
regionů.
Nabízí
také
someliérský catering, řízené i volné
degustace a internetový obchod.
V roce 2016 v Kunraticích otevřela vlastní
vinotéku. Bubeník, který ve Winestore
působí také jako spolumajitel, byl
u značky Mercedes neuvěřitelných 26 let.
V roce 1992 nastoupil k bratrům Helbigům
jako produktový specialista pro dodávky
a nákladní automobily. Během let se pak
vypracoval na prodejního manažera
a v roce 2006 se stal prodejním
a marketingovým ředitelem pro osobní
mercedesy. Kariéru u prémiové německé
značky letos ukončil na pozici Chief
Execitive Officer společnosti Mercedes
Benz Praha a odešel do výše zmíněného
vlastního byznysu.

Významná
manažerská
cena
pro ředitele Koyo Bearings
Jednatel a ředitel Koyo Bearings
Česká republika Petr Novák obdržel
v Praze cenu Corporate Governance
Star od Institutu členů správních
orgánů za přínos v oblasti správy
a řízení společností.
Odborná komise soutěže, složená
ze zástupců Řídícího výboru Institutu,
ocenila jeho úspěšnou manažerskou
kariéru v oblasti autoprůmyslu i jeho
angažovanost v rozvoji vzdělávání.
Firma pod jeho vedením patří
k nejoceňovanějším na Olomoucku.
Petr Novák působí ve společnosti
Koyo Bearings ČR ve funkci jednatele
patnáctým a v pozici ředitele firmy
desátým rokem. Vystudoval dvě
vysoké školy ve Spojených státech.
V USA také tři roky pracoval, než ho
společnost poslala do Olomouce.
V roce 2008 se stal generálním
ředitelem závodu.
Od prosince roku 2016 je Petr Novák
členem představenstva Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP).
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Auto bez filtru částic
od října neprojde
kontrolou

Honda CR-V
se systémem
Honda Hybrid
Performance

Škoda Auto rozšiřuje
datové centrum

Další výzva
zaměřená
na budování
dobíjecích stanic

Zákaz manipulace
s tachometrem

Honda CR-V se systémem Honda Hybrid Performance
Se systémem Honda Hybrid Performance je
to poprvé, kdy je SUV Honda CR-V v Evropě
k dostání s technologií i-MMD. Systém Honda
Hybrid
Performance
využívá
technologii
inteligentního pohonu s více režimy i-MMD
k plynulému přechodu mezi jednotlivými zdroji
energie. Systém spojuje dva elektromotory
a zážehový motor 2,0 l i-VTEC. Úsporný motor
2,0 l i-VTEC, pracující s Atkinsonovým cyklem,
a trakční elektromotor poskytují maximální výkon
135 kW (184 k) a točivý moment 315 N.m.
Systém nevyužívá klasickou převodovku. Stálý
převodový poměr zajišťuje přímé propojení
pohyblivých součástí, díky němuž je přenos
točivého momentu hladší. Systém Honda by měl
být propracovanější než planetové převodovky
e-CVT, kterými jsou obvykle vybaveny hybridní
vozy. Technologie i-MMD plynule přepíná mezi
třemi režimy pohonu a zajišťuje tak nejvyšší
možnou úspornost provozu. Tyto režimy jsou:
- Elektrický - čerpá energii z lithio-ionového
akumulátoru pro elektromotor, zážehový motor
je vypnutý
- Hybridní - zážehový motor pohání motor/
generátor, který společně s akumulátorem

dodává elektrickou
elektromotor

energii

pro

trakční

- Motorový - zamykací mechanismus spojky
vytváří přímé propojení mezi zážehovým
motorem a koly.
Při jízdě ve městě bude k zajištění optimální
účinnosti ve většině situací systém automaticky
přepínat mezi hybridním a elektrickým pohonem.
V režimu hybridního pohonu lze přebytečnou
energii ze zážehového motoru odklonit zpět
přes generátor a dobíjet s ní akumulátor. Režim
pohonu motorem představuje nejúčinnější
řešení pro jízdu na dálnici. Při středně rychlé jízdě
pojede vůz více než polovinu doby na elektrický
pohon, kdežto při vyšší rychlosti bude elektrický
pohon využívat zhruba jednu třetinu doby. Řídicí
software systému i-MMD bude podle dané
situace a prostředí rozhodovat o tom, kdy je
z hlediska maximální úspornosti provozu vhodné
mezi těmito režimy přepnout. Systém i-MMD je
vyladěn tak, aby přinášel lineární akceleraci.
Výroba vozu Honda CR-V Hybrid 2019
pro evropský trh začne v říjnu 2018 a první
dodávky zákazníkům se plánují na začátek
roku 2019.

více na
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ŠKODA AUTO ROZŠIŘUJE NEJVĚTŠÍ DATOVÉ CENTRUM
V AREÁLU SPOLEČNOSTI SE NACHÁZÍ NEJVĚTŠÍ SOUKROMÉ PRŮMYSLOVÉ DATOVÉ CENTRUM V ČESKÉ REPUBLICE

Rozvoj datové sítě je jedním z předpokladů dosažení firemní Strategie 2025, mezi jejíž hlavní pilíře patří elektromobilita,
konektivita a autonomní řízení. Rozvoj společnosti ŠKODA AUTO klade velký důraz na digitalizaci a zpracování dat. Proto
již nyní česká automobilka zásadně rozšiřuje špičkové datové centrum, které v řadě ohledů nemá v České republice obdoby:
např. v rámci korporátní sféry disponuje největším možným výpočetním výkonem na m2 plochy či nejvyšším příkonem.

Věděli
jste, že…?
Každou hodinu chladicím
okruhem proteče více než
4200 kubických metrů směsi
vody s glykolem. Odpadní
teplo, vzniklé při vodním
chlazení, bude využito
k vytápění kanceláří.

15 000 000 000 000 000

operací/sekundu
cílový výpočetní výkon činí 15 PFlops (nyní
1,6 PFlops, výkon se téměř zdesetinásobí)

6500
serverů

s úložnou kapacitou
až 100 000 TB
(neboli 100 PB)

Zvětšení IT plochy
celkový možný příkon
odpovídá více než
250 000 běžným
pracovním
notebookům

1 700 m

2

nyní
700 m

2

dříve

500 racků
celkový
počet
racků
v 6 sálech

Nový výpočetní sál má
3 nezávislé okruhy,
každý o chladicím výkonu
1 MW. Servery jsou zde kvůli
vysokému výkonu chlazeny
přímým vodním chlazením,
protože se zde může nacházet
až 116 racků s výkonem
až 72 kW na rack.

ŠKODA AUTO:
společnost poháněná daty

V budově datového centra je
nainstalováno více než 210
kilometrů elektrických kabelů.

Již nyní se česká automobilka ve velké míře spoléhá
na digitální zpracování údajů. Mezi hlavní oblasti
zpracovávající velké množství dat patří:

Záložní zdroje napájení
dokáží zajistit na plný výkon
nepřetržitý chod po dobu
několika dní.

> Technický vývoj

> ŠKODA AUTO DigiLab

Kompletní vývoj probíhá digitálně, od prvních
návrhů až po 3D modely. Na počítačích
probíhají simulace životnosti nebo deformací
jednotlivých dílů.

Dceřinná společnost zaměřená na
nové technologie a startupy pracuje
zcela přirozeně se všemi dostupnými
vymoženostmi digitální éry.

> ŠKODA Design

> Výroba a logistika

Nové technologie, jako výpočetně
náročná virtuální realita, usnadňují nejen
návrhy vozů, ale také například výrobní
postupy.

Dokonce i výroba, včetně technologických
procedur, analýz ergonomie, simulace
pohybu materiálu a součástek nebo údržba
strojů je dnes řízena digitálně.

Kapacita modulárního
datového centra může
být v budoucnu jednoduše
rozšířena. V celé budově se
nenachází jediná kancelář,
veškerý dohled nad datovým
centrem je vykonáván
vzdáleně.

Škoda Auto rozšiřuje datové centrum
Škoda Auto rozšiřuje datové centrum ve svém
hlavním sídle v Mladé Boleslavi. Výpočetní výkon
datového centra bude ve srovnání s dosavadním
stavem postupně navýšen. Datové centrum
Škoda Auto je největším soukromým podnikovým
výpočetním a paměťovým centrem v České
republice. Ve své finální podobě bude mít 500
racků na ploše téměř 1700 m2. V centru povede
210 km kabelů.
V případě High Performance Computingu
bude v budoucnu výpočetní výkon až
desetkrát vyšší. Centrum pak bude disponovat
kapacitou 15 petaFLOPS (floating point
operations per second), což představuje
15.000.000.000.000.000 výpočetních operací
za sekundu a bude mít příkon 10 MW. Jde tak o
největší podnikové soukromé datové centrum v
České republice. V budoucnu v centru bude až
6500 serverů na ploše téměř 1700 m2 uložených
do 500 racků. V centru bude položeno 210 km
elektrických kabelů. Každou hodinu chladicím
okruhem proteče více než 4200 m3 směsi vody
s glykolem. Odpadní teplo, vzniklé při vodním
chlazení, bude využito k vytápění kanceláří.
Rozšířené datové centrum slouží jako datové
úložiště a výpočetní centrum. Jeho největšími

uživateli jsou oblast Technického vývoje a oblast
Výroby a logistiky. Kapacita datového centra je
mimo jiné využita pro virtuální realitu, vizualizace
a simulace. Pro některé z těchto technologií si
Škoda Auto sama vyvinula software. Kromě
toho se tu budou v budoucnu ukládat i data
vozů Škoda připojených přes internet.
Jako jedna z nejrychleji rostoucích oblastí
společnosti Škoda Auto hledá oddělení
IT talentované zaměstnance, kteří budou
spolupracovat na vývoji informačních a
výpočetních systémů. Uchazeče čeká moderní
pracovní prostředí, vybavené nejnovějšími
technologiemi, a tým nejlepších odborníků ve
svém oboru. Aktuálně nabízí Škoda IT 44 volných
míst, do konce roku má být obsazeno 80 míst.
Důsledná digitalizace podniku je jedním z pilířů
Strategie 2025. V ní společnosti Škoda Auto
definovala hlavní oblasti budoucího rozvoje
podniku. Kromě toho se firma zaměřuje i na to,
jak proměnit převratné změny v automobilovém
průmyslu
prostřednictvím
elektromobility,
autonomního řízení a konektivity v další růst.

více na
www.autoweek.cz

Auto bez filtru částic od října neprojde kontrolou
Zákaznická organizace dTest upozorňuje
na změny při měření emisí. Od 1. října 2018
se změní způsob měření a kontroly emisí. Okolní
země již přijaly přísná opatření pro minimalizaci
počtu vozů s nevyhovujícím filtrem pevných
částic. Zpřísnit podmínky pro stav filtrů se snaží
i česká legislativa. Od června 2017 hrozí
řidičům za jízdu s vymontovaným filtrem sankce
až 50 000 korun. Od ledna probíhá při měření
emisí fotodokumentace a odeslání protokolu
do centrálního systému.
Od 1. října budou podmínky přísnější.
V současné době lze postihnout pouze vozidla,
která překračují povolenou hodnotu takzvané
opacity (ta vyjadřuje, kolik světla spaliny pohltí).
Pomocí měření opacity nelze poznat vozidlo,
které se sice do limitu povolené hodnoty emisí
vejde, ovšem prokazatelně nemá v pořádku filtr
pevných částic. Postih vozů na základě toho,
zda mají funkční či vůbec přítomný filtr, bude
součástí nové metodiky měření emisí. Při zkoušce
podle nové metodiky se bude měřit limitní
hodnota kouřivosti motoru, jejíž horní hranice je
stanovena na 0,25 m-1.
„I když auto splní emise, nedosažená hodnota
kouřivosti poukáže na nefunkční nebo chybějící
filtr pevných částic. Tato závada bude muset být
do 30 dnů odstraněna a vozidlo musí podstoupit
opakovanou prohlídku, jinak ztratí technickou

způsobilost,“ tvrdí Zdeněk Neusar z Ministerstva
dopravy ČR.
Hana Hoffmannová ze spotřebitelské organizace
dTest motoristům doporučuje: „V případě,
že kupujete auto s dieselovým motorem
z druhé ruky, nejprve si ověřte, zda skutečně
filtr pevných částic obsahuje. Poté si nechte
v nezávislém servisu posoudit jeho stav. Pokud
už vůz s nefunkčním filtrem vlastníte, investujte
do jeho odborného vyčištění nebo rovnou
výměny. Cena nových filtrů v porovnání
se situací před pár lety několikanásobně klesla.
Výměna tak vyjde levněji než pokuta."
Rakouská policie v případě podezření na problém
s filtrem setře koncovku výfuku bílou rukavicí.
Pokud zde objeví nadměrné množství sazí,
přikáže řidiči okamžitě absolvovat technickou
kontrolu. Pokud kontrola potvrdí, že filtr nefunguje
správně, je vozidlo odstaveno a řidič dostane
pokutu. Pokud jde o českého řidiče, musí
si zajistit odtah vozidla zpět do ČR. Zde musí být
vůz opraven, absolvovat technickou prohlídku
a pro opětovné získání poznávacích značek
pak musí majitel zaslat potvrzení o jejím splnění
zpět do Rakouska. V případě, že kontrola odhalí
záměrné vyjmutí filtru, může hříšníka pokutovat
částkou ve výši až 5000 eur (128 000 Kč).

více na
www.autoweek.cz

Zákaz manipulace s tachometrem
Od 1. října bude platit zákaz manipulace
s tachometrem. Novela zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích
také nově zavádí sankce za nelegální stáčení
tachometrů až 500 000 Kč. Také se zavádí sankce
až 50 000 Kč pro mechanika, který při opravě
nebo výměně tachometru nevystaví protokol,
a sankce až 10 000 Kč, pokud tento protokol při
kontrole na STK nepředloží provozovatel vozidla.

Poslední dva kroky - národní databáze najetých
kilometrů a její zapojení do celoevropské výměny
dat - jsou však zatím před námi. Opravdu účinným
řešením bude až zavedení národní databáze
najetých kilometrů podle vzoru belgického Car
Passu, kterému povinně posílají údaje tisíce firem
přicházející do styku s automobily - od prodejců
přes servisy až k obchodníkům s ojetými auty
a asistenční služby.

„Míříme především na jednotlivce a společnosti,
které takovou činnost provádí opakovaně
a za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem koupí
auto se stočeným tachometrem, poškozovat
nechceme,“ uvádí ministr Ťok.

Stáčení tachometrů má devastující vliv
na
důvěryhodnost
celého
trhu
ojetin.
Za posledních 15 let, kdy obchodníci
na tento podvod upozorňují, je to poprvé,
kdy zákon jasně označil manipulaci se stavem
najetých kilometrů za nelegální praktiku. Spolu
s podrobnější kontrolou stavů tachometrů
na STK a veřejně přístupnou databází najetých
kilometrů ministerstva dopravy, kde nyní stačí
pro získání historie vozu znát jen VIN, je to během
krátké doby další z důležitých kroků ke zvýšení
transparentnosti trhu ojetin.

Ministerstvo dopravy se stáčením tachometrů
bojuje už několik let. Prvním krokem byla příprava
aplikace
https://www.kontrolatachometru.
cz/, kde je možné po zadání VIN zkontrolovat
tachometr podle technických prohlídek.
Na příští rok ministerstvo chystá úpravu
informačního systému STK, která bude
automaticky upozorňovat na všechny případy,
kdy by během kontroly na STK byl zjištěn nižší
stav počítadla tachometru než při předchozí
kontrole.

více na
www.autoweek.cz

Další výzva zaměřená na budování dobíjecích stanic
Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního
programu doprava (OPD) výstavbu běžných
dobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto
účelem je z evropských prostředků vyčleněno
až 174 milionů Kč v rámci programu podpory
infrastruktury pro alternativní paliva.
Ministerstvo dopravy vyhlašuje již druhou
výzvu OPD v rámci dotačního programu
na podporu infrastruktury pro alternativní paliva
zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě
běžných dobíjecích stanic. Maximální alokace
na tuto výzvu je 174 milionů Kč. Konečný termín
pro předložení žádostí bude 15. února 2019.
O podporu v této výzvě se mohou ucházet
žadatelé,
kteří
prokazatelně
provozují
ekonomickou činnost v oblastech: elektrické
instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou
nebo mají zkušenost s provozováním alespoň
10 veřejně přístupných dobíjecích stanic
a kteří předloží projekt na vybudování běžných
dobíjecích stanic na území České republiky.
Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele.
Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů

může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími
kritérii
jsou
hospodárnost,
připravenost
a relevance projektu.
Další výzva zaměřená na vybudování tzv.
doplňkové sítě dobíjecích stanic bude vyhlášena
v příštím roce. Celkem by tak nejpozději
do konce roku 2023 mělo vzniknout minimálně
800 dobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl
stanovený v Národním akčním plánu čisté
mobility, který byl schválen vládou v listopadu
2015. Tato nově vyhlašovaná výzva navazuje
na první výzvu vyhlášenou v lednu 2018,
v rámci níž budou podpořeny celkem 4 žádosti.
V případě úspěšné realizace těchto 4 žádostí
dojde k instalaci celkem 132 běžných dobíjecích
stanic se souhrnným příspěvkem z OPD ve výši
26 miliónů Kč.
Bližší informace o podmínkách podpory v
rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí
podrobné dokumentace výzvy č. 67, která je
zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD zde:
http://web.opd.cz/vyzva-67

více na
www.autoweek.cz

