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Škoda Scala - první detaily
Škoda
zveřejnila
další
informace
o připravovaném nástupci modelu Rapid
Spaceback, který se pod novým jménem
Scala představí počátkem prosince. Má
profil podobný Spacebacku, ovšem přichází
s nejmodernější technikou, která tento vůz zařadí
mezi elitu ve tvrdé konkurenci kompaktních vozů.
Škoda tak bude mít mezi vozy nižší střední třídy,
tedy konkurenty Volkswagenu Golf, dva silné
modely - kromě Scaly i svůj bestseller Octavia.
Škoda Scala vznikla s využitím modulární
platformy MQB A0, která umožňuje použití
nejmodernější techniky - od pohonných
jednotek a komponent podvozku přes
špičkové asistenční systémy až po komunikační
a informační techniku. Nový model například
nabízí i full LED přední a zadní světlomety.
Kompaktní hatchback s délkou 4362 mm má
rozvor náprav 2649 mm a zavazadlový prostor
o objemu 467 l, po sklopení opěradel zadních
sedadel až 1410 l.
Nabídka motorů zahrnuje tři zážehové
1,0 TSI/70 kW (95 k) resp. 85 kW (115 k) a 1,5 TSI/110

kW (150 k) a turbodiesel 1,6 TDI/85 kW (115 k)
se vstřikováním AdBlue. V průběhu roku 2019
přibude verze 1,0 G-Tec/66 kW (90 k) na zemní
plyn.
Za příplatek bude pro Scalu dostupný systém
Sport Chassis Preset, který nabídne dvě různá
nastavení podvozku.
Jedním z asistenčních systémů, které budou
k dispozici v rozšířené verzi, je Side Assist,
který řidiče upozorňuje na to, když se zezadu
blíží vozidlo nebo se již nachází v mrtvém úhlu.
Součástí systému je i Rear Traffic Alert. Na přání je
dostupný adaptivní tempomat (ACC). Asistent
pro jízdu v pruzích Lane Assist a Front Assist jsou
součástí standardní výbavy.
Displej infotainmentu má velikost až 9,2“.
Konfigurovatelný Virtuální kokpit, který je
dostupný na přání, má displej o velikosti
10,25“. Scala je prvním modelem značky, který
bude sériově vybaven připojením k internetu
se zabudovanou karta eSIM pro vysokorychlostní
připojení LTE.

více na
www.autoweek.cz

Sedmimístné luxusní SUV
BMW X7
BMW doplní svou nabídku
vozů SUV o nejluxusnější
z
nich
obrovský
model X7, který přijde
do prodeje v březnu 2019.
S délkou 5156 mm (rozvor
náprav 3105 mm), šířkou
2006 mm a výškou 1803
mm je to tedy největší vůz,
jaký kdy BMW vyrábělo.
Standardně bude mít
tři
řady
sedadel
a objem zavazadlového prostoru od 326 l až po 2120 l. Základním motorem
bude zážehový 3,0 l turbo/250 kW (340 k). Turbodiesely jsou 3,0 l/195 kW (265 k)
a 3,0 l Twin-turbo/294 kW (400 k). Převodovka je ve všech případech osmistupňová
Steptronic. X7 bude standardně vybaven vzduchovým pérováním a adaptivním
podvozkem. Standardní výbavou je BMW Live Cockpit Professional s konceptem
ovládání BMW Operating System 7.0, plně digitálním přístrojovým panelem a 12,3“
kontrolním displejem.
BMW tímto vozem reaguje na stále častější přechod kupujících prémiových vozů
k exkluzivním SUV, což ovšem platí mnohem víc v zámoří, nicméně i v Evropě tento
model přivede k BMW určitou skupinu kupujících. X7 se bude vyrábět ve Spartanburgu
v Jižní Karolíně.
více na www.autoweek.cz
Peugeot připravuje elektrické sportovní vozy
Poté, co Peugeot na pařížském autosalonu představil novou generaci dobíjecích hybridů,
nyní ohlásil vývoj nové řady elektricky poháněných sportovních vozů, které budou
uvedeny v roce 2020. Tyto sportovní verze, jež se mají stát skutečnou technologickou
výkladní skříní značky,
budou
vyvíjeny
ve spolupráci s divizí
Peugeot Sport. Proto
se
Peugeot
rozhodl
soustředit na zajištění
nejvyšší
úrovně
těchto svých nových
elektromobilů a opustit
MS v rallyekrosu.
více na www.autoweek.
cz

Testování automatizovaného řízení
Podle
spotřebitelského
průzkumu
#TestingAutomation, který se uskutečnil
z pověření organizací Euro NCAP, Global NCAP
a Thatcham Research, se více než 70 % řidičů
domnívá, že je již možné si koupit automobil,
který se může sám řídit. Souběžně s průzkumem
organizace Euro NCAP zveřejnila výsledky
prvního hodnocení systémů automatizovaného
řízení s výsledky, které jsou s míněním zákazníků
v příkrém rozporu. Euro NCAP proto zdůrazňuje,
že dostupné informace vyvolávají u motoristů
zmatek pokud jde o automatizované nebo
autonomní řízení.
Organizace Euro NCAP prověřila schopnosti
asistenčních systémů pro jízdu po dálnicích
(Highway Assist systems) v deseti automobilech:
Audi A6, BMW řady 5, DS 7 Crossback, Ford
Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz třídy
C, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla
a Volvo V60. Testované systémy zahrnují
adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control),
udržování vozu ve středu jízdního pruhu
a pomocné systémy udržující rychlost jízdy.
Měření prokázalo, že vozy Tesla vyvolávají
dojem přehnané důvěry. Systém Tesly
při snaze udržet vůz ve středu jízdního pruhu
řidiči neumožňuje vybočit a uvolní se až když
řidič vyvine velké úsilí.

Scénáře vjetí jiného vozu bezprostředně
před testované vozidlo („myška“) a náhlé
vybočení
vozu
vpředu
vyhýbajícího
se překážce byly nejnáročnějšími zkouškami.
Všechny vozy zde mají závažné problémy
a žádný nebyl schopen pomoci. Nehodě lze
předejít pouze tehdy, pokud pozorný řidič
zabrzdí nebo vybočí do strany. To ukazuje,
jak je důležité, aby se řidič nespoléhal
na pomoc systému.
Automobily mohou řidiči pomoci, ale nemělo
by to být zaměňováno s automatizovaným
řízením - řidič zůstává plně odpovědný
za bezpečnou jízdu. Používá-li se správně,
může tato technika řidiči pomoci dodržovat
bezpečnou vzdálenost, rychlost a udržet
se v jízdním pruhu. Tyto systémy by neměly
být používány v situacích, pro něž nejsou
určeny, a nemělo by se na ně spoléhat jako
na alternativu k bezpečnému řízení pod
kontrolou řidiče. Asistenční systémy jsou
konstruovány k tomu, aby řidiči pomáhaly
a nikoliv aby samy řídily. Řidič musí mít ruce
na volantu a sledovat dění na silnici.
V současné době na trhu neexistuje žádné
vozidlo, které by fungovalo zcela autonomně.

více na
www.autoweek.cz

Dyson potvrdil plány na výrobu
elektromobilů
Výrobce vysavačů, fénů, ventilátorů
a dalších domácích elektrických
spotřebičů,
společnost
Dyson,
potvrdil, že v roce 2021 představí
své první elektrické vozidlo. Vedení
společnosti rozhodlo o vybudování
prvního
výrobního
závodu
na automobily v Singapuru. Firma
na vývoji vozidel s elektrickým
pohonem pracuje od roku 2014.
Do tohoto projektu Dyson investuje 2,5 miliardy liber a další miliardu investuje
do vlastního vývoje akumulátorů. Už počátkem letošního roku Dyson oznámil,
že investuje 200 milionů liber do nových budov a zkušebních zařízení ve svém areálu
na letišti Hullavington Airfield ve Velké Británii, kde se pracuje na vývoji vozidel
s elektrickým pohonem.
více na www.autoweek.cz

Renault předvedl studii DeZir i legendy
Renault byl druhým rokem hlavním partnerem festivalu designu Designblok 2018.
V rámci připomenutí 120 let své existence Renault předvedl osm legendárních modelů,
které ovlivnily vývoj automobilového designu: Primaquatre, 4 CV, Caravelle, R8, R16
TX, R5 Alpine a Espace 1. generace.
V Superstudiu Renault prezentoval svou současnou designovou strategii studií,
která stála na jejím počátku - konceptem dvoumístného sportovního vozu DeZir.
Na tom v roce 2010 uvedl nově
nastupující šéfdesignér Renaultu
Laurens van den Acker nové pojetí
designu značky. Šlo o první ze série
konceptů ukazujících budoucnost
po stránce designu i techniky. Tato
unikátní série se posléze proměnila
v sériové vozy Clio, Captur, nové
generace Mégane a Scénicu,
Kadjar, Talisman a nově pojatý
Espace. Také po stránce pohonu
DeZir ukázal nové směřování
značky Renault, protože jej pohání
elektromotor o výkonu 110 kW.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen představil T-Cross
Volkswagen nadále zrychluje svůj přechod
k SUV malým vozem T-Cross. Vůz se vzhledem
zmenšeného Tiguanu je v podstatě SUV verzí
modelu Polo. Prodej v Evropě začne v dubnu
2019.
Volkswagen s novým modelem T-Cross cílí
na mladé rodiny z městských oblastí, které
chtějí malé auto s prostorným interiérem. T-Cross
doplní modely Touareg, Tiguan a T-Roc, k nimž se
ještě řadí Teramont v Číně a Atlas v USA (T-Cross
se v USA nebude prodávat). Do roku 2025
nabídne více než 30 modelů SUV - každé
druhé vozidlo značky Volkswagen má být SUV,
zatímco nyní je to jen pětina.
T-Cross se bude vyrábět v Číně, Jižní Americe
a Indii. Pro evropské trhy bude výrobním závodem
Pamplona ve Španělsku. Volkswagen chce
pomocí tohoto modelu zvýšit objem prodeje
i zlepšit ziskovost.
Vůz vychází z modulární platformy MQB-A0. Má
délku 4110 mm a rozvor náprav 2560 mm. Zadní
sedadla lze podélně posouvat o 140 mm. Objem

zavazadlového prostoru se díky tomu pohybuje
mezi 385 a 455 l s maximem 1281 l.
Volkswagen pro své malé SUV zvolil design,
který přebírá mnohé stylistické prvky větších
SUV v kombinaci s originálními detaily, jako jsou
například zadní svítilny přecházející z jedné
strany vozidla na druhou. Světlomety T-Cross
jsou integrované do stran široké mřížky chladiče.
Zákazníci si budou moci vybrat ze tří zážehových
motorů přeplňovaných turbodmychadlem.
Jde o tříválce 1,0 TSI s výkony 70 kW (95 k)
a 85 kW (115 k) a čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150 k).
Doplňuje je turbodiesel 1,6 TDI/70 kW (95 k) s SCR.
Kombinovat se mohou se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou nebo sedmirychlostní
s dvojitou spojkou. Pohon všech kol se nebude
nabízet. Volkswagen předpokládá, že kolem
50 % kupujících bude volit motor 1,0/115 kW.
T-Cross se v Evropě postaví populárním
konkurentům, jako jsou Renault Captur
a Peugeot 2008.

více na
www.autoweek.cz

Bonett vybudoval nejvýkonnější CNG stanici
Společnost Bonett v Ostravě vybudovala
nejvýkonnější stanici na plnění stlačeným
zemním plynem (CNG) ve střední Evropě
s kapacitou téměř 3500 m3/hod, čtyřmi extrémně
výkonnými nemazanými kompresory o příkonu
téměř 1 MW a zásobníky na 2500 m3. Stanice
bude obsluhovat 80 plynových autobusů
v areálu Dopravního podniku Ostrava. Sloužit
ale bude i ostravským městským společnostem,
které jezdí na CNG. Pořizovací hodnota stanice
byla téměř 70 milionů korun.
Téměř polovina autobusů v České republice je plněna technologií od skupiny Bonett.
Bonett se krom budování výkonných stanic pro autobusy soustředí i na rozšiřování
vlastní sítě plnicích stanic pro širokou veřejnost. Aktuálně otevřel novou stanici v Mělníku
a ve spolupráci s firmou Shell v Praze na Barrandově. Na počátku 2019 předpokládá
40 vlastních CNG stanic s cílem celkem 60 CNG stanic.
více na www.autoweek.cz
První Scania v barvách Pražské integrované dopravy
Společnost POHL Kladno bude v systému PID provozovat autobus Citywide Suburban
LE. Jedná se o první vozidlo značky Scania nasazené do Pražské integrované dopravy.
Scania Citywide Suburban LE pro společnost POHL Kladno je 12 m dlouhý autobus
vyrobený ve Finsku. Rám i kostra jsou z nerezových
profilů. Kromě klasické trikolory je autobus vybaven
informačním a odbavovacím systémem podle
standardu Pražské integrované dopravy, terminálem
pro bezkontaktní platební karty, USB nabíječkami
a mimo jiné také povelovým přijímačem
pro nevidomé. Autobus bude jezdit zejména
na linkách č. 330 Smečno - Veleslavín (cca 42 km)
a č. 323 Koleč - Zákolany (cca 30 km).
více na www.autoweek.cz
Krátce
- V Německu je 13 500 dobíjecích míst pro elektromobily - o 25 % víc než před rokem.
- Spolupráce s Volkswagenem by měla pomoci Fordu vyřešit jeho rostoucí ztráty
v Evropě.
- Renault chce zdvojnásobit výrobu v Maroku, kde se produkují Dacie Logan a Sandero.
- Volkswagen vyjednává o spolupráci při vývoji autonomních vozidel se společností
Waymo patřící Google.
- V Německu od 1. ledna 2019 nemusejí nákladní auta nad 7,5 t platit dálniční poplatky,
pokud jsou poháněna zemním plynem (CNG nebo LNG).

Personalia z
Svaz dovozců automobilů vede do jara
Picek
Výkonný
výbor
Svazu
dovozců
automobilů mění každý půlrok svého
předsedu. Po Vratislavu Strašilovi
(Porsche ČR) se v říjnu 2018 žezla ujal
další představitel importérů. Na období
10/2018 - 3/2019 byl zvolen Jiří Picek
(Subaru).
Volební období výkonného výboru
Svazu dovozců automobilů je 2,5 roku
- to současné skončí v březnu příštího
roku. Výbor má pět volených členů,
z nichž každý je předsedou půl roku.

Staronový
obchodní
ředitel
v LeasePlanu ČR
Novým
generálním
ředitelem
a
předsedou
představenstva
Komerční pojišťovny se stal Gaël
Loaec. Po sedmi letech nahradil
v čele pojišťovny Stéphana Corbeta,
který se rozhodl věnovat vlastnímu
projektu.
Gaël Loaec pracuje v Société
Générale od roku 2005. Začal
ve skupině Société Générale jako
ředitel pojistné matematiky. Od roku
2007 se podílel na vzniku pojišťovny
v Chorvatsku, kde následně působil
šest let. V letech 2013-2018 byl
generálním ředitelem společnosti
La Marocaine Vie v Maroku.

Šéf ČSOB Pojišťovny Bezděk rezignoval
Předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny
Vladimír Bezděk rezignoval na svou pozici. Po dohodě
s vedením Skupiny ČSOB dojde k přerušení vzájemné spolupráce
k 31. 10. 2018. Výběr nového generálního ředitele bude zahájen
v následujících dnech. V čele pojišťovny Bezděk stál od 1. června
2015, kdy v této funkci nahradil dlouholetého šéfa Jeroena van
Leeuwena, který odešel ke konci března 2015 po vzájemné
dohodě s vedením Skupiny KBC, která pojišťovnu vlastní.
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Jaguar Land Rover otevřel továrnu v Nitře
Společnost Jaguar Land Rover oficiálně zahájila
výrobu v novém závodě v Nitře. Továrna,
do níž JLR vložilo 1,4 miliardy eur, je projektována
se základní kapacitou výroby 150 000 vozidel.
Jaguar Land Rover očekává, že do roku 2020
dosáhne roční produkce 100 000 vozů. Vozidla
z Nitry budou směřovat do více než 170 zemí tři čtvrtiny budou odcházet po železnici a zbytek
po silnici.
Závod bude zpočátku vyrábět SUV Land Rover
Discovery, ale bude připraven na převzetí výroby
druhého modelu. Ředitel továrny Alexander
Wortberg při ceremoniálu uvedl, že zatím nebylo
přijato definitivní rozhodnutí o druhém modelu.
Společnost je připravena i na další rozšiřování
provozu. „Pokud to situace na trhu umožní, pak
naši kapacitu dokážeme zdvojnásobit až na 300
000 automobilů ročně. Už jsme začali s žádostmi o
povolení k rozšíření továrny, abychom v případě
potřeby dokázali rychle reagovat. Rozhodnutí
o rozšíření kapacit jsme však zatím nepřijali,“
zdůraznil Wortberg.
„Je důležité, aby i po Brexitu zůstal otevřený
trh a aby se podmínky nezměnily. Tvrdý Brexit

nám může způsobit velké problémy. Používáme
komponenty, které dovážíme z Velké Británie.
Připravujeme se na různé scénáře, aby byla jejich
dodávka plynule zajištěna,“ doplnil Wortberg.
Ředitel nové továrny Alexander Wortberg
zdůraznil, že rozhodnutí o umístění závodu v Nitře
bylo správné: „Jedním z hlavních důvodů, proč
jsme přišli na Slovensko, je to, že je zde velmi
dobře vyvinuté celé zázemí pro automobilový
průmysl. Týká se to i dodavatelů, protože počet
komponent vyráběných na Slovensku je 22 tisíc.
Toto číslo je vysoké a my ho chceme udržet
a časem i zvyšovat.“
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo přesvědčit
tohoto velkého globálního hráče, aby svou zatím
největší investici mimo domovské země umístil
právě u nás. Je to důkazem toho, že Slovensko
má zdravé podnikatelské prostředí a je atraktivní
pro významné světové investory. Vláda tento
projekt podpořila investiční pomocí a jsem rád,
že tuto podporu před pár dny schválila i Evropská
komise," řekl slovenský předseda vlády Peter
Pellegrini. Ten poděkoval i svému předchůdci
Robertu Ficovi a připomenul, že Jaguar zvažoval
mnoho lokalit po celém světě.

více na
www.autoweek.cz

Elektromobily spotřebují víc, než se uvádí
Německý autoklub ADAC prověřil spotřebu
automobilů na elektrický pohon. Zjistil,
že deklarovaná spotřeba neodpovídá realitě a
může se lišit i o desítky procent.
Řidiči elektromobilů, na rozdíl od klasických vozů se
spalovacími motory, většinou nevědí kolik energie
vlastně spotřebují a jak ekonomická jejich jízda
je. ADAC proto podrobil 12 elektromobilů testu,
který zjišťoval jejich spotřebu elektrické energie
v kWh na 100 km a vzdálenost, jakou na jedno
nabití urazí.
Dalo se očekávat, že větší a těžší automobily
budou mít také větší spotřebu. Tak velké
rozdíly však byly překvapující. Rozdíly oproti
deklarované spotřebě mohou být způsobeny
dvojím způsobem - rozdílnou účinností motoru
a ztrátám energie při nabíjení.

Automobily Tesla se v testu řadily k těm nejméně
úsporným, i když vzhledem k velké kapacitě
akumulátorů tento značný handicap kompenzují
delším dojezdem. ADAC si ve své zprávě posteskl
nad tím, že korejské automobilky do svých
vozů neinstalují větší akumulátory. Vzhledem
k ekonomickému provozu by to z jejich vozů
činilo zajímavější alternativu.
Pokud jde o poměr ceny a dojezdu,
pak
Tesla
poskytuje
drahé
potěšení
z dlouhé jízdy. U menších vozidel je poměr
výhodnější, nejlépe vychází Hyundai Kona.
Při hodnocení environmentálních vlastností
osobních automobilů v procesu měření ADAC
Ecotest je zřejmé, že elektrická vozidla mají při
jízdě většinou dobré nebo velmi dobré vlastnosti.
Celková bilance CO2 však už nevychází
tak jednoznačně.
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Ochrana dat u propojených aut
Evropa na celé čáře prohrává v souboji o to,
kdo bude dříve schopen dostat do provozu
plně autonomní vozidla. Zatímco technologické
společnosti v USA a Číně se mílovými kroky blíží
k uvádění autonomních vozidel do běžného
provozu, automobilky v Evropě narážejí
na bariéry v legislativě.
Evropská komise místo přípravy předpisů, které
by umožnily alespoň testování těchto vozidel
a vytvářely podmínky pro použití nejnovějších
asistenčních
systémů,
řeší
názvosloví
a vypracovává projekty rozvoje autonomního
řízení do roku 2050.
Společnost Waymo, jejíž vozidla ve Spojených
státech úspěšně bez jakékoliv nehody z vlastní
viny překročila hranici 10 milionů najetých mil
(16 milionů km), své snahy o testování těchto
automobilů v Evropě zatím kvůli legislativní
bariéře vzdala.
V květnu přitom Evropská komise předložila
návrh zákona, který vyžaduje, aby všechny nové
automobily byly v budoucnu vybaveny řadou
elektronických řídicích systémů. Toto opatření
má oficiálně připravit cestu pro budoucnost
jízdy bez řidičů, nicméně požadované systémy
(automatické nouzové brzdění, udržování

jízdního pruhu a tempomat) jsou dnes zcela
běžné.
Evropská komise nyní řeší problém, který je
s autonomní jízdou spojen. Její podmínkou
je komunikace mezi vozidly navzájem (V2V)
a mezi vozidly s infrastrukturou (V2I). Kontroverzním
problémem přitom je ochrana osobních dat
uživatelů automobilů. Bulharská eurokomisařka
pro IT Mariya Gabrielová (vystudovala sociologii
a historii evropských institucí), připravila průzkum
pro občany EU, v němž se jich ptá na názor,
jak bude možné zacházet s daty o jejich
jízdních zvyklostech. Jedním z požadavků
totiž je, aby údaje z digitálních služeb, jako
jsou navigační systémy, mohly být předávány
soukromým společnostem ve snaze zvýšit
bezpečnost provozu. „Měli bychom využívat
digitální technologie ke zlepšení života lidí.
Mobilita je oblastí, kde je toto vylepšení možno
dosáhnout,“ uvedla k tomu eurokomisařka EU
Mariya Gabrielová.
Občané EU mohou svůj názor na tuto
problematiku vyjádřit on-line do 5. prosince.
Výsledek průzkumu by měl být využit
k doporučením, která chce Evropská komise
přijmout ještě v tomto roce.
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Výzva k zavedení faktoru korekce uhlíku
Evropský energetický a dopravní průmysl vyzývají
k zavedení faktoru korekce uhlíku CCF (Carbon
Correction Factor) při hlasování Evropského
parlamentu o emisních normách CO2 pro nové
osobní a lehké užitkové automobily.
S ohledem na hlasování Evropského parlamentu
Evropská asociace pro bioplyn (EBA), Eurogas,
Evropská plynárenská infrastruktura (GIE)
a Evropská asociace vozidel na zemní plyn
a biometan (NGVA Europe) společně zdůrazňují
význam zemního plynu a biometanu jako
pragmatického řešení pro rychlé zahájení
procesu dekarbonizace a řešení problémů
s kvalitou ovzduší spojenou s provozem vozidel
v městských aglomeracích. Uvedená sdružení
zveřejnila a poslala společný dopis orgánům EU.
Na základě Pařížské dohody je třeba aktualizovat
pravidla regulace emisí CO2 pro osobní a lehké
užitkové automobily. Aby bylo možné řádně
posoudit emise skleníkových plynů u nových
technologií vozidel v kombinaci s pohonnými
hmotami je třeba důsledně uplatňovat přístup
„Well-to-Wheel“.
„Nové technologie řešíme špatným nástrojem:
měření emisí CO2 ve výfuku (tailpipe CO2

emissions) nevyjadřuje ani efektivnost vozidel
s hybridním pohonem ani odraz využívání paliv
z obnovitelných zdrojů na změně klimatu,“ uvedl
generální sekretář NGVA Europe Andrea Gerini.
Z tohoto důvodu je nezbytné změnit stávající
nařízení tak, aby zohledňovalo přínosy používání
OZE a obecněji přínosy paliv z obnovitelných
zdrojů používaných v silničních vozidlech.
Navrhovaná změna, tedy implementace
faktoru korekce uhlíku CCF, je pragmatická
a zohledňuje zcela transparentní a objektivní
přístup vyhodnocování v rámci celého řetězce
Well-to-Wheel.
Faktor korekce uhlíku nepřináší „dvojí započítání“,
ale odstraňuje nedokonalost současné metodiky
měření emisí ve výfuku, která nerozlišuje původ
paliva. Navrhovaná změna nehledá skryté cíle
nebo zkreslování emisí CO2, ale přenáší reálný
stav do právních předpisů. „Musíme zvažovat
všechna efektivní řešení pokud chceme výrazně
omezovat emise CO2 z dopravy a současně
zachovávat technologicky neutrální přístup
k dekarbonizaci celého systému,“ uvedl Andrea
Gerini.
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Nové české bojové vozidlo LRPV Gepard
Během výstavy vojenské a speciální techniky
Future Forces Forum české společnosti Dajbych,
Tatra Defence Vehicle a Optokon představily
nejnovější
vylepšené
provedení
lehkého
bojového vozidla LRPV Gepard postaveného
na podvozku terénního automobilu Toyota Land
Cruiser řady 70. Čeští specialisté vytvořili vozidlo
určené pro speciální a výsadkové jednotky,
které má potenciál nahradit dosluhující vozy
Land Rover Defender 130 Kajman, jež jsou
ve výzbroji armády České republiky.

vozidel,
raketometů
či
samohybných
houfnic, a jihlavská společnost Optokon,
která se specializuje na spojovací i komunikační
vybavení a datové sítě.

Toyota Land Cruiser řady 70 představuje ověřenou
univerzální platformu. Možnosti variant pokrývají
vše, na co česká armáda využívá vozidla Land
Rover Defender a UAZ a existuje navíc v dalších
verzích.

Soustava lafet umístěných na střeše vozidla,
u všech čtyř dveří a na zádi umožňuje instalaci
silné výzbroje. Konstrukce dává možnost
instalaci přídavného pancéřování - vozidlo může
disponovat balistickou odolností až do úrovně
STANAG Level II s odpovídající protiminovou
ochranou podlahy.

Hlavním
koordinátorem
a
dodavatelem
vozidlové platformy projektu Gepard je
plzeňská firma Dajbych, která se už více než
20 let specializuje na terénní a speciální vozidla.
Na projektu Gepard se dále podílejí kopřivnická
Tatra Defence Vehicle (TDV), specialista
na výrobu a modernizace bojových vozidel
včetně typu Pandur II 8x8, šternberská Excalibut
Army (EA), zaměřující se na speciální pozemní
bojovou techniku včetně tanků, obrněných

Vývoj probíhal na základě konkrétních armádních
požadavků a konzultací s potenciálními uživateli
z řad speciálních a výsadkových sil. Při vzniku
vozidla byl kladen důraz na dostatečný prostor
pro převoz až šesti vojáků včetně potřebné
výstroje a výzbroje.

Celková hmotnost vozidla je 5,5 t a nosnost 1,4 t.
Vůz pohání vznětový motor V8 o výkonu 189 kW,
který lze spojit s přímo řazenou nebo automatickou
převodovkou, případně s převodovku VDS
s plynulou změnou převodových poměrů.
Dvě palivové nádrže mají celkový objem
180 l. Všechna kola jsou vybavena systémem
nouzového dojezdu Runflat.
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