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Škoda Octavia – začalo poodhalování
čtvrté generace
Dvěma exkluzivními designovými skicami
Škoda poprvé naznačuje podobu čtvrté
generace modelu Octavia. Nejprodávanější
model v historii značky Škoda bude díky novému
designovému stylu emocionálnější, ale nadále
bude spojovat kompaktní rozměry s mimořádnou
prostorností.
Designové skici ukazují podlouhlou, plynulou
siluetu se střechou klenutou ve stylu kupé. Vzhled
vozu ovlivňuje výrazná příď, velká kola a skupinová
světla s krystalickými prvky.
Po technické stránce není důvod očekávat
revoluční proměnu, ale další rozvíjení možností
poskytovaných platformou MQB především po
stránce asistenčních systémů a komunikačních
technologií.
Mezi úspornými a přitom výkonnými pohonnými
jednotkami nebude opět chybět ani verze G-Tec

s pohonem na zemní plyn. Skutečně revoluční
novinku lze očekávat až za rok, kdy se ve druhém
pololetí roku 2020 představí verze Octavia iV,
poprvé u této modelové řady vybavená plugin hybridním pohonem stejné konstrukce jako
u právě přicházejícího modelu Superb iV.
Oficiální představení čtvrté generace Škody
Octavia je plánováno na 11. listopad. Do té
doby se jako obvykle můžeme těšit na postupné
poodkrývání dalších pohledů na dlouhodobě
nejprodávanější model značky. Octavia třetí
generace nicméně neztrácí na své popularitě
ani na konci svého životního cyklu. Dokládá to
skutečnost, že v srpnu letošního roku se tento
model stal druhým nejprodávanějším vozem
v rámci EU, hned za dlouhodobou jedničkou
Volkswagenem Golf, a v segmentu kompaktních
vozů si drží třetí pozici za Golfem a Fordem Focus.
H i storie modelu
Octavia se píše už 60
let. Za tu dobu vyjelo na
silnice přes 6,5 milionu vozů
tohoto jména. Novodobá
Octavia s karoserií liftback
s výklopnými pátými
dveřmi se představila
v dubnu 1996. Současná
třetí generace se vyrábí
o d l i s to p a d u 2 012
a v únoru 2017 byla
výrazně modernizovaná.
více na
www.autoweek.cz

Přerušení výroby u Porsche
Během
úterý
se
výrobní
linky
společnosti
Porsche
v
mateřském
závodě ve Stuttgartu-Zuffenhausenu i ve
výrobě SUV v Lipsku na několik hodin
zastavily. Příčinou zastavení výroby bylo
selhání celkem 211 serverů. V úterý
večer Porsche e-mailem informovalo
všechny zaměstnance o problémech
s procesy založenými na softwaru SAP.
Kromě výroby byl zasažen i centrální
sklad náhradních dílů a zákaznický servis.
Zpočátku nebylo možné znovu spustit
procesy přes náhradní servery. Jako
příčinu problémů mluvčí Porsche označil
interně vzniklý problém a vyloučil možnost
útoku z vnějšku. Počátečním bodem bylo
chybné ukládání dat. Software, který měl
tlumit účinky poruchy, poté rovněž selhal.

V úterý večer se výroba mohla postupně
znovu spouštět a všechny systémy byly
postupně zprovozněny. Zatím nejsou
známé příčiny poruchy ani výše škody.
V Zuffenhausenu v běžných dnech sjíždí
z výrobní linky asi 200 vozů denně, v Lipsku
je to výrazně vyšší počet SUV.

Nová Toyota Yaris sází na hybridní pohon
Toyota Europe chce pro novou
generaci malého modelu Yaris prosazovat
především plně hybridní pohon. Nový
Yaris je prvním vozem, který byl postaven
na nové platformě malých automobilů
Toyota GA-B odvozené z modulární
platformy TNGA. Nově navržený hybridní

pohon 4. generace 1,5 Hybrid Dynamic
Force poprvé spojí tříválcový motor VVTiE s elektromotorem a lithio-ionovým
akumulátorem.
Kombinovaný
výkon
systému je 85 kW (115 k). Emise CO2 se
snížily na 67 g/km (spotřeba benzinu 3,4
l/100 km), tedy o více než 20 % ve srovnání
s odcházejícím hybridem a blíží se plug-in
hybridu. Nová generace je s délkou 3950
mm o 5 mm kratší než odchozí, rozvor
náprav je 2560 mm, ale na šířku je větší
o neuvěřitelných 50 mm.
Dodávky Yarisu s hybridním pohonem
začnou v druhé polovině příštího roku.
Pouze na vybraných trzích Toyota později
uvede i verze se zážehovými tříválci 1,0
a 1,5 l. Yaris se bude i nadále vyrábět
ve Valenciennes ve Francii. V prvních
šesti měsících letošního roku měla téměř
polovina ze 130 967 v Evropě prodaných
Yarisů hybridní pohon.
více na
www.autoweek.cz

Škoda oslavila 120 let vývoje a výroby
motorů v Mladé Boleslavi
Před 120 lety představila mladoboleslavská
fi rma Laurin & Klement své první motocykly
s jednoválcovými motory. V roce 1905 debutoval
první mladoboleslavský automobil Voiturette
A s motorem vlastní konstrukce. V roce 1964
začala výroba prvních motorů s hliníkovým
blokem. V současné době Škoda Auto v rámci
koncernu Volkswagen odpovídá za vývoj
moderních motorů MPI.
Člen představenstva Škoda Auto s odpovědností
za technický vývoj Christian Strube při oslavách
řekl: „Technický vývoj u nás dělá 2402 lidí,
přičemž od roku 2016 jich přibylo 700, což v České
republice, kde ve školách převažují humanitní
obory, takže zde panuje velký nedostatek
technicky vzdělaných lidí, nebylo snadné zajistit.
Škoda Auto tedy není jen uživatelem platforem
a společných komponent koncernu, ale má
rovněž velký podíl na vývoji důležitých dílů pro
celý koncern: motorů MPI, převodovek MQ200/
MQ100, infotainmentu nebo bubnových brzd
pro platformu MEB.“
Po vstupu značky Škoda do koncernu
Volkswagen v roce 1991 automobilka od roku
1997 dodává motory dalším koncernovým
značkám. V závodě Škoda Auto v Mladé
Boleslavi sjíždějí z linky motory EA 211 o objemech
od 1,0 do 1,6 l, které se montují v zemích EU, ale
i v Mexiku, Indii a Africe. Nejmladším je 1,0 MPI
Evo ve variantách od 48 do 59 kW (od 65 do 80
k) vyráběný od roku 2018. Tří- a čtyřválce MPI,
vyvinuté ve Škoda Auto, se vyrábějí po celém

světě v počtu více než dvou milionů kusů ročně.
Jejich největším výrobcem je Čína s podílem 60
%, dále se vyrábějí v Brazílii a Rusku.
V roce 2014 bylo v Mladé Boleslavi uvedeno do
provozu nové Motorové centrum.
Proces vývoje motorů je složitý. Ve Škoda
Auto začíná fází konceptu. Po prvním návrhu
následují simulace, výpočty a stavba prototypů.
Pomocí funkčních testů se prověřují důležité
vlastnosti a realizace plánovaného konceptu.
Následně se odborníci postarají o potřebný
software a naprogramování řídicí jednotky. Na
základě dlouhodobých testů a jízdních zkoušek
se ve všech klimatických zónách testuje kvalita,
spolehlivost a životnost motorů, používaných
po celém světě. Inženýři ve Škoda Auto ověřují
emisní vlastnosti motorů, provádějí homologační
zkoušky a nakonec je uvolňují pro sériovou
výrobu. Posledním krokem je implementace
motorů do různých koncernových platforem.
Škoda Auto vyvíjí také motory na bioetanol a na
zemní plyn (CNG).
V Mladé Boleslavi 713 pracovníků vyrábí ze 150
dílů 2400 motorů denně (581 000 motorů za rok),
přičemž polovina z nich je určena pro export.
I při začínajícím přechodu k elektromobilitě je
jisté, že vysoce efektivní zážehové motory se
zde v tomto měřítku budou vyrábět minimálně
deset let.
Více o historii výroby motorů v Mladé Boleslavi
na str. 14 (dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Toyota představí vylepšený sedan Mirai s palivovými články
Toyota vyvíjí vozidla na palivové články
(FCEV) již více než dvě desetiletí. Novou
generaci vozidla s palivovými články Mirai
ukázala Toyota v podobě pětimetrového
pětimístného sedanu s rozvorem 2920
mm ve sportovně elegantním stylu
přinášejícím výrazný odklon od stylu

čtyřmístného Miraie první generace.
Mirai byl navržen na nejnovější modulární
platformě Toyoty pro vozidla s pohonem
zadních kol. Kompletně přepracovaný
blok palivových článků a vodíkové nádrže
s větším objemem umožňují prodloužení
dojezdu proti předchozí generaci asi o 30
% na 700 km.
Díky novému výrobnímu zařízení se
bude od roku 2020 každoročně vyrábět
30 000 vozů. Posun k hromadné výrobě
učiní nový Mirai levnější než byl jeho
předchůdce, který se sestavoval ručně.
Toyota před pěti lety jako první uvedla
sedan Mirai s dojezdem 500 km a už jej
prodala 10 000 kusů.

Elektrifikovaná Volva se označují Recharge
Elektricky poháněná verze vozu
Volvo XC40 se jmenuje Recharge.
Tímto označením (česky Dobíjení) chce
švédská automobilka pod čínskou
kontrolou v budoucnu identifikovat
veškeré elektrifikované verze svých
modelů. V příštích pěti letech každý rok
představí další plně elektricky poháněný
vůz a v roce 2025 chce mít polovinu
produkce s plně elektrickým pohonem,
zbytek s hybridním.
Volvo XC40 Recharge má pohon všech
kol a dojezd 400 km (podle WLTP) díky
akumulátoru s kapacitou 75 kWh. Pohonná
jednotka má výkon 300 kW (408 k). Volba
SUV XC40 pro uvedení elektrického
pohonu je logická - v prvních osmi měsících
letošního roku to byl nejrychleji rostoucí
model značky v Evropě. Výroba prvního
plně elektrického XC40 je plánována až
na podzim 2020.

Ve voze XC40 Recharge debutuje
informační systém Google, který integruje
Google Assistant, Google Play Store, Mapy
Google a další služby, tedy nejen Android
Auto jako u jiných značek. Elektrický XC40
Recharge je prvním Volvem, které přijímá
aktualizace softwaru a operačního
systému on-line.

více na
www.autoweek.cz

VW odkládá rozhodnutí o závodě v Turecku
Společnost VW nedávno založila dceřinou
společnost v Turecku a uvedla, že je v konečné
fázi vyjednávání o výstavbě nového závodu
nedaleko Izmiru. V novém závodě se mají vyrábět
mj. vozy Volkswagen Passat a Škoda Superb.
Plánovaná kapacita je 300 000 vozů za rok se
zahájením výroby v roce 2022. Volba Turecka byla
kritizovaná s ohledem na porušování lidských práv
v zemi. Nyní kritika zintenzívněla kvůli vojenské
operaci Turecka v Sýrii. Obavy
z poškození reputace i tlak ze
strany spolkové vlády vedly
vedení koncernu k odložení
definitivní ho rozhodnutí
o umístění nové továrny.
Stephan Weil, který je
předsedou vlády v Dolním
Sasku, kde má automobilka
sídlo, a současně je členem
dozorčí rady společnosti
Volkswagen, uvedl, že si
nedokáže představit, že
by Volkswagen vzhledem
k současným okolnostem
i nve s tova l v Tu re c k u .
V Turecku mají výrobní závody
na osobní automobily Ford, Toyota, Fiat Chrysler
Automobiles, Hyundai, Renault a Honda, ale také
mnoho dodavatelských společností a výrobců
autobusů.
Rozhodnutí koncernu Volkswagen pozastavit
rozhodnutí o své turecké investici vyvolalo nové
kolo soutěže o umístění závodu s plánovanou
investicí ve výši 1,3 miliardy eur mezi balkánskými
zeměmi.

Bulharská vláda je připravena zdvojnásobit
dotace, které má pro VW k dispozici, ze 135
milionů na 260 milionů eur. Uvedl to člen správní
rady bulharského automobilového klastru, bývalý
bulharský prezident Rosen Plevneliev. „Bulharsko
připravilo skvělý návrh, který podle předpisů EU
nabízí maximum,“ uvedl Plevneliev. Generální
ředitel agentury InvestBulgaria Stamen Janev
dodal: „Splnili jsme všechny požadavky investora
a nabídli jsme ještě víc
než to.“
Také Rumunsko zahájilo
nové rozhovor y o této
investici. Potvrdil to ministr
obchodu Stefan Radu
O p re a . R u m u n s ko j e
domovem automobilky
Dacia, kterou vlastní Renault,
a továrnu zde má Ford. Obě
továrny ale čelí problémům
s logistikou, protože rumunská
vláda nesplnila sliby týkající
se budování dopravní
infrastruktury.
Rovněž S rbs ko, kde
má málo využívanou továrnu Fiat, se hlásí za
kandidáta. „Investice společnosti Volkswagen
by pomohla stabilizovat celý region a prospěla
by i společnosti VW, protože v této oblasti je
stále k dispozici kvalifikovaná pracovní síla pro
toto odvětví,“ uvedl šéf srbské obchodní komory
Marko Cadez. Srbsko, na rozdíl od Bulharska
a Rumunska, není členem EU, takže jeho občané
nemají možnost získat zaměstnání v členských
zemích.

více na
www.autoweek.cz

Studie elektromobilu Hyundai 45
Koncepční vůz Hyundai 45 naznačuje
designérský styl budoucích elektromobilů
značky. Hlásí se současně k tradicím
značky, protože připomíná koncepční
kupé Pony, jeden z nejslavnějších konceptů
v historii Hyundaie z roku 1974, tedy před 45
lety. Orientuje se ovšem do budoucnosti,
protože naznačuje novou podobu designu
vozů Hyundai se zaměřením na elektrifikaci,
autonomní jízdu, inteligentní technologie
a ekologickou mobilitu. Speciální obložení
ve spodní části dveří s aktivními LED světly
ukazuje aktuální dojezd vozu ještě dřív, než
řidič usedne do vozu. Vozidlo je vybaveno
skrytými kamerami aby bylo možné
používat systémy autonomního řízení.
Minimalistický interiér svou variabilitou
vychází vstříc rozmanitým požadavkům
cestujících. Není zaměřen jen na řízení, ale

je koncipován jako životní prostor. Elektrický
pohon umožňuje nový přístup k vnitřnímu
uspořádání - akumulátory a elektromotory
jsou mimo prostor pro cestující.

PSA elektrifikuje užitkové vozy
Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel
Vivaro a Vauxhall Vivaro budou od roku 2020
k dispozici v plně elektrické verzi. V nabídce
budou dvě úrovně dojezdu podle normy
WLTP: 200 km s akumulátorem 50 kWh
nebo 300 km s akumulátorem 75 kWh.

Nová generace kompaktních dodávek
skupiny PSA používá tzv. multienergetickou
platformu EMP2. Plně elektricky poháněné
verze kompaktních dodávek všech čtyř
značek se budou vyrábět ve francouzské
továrně Hordain v region Hauts-de-France.
Systém elektrického pohonu se bude
montovat v závodě Trémery v region
Grand Est.
Počínaje rokem 2019 se všechny
nové modely skupiny PSA uvádějí na
trh také s elektrifikovanou verzí - buď se
100% elektrickým pohonem nebo s plugin hybridním pohonem. Skupina PSA
chce dosáhnout kompletní elektrifikace
své řady užitkových vozů do roku 2021.
Zájem o elektrické dodávky předpokládá
s ohledem na rozvoj e-shopů.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
PR mluvčími roku 2019 jsou Bálek a Kavka
PR Klub, který sdružuje experty na komunikaci
z řad ředitelů komunikace, tiskových mluvčí, PR
manažerů a konzultantů, na slavnostním večeru
ve čtvrtek 17. října v pražské Galerii kavárny
Louvre vyhlásil vítěze soutěže Mluvčí roku ve třech
kategoriích. Celkově se letos sešlo 138 nominací,
které po vyhlášení soutěže podali experti z oboru
PR a novináři.

Veřejný sektor ovládl Kavka
Nejlepším mluvčím veřejného sektoru byl
zvolen mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Titul
PR tým roku putuje do společnosti Letiště Praha.
Na stříbrné příčce se umístila Petra Kučerová,
mluvčí Vězeňské služby ČR, bronz si pak odnesl
bývalý motoristický novinář Jan Rýdl jako mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic.

Soukromý sektor vyhrál Bálek
Nejlepším mluvčím soukromého sektoru je
Václav Bálek z pojišťovny Allianz. V soukromém
sektoru získala druhé místo Patricie Šedivá
z největšího českého e-shopu Alza.cz, třetí byla
Gabriela Bechynská z potravinářské společnosti
Mondelez.

více na
www.automakers.cz

Krátce

Výrobce akumulátorů LG Chem odhaduje globální podíl prodeje elektromobilů
v roce 2024 na 15 %.
Koncern Tata hledá partnery pro Jaguar Land Rover, nicméně vylučuje prodej britské
společnosti.
Podle Angely Merkelové bude prioritou německého předsednictví v EU v roce 2020
spolupráce s Čínou.
Prodej elektromobilů v Rusku v září meziročně vzrostl na trojnásobek – z osmi
na 23 vozidel, od začátku roku to je 261 vozů.
Šéf BMW Oliver Zipse tvrdí, že výroba elektromobilu i3 bude pokračovat i když šéf
prodeje Pieter Nota nedávno ohlásil, že se pokračování neplánuje.
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Síla Bosch
v automobilovém
i polovodičovém
průmyslu

Konec projektu
elektromobilu
Dyson je
varováním
ČEZ testuje
dobíjení s využitím
akumulace
a fotovoltaiky

Výroba vlastních
motorů v Mladé
Boleslavi začala
před 120 lety

V ČR vzniká první
výrobna biometanu

Konec projektu elektromobilu Dyson je varováním
Náhlé rozhodnutí společnosti Dyson zrušit
ambiciózní projekt výroby elektromobilů může
být varováním před přílišnými investicemi do
elektromobility.
Miliardář James Dyson (72) v dopise svým
pracovníkům oznámil, že nedokázal najít
způsob, jak učinit tento projekt výroby a prodeje
elektromobilů komerčně životaschopným. Ke
svému rozhodnutí dospěl dva roky poté, co
poprvé zveřejnil své plány vstoupit do výroby
automobilů s plánovanou investicí 2,7 miliardy
dolarů. Dyson uvedl, že jeho inženýři postavili
fantastické auto a projekt nebyl uzavřen kvůli
selhání ve vývoji. Společnost se pokusila najít
kupce pro celý projekt, ale neuspěla.
Společnost Dyson vsadila na to, že její
zkušenosti s využitím akumulátorů by jí
poskytly výhodu pro vývoj a výrobu elektricky
poháněných vozidel, ale ukončení projektu
naznačuje, že podcenila složitost a náklady na
spuštění automobilové výroby. Dyson konstatoval,
že jeho společnost vždy riskovala a odvažovala
se zpochybňovat zaběhnuté postupy novými
výrobky a technologiemi, což je přístup, který
se jí vyplatil ve vysavačích.
Vynálezce bezsáčkového vysavače Dyson
je jedním z nejvýznamnějších hráčů, kteří se

pokoušejí o vstup do sektoru, který láká firmy
z jiných oborů i start-upy toužící stát se další
Teslou. Tesla je stále jediným novým velkým
výrobcem, který se dostal na automobilový trh,
ale potřeboval na to miliardy dolarů investičního
kapitálu a ani po letech není schopen generovat
zisk.
Vedle Tesly do hry vstupují i tradiční výrobci
automobilů, kteří do elektromobility investují
astronomické sumy. Například Volkswagen,
největší výrobce osobních automobilů na světě,
do sériové výroby elektrických automobilů
investuje 80 miliard eur.
Dyson sdělil, že pracuje na nalezení
„alternativních rolí“ pro co nejvíce členů
týmu a má dostatek volných pracovních míst,
aby absorboval většinu lidí z projektu, který
zaměstnával 523 lidí.
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ČEZ testuje dobíjení s využitím
akumulace a fotovoltaiky
Rychlé dobití elektromobilu, kdy vlastní
produkce energie v kombinaci s akumulací
doplňuje standardní dodávku ze sítě, je od konce
září 2019 realitou ve Vestci. Systém dokáže dobít
sedm elektromobilů bez elektřiny ze sítě.
V lokalitě, kde ČEZ od října 2017 provozuje tři
veřejné rychlodobíjecí stanice ve Vestci u Prahy se
budou testovat různé režimy provozu dobíjecích
stanic ve spojení s akumulací a fotovoltaikou. Díky
systému společnosti ABB tu řidiči mohou doplnit
akumulátory elektromobilů i při případném
výpadku napětí v síti.

modelem pro nasazení zejména v dobíjecích
lokalitách s dlouhodobě nízkým nebo omezeným
výkonem, vznikla díky evropskému grantu
z programu Connecting Europe Facility (CEF),
jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje
propojování Evropy budováním dobíjecích stanic
podél hlavní silniční sítě TEN-T. Po testu ve Vestci
ČEZ zváží možnost instalace podobného systému
v lokalitách, kde je dlouhodobě nízký nebo
omezený výkon v síti.

Trojice rychlodobíjecích stanic ve Vestci
zvládne díky nově spuštěné vlastní fotovoltaické
elektrárně o výkonu 20 kW a akumulačnímu
systému s instalovanou kapacitou 274 kWh zajistit
doplnění akumulátorů elektromobilů celkovým
výkonem 280 kW. Zařízení dodané společností
ABB ČR svou maximální možností akumulace
pokryje jednorázové dobití sedmi běžných
elektromobilů s akumulátory o kapacitě 36 kWh.
Akumulátory Samsung pracují s napětím 800 V.
Jedním z cílů projektu je omezit negativní
dopad rozvoje elektromobility na distribuční
soustavu. Novinka, která by se měla stát
více na
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Síla Bosch v automobilovém
i polovodičovém průmyslu
Pouze Bosch působí v automobilovém
i polovodičovém průmyslu. S budovanou
továrnou na výrobu polovodičů v Drážďanech
posílí svou konkurenceschopnost.
Všechna současná auta jsou vybavena
polovodiči. V každém vozidle, které opustí výrobní
linku, je více než 50 čipů. V celosvětovém průměru
je devět z nich vyrobeno společností Bosch.
Bosch je jediným dodavatelem v automobilovém
průmyslu, který vyrábí polovodiče. Pro zákazníky
to znamená spojení toho nejlepšího z obou světů.
Jako jeden z předních výrobců polovodičů Bosch
těží z této výhody téměř 50 let. Kromě výkonových
polovodičů jde o mikroelektromechanické systémy
(MEMS) a zákaznické integrované obvody (ASIC).
V moderních automobilových technologiích
je jen málo oblastí, které se nespoléhají na
mikročipy. V roce 2018 byly v průměrném
automobilu čipy v hodnotě 337 eur. Používají je
např. airbagy, napínače bezpečnostních pásů,
tempomaty, dešťové senzory nebo hnací ústrojí.
Uvedená částka ročně roste o 1
až 2 % u aplikací, které nesouvisejí
s infotainmentem, konektivitou,
automatizací a elek trifikací.
Elektricky poháněné vozidlo má
další polovodičové čipy, v průměru
v hodnotě 410 eur.

Stuttgartu. V tomto závodě už po desetiletí
produkuje několik milionů mikročipů každý den.
Proměna kruhových disků (destiček) z křemíku
nebo karbidu křemíku na polovodičové čipy
vyžaduje komplikovaný výrobní proces, který
může zabrat až 14 týdnů. V několika chemických
a fyzikálních procesech získávají destičky
ultrajemnou strukturu, která následně vytvoří
drobné třísky, z nichž každá měří jen několik
milimetrů.
Bosch investuje miliardu eur do nejmodernější
továrny na výrobu polovodičů v Drážďanech. Pro
výrobní operace zde budou používány destičky
o průměru 300 mm. To znamená výrazně více
čipů z jedné destičky a odpovídající výraznější
úspory než u polovodičů založených na
technologii 150 a 200 mm, kterou Bosch používá
v Reutlingenu. Momentálně se v Drážďanech
instalují zařízení v čistých prostorech. První
zaměstnanci zde začnou pracovat na jaře
roku 2020.

Odborníci předpovídají, že toto číslo
se v důsledku automatizovaného
řízení zvýší na 910 eur. Díky tomu je
automobilový trh jednou z hnacích
sil růstu v odvětví polovodičů. Další
růst v této oblasti budou pohánět
klíčové aplikace internetu věcí,
jako jsou umělá inteligence,
kybernetická bezpečnost, edge
computing a propojený průmysl.
Bosch vyrábí polovodičové čipy
v Reutlingenu, 25 km jižně od
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V ČR vzniká první výrobna biometanu
Už brzy se v Rapotíně na Šumpersku rozjede
první výroba biometanu v České republice.
Plyn má stejné vlastnosti jako zemní plyn.
Bioplynová stanice v Rapotíně nyní zpracovává
biologicky rozložitelný odpad. Z něj získává
bioplyn, který v kogenerační jednotce mění na
elektrickou energii a teplo. Jenže tenhle postup
není dostatečně účinný. Nově se proto bude
nadbytek získaného bioplynu upravovat na
biometan, který bude čistší než zemní plyn.
„Kogenerační jednotky mají účinnost okolo
40 %, ale technologie membránové separace
výroby biometanu více než 99 %. Vyrobený
biometan je vtláčen do plynárenské soustavy,
kde je uložen a může být spotřebován kdekoliv,“
vysvětluje Martin Vrtiška, obchodní ředitel
Energy financial group, která stanici provozuje.
Celková investice do vylepšení technologie
a připojení k plynovodu, je 45 milionů korun.
Počítá se s návratností pět let.
„Biometan má velkou budoucnost, je to
jeden ze způsobů, jak umožnit dlouhodobou
akumulaci energie v rámci soustav. Není to
samospásné řešení. Naše analýzy ukazují, že

v biometanu můžeme v rámci České republiky
vyrobit pouze 10 % konečné spotřeby plynu.
Pokročilý biometan ale může hodně pomoci
v ozeleňování dopravy a podpoře cirkulární
ekonomiky,“ říká výkonná ředitelka Českého
plynárenského svazu Lenka Kovačovská.
Vše, co funguje na zemní plyn, bude
fungovat i na biometan bez nutnosti dalších
investic. Biometan lze skladovat v podzemních
zásobnících, kterých je v ČR osm a dá se v nich
uskladnit více než třetina roční spotřeby plynu.
Podle plynařů je to ve srovnání s ukládáním
elektřiny v bateriových úložištích levnější
a efektivnější způsob skladování energie
z obnovitelných zdrojů.
Česká republika se chystá výrobu biometanu
podpořit. Důvodem je požadavek na navýšení
podílu obnovitelných zdrojů v dopravě a snížení
emisí. Zelený plyn by v tom mohl pomoci. Přesná
podoba podpory se však teprve rodí a má platit
od roku 2021. Vzhledem k neexistenci podpory
se bude biometan z Rapotína prodávat do
zahraničí. Je totiž dražší než konvenční plyn.
více na
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Výroba vlastních motorů v Mladé Boleslavi
začala před 120 lety
Na jaře 1899, necelé čtyři roky po založení
společnosti Laurin & Klement, byla nabídka
jízdních kol z Mladé Boleslavi rozšířena o pomocný
zážehový motor. Už 18. listopadu 1899 byl
představen motocykl s motorem vlastní konstrukce
Slavia Typ A. Dodával se ve verzích 1,25 k a 1,75
k. Konstruktér Václav Laurin navrhl také inovativní
elektrické zapalování a vlastní karburátor. V roce
1902 vznikl prototyp BB s dvouválcovým motorem
uloženým v rámu napříč, v následujícím roce
začala výroba typu CC s uspořádáním V2
a v roce 1904 vznikl v Mladé Boleslavi jeden
z prvních motocyklů se čtyřválcovým motorem
na světě Typ CCCC. Éra motocyklů značky
Laurin & Klement, která pokračovala až do roku
1910, dosáhla svého vrcholu na jaře 1905, když
Václav Vondřich vyhrál neoficiální mistrovství
světa Coupe Internationale ve francouzském
Dourdanu.
V dubnu 1905 byl v Praze představen první
automobilový motor Laurin & Klement V2, který
byl na podzim zabudován do prvního automobilu
Voiturette A. V následujících dvou letech byly
vyvinuty i řadové dvou- a čtyřválce, na něž
navázal řadový osmiválec typu FF (1907), první ve

střední Evropě. K vrcholům éry L&K patřil čtyřválec
EL, s nímž v dubnu 1910 odstartovalo první letadlo
na území Čech.
Spolupráce s vynálezcem Františkem Křižíkem
vyústila v první hybridní vůz na bázi typu E se
dvěma stejnosměrnými elektrickými motory.
V Mladé Boleslavi se vyráběly také stacionární
spalovací motory, pohonné jednotky pro
motorové pluhy a elektrocentrály. Ve 20. letech
nabídka zahrnovala i motory se šoupátkovým
rozvodem a motory se spalovacími komůrkami
Ricardo.
V roce 1929 byla v Mladé Boleslavi už pod
značkou Škoda zahájena pásová výroba motorů.
Rok 1937 znamenal také přechod od rozvodu SV
k modernějšímu OHV.
Revoluční změnu přinesl motor vozu Škoda
1000 MB z roku 1964. Jeho blok byl vyroben podle
původního českého patentu metodou tlakového
lití hliníku, což přineslo velké zrychlení produkce
i snížení hmotnosti motoru. Inovativní koncepce
motoru i jeho výroby zůstala zachována i po
zavedení nové generace vozů s pohonem
předních kol modelu Favorit v roce 1987.
více na
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