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Škoda Octavia s plug-in hybridy i mild-hybridy
Nejprodávanější model značky Škoda je delší
a širší než předchozí generace a nabízí také ještě
větší zavazadlový prostor. Zcela nový koncept
interiéru kombinuje funkčnost a jedinečný
prostor. Čtvrtá generace Škody Octavia bude
mít světovou premiéru 11. listopadu 2019 v Praze.
Octavií už bylo vyrobeno více než 6,5 milionu
kusů. Třetí generace tvořila třetinu prodeje
značky. V srpnu, tedy na konci svého životního
cyklu, byla Octavia druhým nejprodávanějším
vozem v Evropě!
Téměř dvě třetiny prodaných vozů
Octavia měly karoserii kombi. Octavia
Combi je nejprodávanějším kombi v Evropě
a nejoblíbenějším dováženým vozem v Německu.
Škoda Auto proto netradičně novou generaci
uvede na trh nejprve s karoserií kombi a liftback
bude následovat o několik týdnů později.
Nový vzhled přídě charakterizují snížené
ostře řezané světlomety s LED technologií. Nové
tvarové řešení přispívá i k výborné aerodynamice
– liftback se součinitelem odporu vzduchu Cx 0,24
k patří vozům s nejlepší aerodynamikou na světě,
Combi má Cx 0,26. V porovnání s 3. generací
narostla délka Combi o 22 mm na 4689 mm. Délka

liftbacku se protáhla o 19 mm na 4689 mm. Rozvor
činí 2686 mm. Objem zavazadlového prostoru
vzrostl u Combi na 640 l, u liftbacku na 600 l.
Poprvé se ve voze Škoda objevují motory
s mild-hybridní technologií – tříválec 1,0 TSI/
81 kW (110 k) a čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150
k) v kombinaci se 48 V řemenovým startérgenerátorem. Motor 2,0 TSI/140 kW (190 k) bude
nabízen výhradně s pohonem všech kol. Po
modelu Superb iV také nová Octavia přijde
s plug-in hybridním pohonem kombinujícím
zážehový motor 1,4 TSI s elektromotorem, a to
ve dvou variantách – s celkovým systémovým
výkonem 150 kW (204 k) a 180 kW (245 k). Varianta
G-Tec s motorem na zemní plyn má motor
1,5 TSI/96 kW (130 k).
Tři nové turbodiesely 2,0 TDI s výkony 85 kW
(115 k), 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k) patří k nově
vyvinuté generaci Evo s úpravou výfukových
plynů Twin Dosing se vstřikováním AdBlue před
dva SCR katalyzátory za sebou. Díky této metodě
se snižují emise NOx o 80 %.
Více o Octavii 4. generace na str. 10
(po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Toyota otestuje autonomní vůz v městském provozu
Toyota příští rok v létě zahájí veřejné
testování autonomního vozidla na bázi
vozu Lexus LS pod označením P4. Testovací
automobil s úrovní autonomního řízení 4, při
níž auto zvládá jízdu zcela samostatně bez
zásahů řidiče, bude od července do září
nasazen v městském provozu v Tokiu v rušné
a často ucpané tokijské čtvrti Odaiba.
Ta pro testování schopností autonomní
technologie Toyoty poskytne náročné
prostředí zahrnující chodce, dopravní
provoz, různorodou silniční infrastrukturu
a vysoké skleněné budovy. Program bude
otevřen široké veřejnosti – účastníci budou
vybráni ze zaregistrovaných zájemců.
V souladu s japonskými zákony bude ve
vozidle vždy přítomen řidič.

Toyota podrobila platformu P4 testování
ve Spojených státech na vlastním
uzavřeném testovacím okruhu v Ottawa
Lake ve státě Michigan. Další testování
softwaru P4 probíhá na veřejných
komunikacích Tokia a kolem výzkumných
laboratoří v Ann Arboru (Michigan) a Los
Altos (Kalifornie).

Hyundai představil studii HDC-6 Neptune
Společnost Hyundai Motor (HMC) na
severoamerickém veletrhu užitkových
vozidel NACV (North American Commercial
Vehicle Show) v kongresovém centru
Georgia World Congress Center v Atlantě
(Georgia) předvedla studii těžkého
nákladního vozidla HDC-6 Neptune
Concept. Souprava koncepčního tahače
a návěsu je pohledem do budoucnosti

nákladní dopravy s využitím palivových
článků na vodík. Palivové články jsou
ideálním řešením pro těžká užitková
vozidla a dálkovou přepravu, protože
nabízejí dlouhý dojezd, vyšší užitečnou
hmotnost, kratší doplňování paliva a nižší
celkové náklady. Hyundai začíná zkoumat
různé příležitosti na americkém trhu a je
otevřený spolupráci s ostatními partnery
na budování vodíkového „ekosystému“
pro užitková vozidla.
„HDC-6
Neptune
se
vyznačuje
průkopnickým futuristickým konstrukčním
uspořádáním, které umožňuje maximálně
využít potenciál nové generace elektricky
poháněných
vozidel,
napájených
palivovými
články,“
řekl
vedoucí
designérského centra Hyundai SangYup
Lee.

více na
www.autoweek.cz

PSA a FCA pracují na spojení
Společnosti Fiat Chrysler Automobiles a PSA
Group spojí své síly aby jako čtvrtý největší
výrobce automobilů na světě společně dosáhly
potřebnou velikost pro zvládnutí investic do
nových technologií a lépe čelily poklesu
poptávky po nových autech. Generálním
ředitelem má být na příštích pět let jmenován
Carlos Tavares z PSA a předsedou John Elkann
z FCA. Sloučená skupina má mít z daňových
důvodů sídlo v Nizozemsku a operační střediska
ve Francii, Itálii a Spojených státech.
Kdy ž před pěti měs íci FCA u konči la
jednání s Renaultem, bylo jasné, že FCA
bude pokračovat v hledání par tnera.
Z nabízejících se možností se dohoda s PSA
zdá být nejlogičtější a nejperspektivnější,
byť ne bezproblémová. Spojením může FCA
získat přístup k moderním platformám PSA,
umožňujícím použití elektrického a hybridního
pohonu. PSA, dosud příliš vázaná na evropské
trhy, může těžit z výnosného severoamerického
obchodního zázemí FCA. Vzhledem k tomu, že
obě společnosti čelí velké nevyužité výrobní
kapacitě, dohoda zřejmě narazí na odpor
odborů ve všech dotčených zemích, tedy Itálii,
Francii, USA ale také v Německu a Velké Británii.
Carlos Tavares

John Elkann
Spojením vznikne skupina, která se s roční
produkcí 8,7 milionu vozidel zařadí na čtvrté
místo v globálním žebříčku producentů
automobilů za Volkswagen, Toyotu a alianci
Renault-Nissan. Cílem je dosáhnout úspory
ve výši 3,7 miliardy eur bez toho, že by došlo
k uzavření některého ze závodů. Kombinovaná
skupina bude zahrnovat značky Fiat, Jeep,
Dodge, Ram, Chrysler, Lancia, Abarth, Alfa
Romeo, Maserati, Peugeot, Citroën, DS, Opel
a Vauxhall působící na trhu velkosériových
i prémiových osobních automobilů, ale také na
velmi důležitém trhu lehkých užitkových vozidel
a pick-upů.
Jestliže se na jaře zvažované spojení FCA
s Renaultem zpochybňovalo i z důvodu
chybějící manažerské osobnosti schopné tento
proces zvládnout, tak zde se předpokládá, že
generální ředitel PSA Carlos Tavares k tomu má
všechny předpoklady. To dokázal nečekaně
rychlým vyvedením PSA z kritického postavení
a obdivuhodným začleněním automobilky
Opel/Vauxhall do PSA. Opel dovedl k zisku
tím, že v Německu omezil výdaje na vývoj
a konsolidoval aktivity PSA ve Francii. Podobný
krok v mnohem větším rozsahu musí uskutečnit
s Fiatem, jenže to v Itálii narazí na tvrdý odpor.
Čeká ho i řešení kritické situace prémiových
značek Alfa Romeo a Maserati.
Třetí automobilkou v pozadí připravované fúze
je čínská Dongfeng Motor. Ta v PSA vlastní 12,2
% akcií a 19,5 % hlasovacích práv a nakonec
může být největším vítězem plánované fúze.
více na
www.autoweek.cz

Nejvíc se dobíjí v Praze a Olomouci
Objem elektřiny odebrané v síti
veřejných rychlodobíjecích stanic Skupiny
ČEZ od ledna do konce září letošního roku
se vyšplhal na 1,334 milionu kWh a o více
než 39 % překonal statistiku za celý loňský
rok. Takové množství elektřiny zajistí 37
063 plných dobití vozu Volkswagen eGolf
s kapacitou akumulátoru 36 kWh. Za celý

rok 2018 to bylo 959 115 kWh. Růst táhly
především rychlodobíjecí stanice o výkonu
50 kW, schopné doplnit 80 % kapacity
akumulátorů za cca 25 minut. Od ledna
do září na nich elektromobily načerpaly
1,182 milionu kWh, tj. 88,6 % veškeré
elektřiny odebrané v síti veřejných stanic
ČEZ. Trendem se stávají častější odběry
menšího objemu. Řidiči letos dobíjecí
stanice využili ve 106 621 případech
a průměrně při jednom zastavení dobíjeli
12,5 kWh elektrické energie. V roce 2017
byl průměr na jedno dobití 17,8 kWh.
Skupina ČEZ aktuálně v ČR provozuje
téměř 180 veřejných dobíjecích stanic,
z toho je zhruba 120 rychlodobíjecích.
Nejčastěji řidiči doplňovali akumulátory
v Praze a Olomouci.

Koncept BMW i Hydrogen Next
BMW Group má představu, že
v budoucnu budou vedle sebe existovat
různé
typy
alternativních
pohonů.
Neexistuje totiž jediné řešení, které by
pokrývalo celé spektrum potřeb mobility
zákazníků po celém světě. Vozidla
s elektrickým pohonem napájeným
pomocí palivových článků představují
důležitou alternativu a doplněk k systémům
s akumulátory. Dokládá to i vývoj vozu
poháněného palivovými články BMW
i Hydrogen NEXT. BMW Group plánuje
v roce 2022 představit malou sérii BMW X5
vybavenou novou generací elektrického
pohonu s vodíkovými palivovými články.
BMW i Hydrogen NEXT je prvotní ukázkou
toho, co tento model nabídne. BMW
Group chce začít zákazníkům poskytovat
vozidla s palivovými články nejdříve v roce
2025, ale načasování závisí především na
budování infrastruktury pro zásobování

vodíkem. BMW Group v roce 2013
navázala spolupráci se společností Toyota
Motor, která má se stavbou a provozem
vozidel vybavených palivovými články
mnohaleté zkušenosti. Cílem spolupráce
je společný vývoj technologie vodíkových
palivových článků.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto má nejvýkonnější
podnikový superpočítač v ČR
Škoda Auto ve svém hlavním sídle v Mladé
Boleslavi uvedla do provozu nejvýkonnější firemní
superpočítač v ČR. S výpočetní kapacitou
dva petaFLOPS (floating point operations
per second) provede dvě biliardy početních
operací za sekundu. Umožní tak například
výpočetně vysoce náročné simulace úprav
aerodynamiky. Společnost Škoda Auto kromě
toho využije kapacitu počítače při vývoji nových
bezpečnostních prvků simulací crash-testů a pro
vývoj motorů. Nejnáročnější na využití výpočetní
techniky je analýza aerodynamiky – ta nový
superpočítač využije ze 74 %, 25 % připadne na
crash-testy a 1 % na vývoj motorů.
Využití virtuální reality šetří náklady, které by
bylo nutné vynaložit na reálné testy v obřím
aerodynamickém tunelu nebo ve formě crashtestů a současně urychluje vývojové práce,
protože je možné efektivně prověřovat více
variant a prověřit vzájemný vliv různých oblastí.
Použitím virtuální reality se například snížil
potřebný počet crash-testů o 54,5 %.
Simulace proudění umožňují porozumět
všem procesům, pochopit, co se v jednotlivých
oblastech odehrává, a poznat efekty jejich
vzájemné interakce. Zatímco dříve byly

experimenty limitovány výrobou prototypů pro
zkoušky, nyní lze současně prověřovat i několik
paralelních řešení. Vzhledem k tomu, jak roste
komplexita nových modelů, rostou i požadavky
na množství zkoušek v rozsahu, jaký lze zvládnout
jen s pomocí výpočetní techniky. Přitom i nadále
zůstává počítačová simulace nástrojem, který
musí aplikovat člověk. IT oddělení poskytuje
potřebnou podporu a zdroje, ale využití je na
pracovnících příslušných vývojových pracovišť.
Například specialisté na aerodynamiku ve Škoda
Auto jsou jediní na světě, kteří spolu s kolegy
z Tesla Motor dokázali jen s pomocí počítačových
simulací bez využitím obřího aerodynamického
tunelu dosáhnout součinitel aerodynamického
odporu Cx 0,24 (u nové generace modelu
Octavia).
Datové centrum je díky promyšlenému
konstrukčnímu uspořádání energeticky
hospodárné, například díky rozsáhlému použití
vodního chlazení, které vyžaduje jen 43 % energie
proti tradičnímu vzduchovému. Kromě toho se
budou v rámci vize Green Data, která je součástí
strategie Green Future, administrativní prostory
vytápět mimo jiné i odpadním teplem, které
bude vznikat chlazením výpočetního centra.
více na
www.autoweek.cz

Rohlik.cz využívá unikátní elektromobil
s revoluční technologií
Největší domácí online supermarket
pro rozvoz potravin Rohlik.cz využívá
elektromobil s výměnným akumulátorem
od české firmy BattSwap. Vůz, který se
využívá v pražském skladu, je jediný v ČR.
V minulosti už Rohlik.cz pár elektromobilů
vyzkoušel, vždy byl ale problém v tom,
že se musely v průběhu dne dobíjet.
„Prostoje trvaly až několik desítek minut,
což nám komplikovalo provoz. Smysl nám
proto dává výměna baterie, která je
hotová do tří minut. A právě to umožňuje
systém BattSwap. S výrobcem teď řešíme,
jak tuto verzi dál modifikovat, například
navýšit kapacitu baterie aby vydržela víc
než 120 km,“ popsal projektový manažer
strategických projektů Rohlik.cz Ladislav
Janckulík.
„Koncem roku završíme proměnu
vozového parku s výhradním využitím
vo z i d e l n a C N G p o h o n . D a l š í m

krokem k trvale udržitelnému rozvoji
a snižování emisí a hluku ve městech je
elektromobilita,“ uvedl provozní ředitel
Rohlik.cz Aleš Malucha. Rohlik.cz chce mít
do konce roku 2025 100 % městské flotily na
elektřinu. „Zatímco ostatní provádějí dílčí
testy, my jsme se na cestu elektromobility
již vydali. Stěžejní je najít rovnováhu mezi
ekonomikou provozu, vysokým standardem
poskytované služby a snižováním emisí,“
dodal Janckulík.

HoppyGo má za sebou velice úspěšnou letní sezonu
První český peer-to-peer carsharing
v létě zaznamenal strmý růst poptávky po
sdílení vozů. V červnu, červenci, srpnu a září
zákazníci HoppyGo najezdili přes 1,6 milionu
km, průměrná doba zápůjčky překonala
4 dny a uživatelé se zapůjčeným vozem
najeli průměrně 680 km. Zákazníci si za tři letní

měsíce vypůjčili vozidla na celkem o 1000
dnů více než v celé první polovině roku.
Firma rovněž zaznamenala nárůst počtu
registrovaných uživatelů. Těch je nyní přes
60 000. Jejich počet od začátku letošního
roku vzrostl o 35 %. Oproti stejnému období
roku 2018 o 17 % vzrostl celkový počet cest,
na které si uživatelé auta zapůjčili. Zatímco
v létě (červenec-září) loňského roku ujeli
zákazníci HoppyGo 720 000 km, letos to
bylo již 1,2 milionu km. Dlouhé nájezdy
značí využití carsharingu k letním cestám
na dovolenou či delším výletům. Nejdelší
letní zápůjčky přesáhly 5000 km.
Na platformě HoppyGo je k dispozici
přes 1500 vozů všech kategorií a další stále
přibývají.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Konstruktér Hrdlička
vyznamenán na Hradě
Automobilový konstruktér Petr Hrdlička,
otec Favoritu, obdržel 28. října od
prezidenta republiky medaili Za zásluhy.
Jméno Hrdlička je s automobilkou spjato
přes devadesát let. Karel Hrdlička nastoupil
do Škody v roce 1928 a o dva roky později
se stal ředitelem mladoboleslavského
závodu. Po něm převzal štafetu jeho syn,
který se vedle favorita podepsal i pod
dalšími modely a projekty.
„Vyvinuli jsme pětistupňovou
převodovku, nového Rapida 136, novou
zadní nápravu pro Tatru 815,“ jmenoval
namátkou další projekty z ústavu ÚVMV
i z automobilky. Petr Hrdlička se v oboru
pohyboval 65 let. Před pár dny se zúčastnil
i oslavy 120 let výroby motorů ve Škodě
Auto. Vývoj agregátů a podvozků přitom
v současnosti vede jeho syn Martin.
Časopis Automakers nedávno přinesl
s P. Hrdličkou rozhovor, který se mimo
jiné dotknul také období privatizace
automobilky. V té sehrál konstruktér
nemalou roli. „Počátky spolupráce
s koncernem Volkswagen lze hledat
už v roce 1987, kdy Škodovka začala
hledat licenci na výrobu nového motoru.
Díky tomu jsem mohl navštívit několik
zahraničních továren včetně Wolfsburgu.
Měl jsem tam tehdy rozhovor s šéfem VW
Carlem Hahnem. Kontakty mezi vedením
Škody a německou stranou začaly už
tehdy fungovat. Němci naši výrobu dobře
znali a to bylo jejich výhodou v roce 1990,
kdy se přetahovali s konkurenty o koupi
Škody,” líčil Hrdlička 30 let staré události.

Škoda Electric s novým
generálním ředitelem
Novým generálním ředitelem společnosti
Škoda Electric se stal Bedřich Koukal.
Dosavadní generální ředitel Jaromír
Šilhánek se v rámci koncernu přesouvá
do vedení skupiny Škody Transportation
na pozici viceprezidenta pro Strategii.
„Jedná se o velmi zkušeného manažera,
který se pohybuje ve strojírenství celou
svoji kariéru,“ říká Petr Brzezina, předseda
představenstva a prezident skupiny Škoda
Transportation.
Bedřich Koukal působil posledních
téměř deset let ve švédsko-švýcarské
nadnárodní korporaci ABB na několika
pozicích, naposledy jako ředitel pro
strategické projekty. V letech 1983 –
1988 vystudoval obor elektrotechniky na
VUT v Brně. Poté vystřídal několik pozic,
až nastoupil v roce 1997 do ABB jako
vedoucí obchodu a marketingu. Mezi
roky 2004 – 2006 pracoval v technologické
společnosti VA TECH EZ na pozici senior
regionální manažer. Následně se vrátil zpět
do společnosti ABB, kde byl od roku 2014
i členem zemského vedení společnosti se
zodpovědností za strategické projekty.
Škoda Electric, která patří do skupiny
Škoda Transportation, je výrobcem
trolejbusů, elektrických autobusů a zároveň
také trakčních pohonů a motorů pro
lokomotivy, tramvaje, elektrické jednotky,
soupravy metra nebo důlní vozidla.
více na
www.automakers.cz
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Škoda Octavia IV přinese nové řešení interiéru
Nová Škoda Octavia bude vedle standardního
podvozku k dispozici také s o 15 mm sníženým
sportovním podvozkem a v rámci paketu pro
špatné cesty podvozkem zvyšujícím světlou výšku
o 15 mm. Za příplatek bude k dispozici adaptivní
podvozek DCC, který automaticky upravuje
charakteristiku tlumení a pérování a v rámci
volby jízdního režimu Driving Mode Select nabízí
různé jízdní režimy. V případě Octavie iV s plugin hybridním pohonem zůstává světlá výška
i v kombinaci s DCC stejná, u ostatních verzí je
snížena o 10 mm.
Nová Octavia je první model značky, který
má ovládání automatické převodovky DSG
elektronicky systémem shift-by-wire. Místo volicí
páky je ve středové konzoli ovládací modul
s malým přepínačem.
Displej nejnovější generace digitálního,
individuálně konfigurovatelného virtuálního
kokpitu má úhlopříčku 10“. Řidič může volit
ze čtyř základních režimů zobrazení – Basic,
Classic, Navigace a Asistenční systémy –
a zobrazovaný obsah nastavovat ovládacími
tlačítky multifunkčního volantu. Multifunkční
verze volantu nabízí ovládání 14 různých funkcí
pomocí tlačítek a nových otočných ovladačů.

Octavia je první model značky Škoda, který
nabídne tzv. head-up displej.
Displej infotaintmentu má úhlopříčku až 10�.
Pomocí integrované spodní lišty v displeji lze
ovládat klimatizaci a pomocí nové dotykové
lišty pod displejem hlasitost a přibližovat mapu
navigace. Propojení s infotainmentem umožňuje
až 5 USB-C konektorů (s tradičními USB ovšem
neuspějete!).
Některé z asistenčních systémů jsou ve
voze značky Škoda použity vůbec poprvé.
Nový Asistent vyhýbání pomáhá řidiči mírným
zásahem do řízení v případě hrozící srážky
s chodcem, cyklistou nebo jiným vozidlem
a kontrolovaným vybočením vozidla pomáhá
předcházet nehodám. Funkce Varování při
vystupování zobrazuje řidiči před otevřením dveří
když se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista.
Významnou novinkou pro vrcholné verze budou
full LED Matrix světlomety, které umožňují mít
neustále rozsvícena dálková světla aniž by byli
oslněni ostatní řidiči.
Nová Octavia bude nabízena ve výbavových
stupních Active, Ambition a Style. V průběhu roku
2020 doplní nabídku Octavia Scout a sportovní
Octavia RS.
více na
www.autoweek.cz

Vývoj povinného ručení v roce 2019
Motoristé za povinné ručení zaplatí průměrně
2969 Kč. To je o 4,1 % (o 100 Kč) víc než loni. Tento
růst ale nestačí, protože náhrady za škody na
zdraví rostou meziročně o 7 % a na majetku o 8 %.
Nejvíce nárůst pocítí rizikoví klienti, kteří
již v minulosti opakovaně způsobili škody.
U osobních automobilů způsobí ročně škodu
průměrně 36 klientů na 1000 pojištěných vozidel.
Ovšem u rizikových klientů je výrazně vyšší –
enormní je zejména rizikovost u mladých řidičů
– každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí
nehodu. Průměrná škoda na majetku nyní
dosahuje 45 033 Kč, zatímco v roce 2015 to bylo
33 779 Kč, a průměrná újma na zdraví se šplhá
na 420 000 Kč.
Náklady na opravy vozidel rostou dramaticky
od roku 2015, protože rychle rostou ceny za
práci, ceny náhradních dílů ale i technologická
náročnost oprav. Moderní auta jsou vybavena
mnoha snadno zranitelnými a přitom drahými
senzory. Nejvíc roste cena POV pro tahače, ale
škody jimi způsobené jsou enormní. V průměru
každý třetí tahač způsobí škodní událost!
Růst počtu pojištěných vozidel zůstává
na stabilní úrovni a navyšuje se meziročně
o 3 – 4 %. Absolutní počet pojištěných vozidel
všech druhů a kategorií dosahuje nyní 8,4 milionu.

Z toho je pojištěno přibližně 5,6 milionu osobních
aut. Vedle toho je 140 000 vozidel bez sjednaného
pojištění odpovědnosti z provozu vodidla. Počet
nepojištěných škod do roku 2018 významně rostl.
Podle průběžného vývoje v roce 2019 se nyní tento
trend začíná zastavovat. Nepojištěné újmy na
zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář
pojistitelů z garančního fondu.
Nejrizikovější skupiny pojištěnců
Tři skupiny majitelů vozidel působí pojišťovnám
ztrátu ve výši 11 %, protože výše jejich pojistného
nepokryje škody, které způsobí. Pojistné ze
tří nejrizikovějších segmentů dosahuje 6,26
miliardy Kč, ale s nimi spojené závazky vycházejí
na 6,95 miliardy Kč, takže technická ztráta je
700 milionů Kč
1) Soukromí majitelé osobních automobilů, kteří
opakovaně působí škody a neplatiči POV, jedná
se o asi půl milionu vozidel
2) Firemní osobní automobily ve velkých
flotilách a vozidla leasingových společností, jde
o 580 000 vozidel
3) Nákladní automobily ve velkých flotilách,
především tahače s intenzivním provozem
v zahraničí působící opakovaně škody v zahraničí,
jedná se o 120 000 kamionů.

více na
www.autoweek.cz

SRNA index pojišťovny Generali
Pojišťovna Generali spolu s Centrem dopravního
výzkumu (CDV) premiérově vydala SRNA index,
který přináší aktuální informace o výši škod
i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům
vozidel se zvěří na území České republiky. Index
SRNA (SRažení a NAbourání) pracuje s počtem
nehod a výší škod na majetku, zdraví i životech
a dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě
v krajích a okresech. SRNA index bude pravidelně
přinášet informace zpracované CDV dvakrát
ročně vždy před jarní a podzimní sezónou, kdy
statisticky střety se zvěří dosahují svého maxima.
V období mezi dubnem a zářím došlo celkem
k 7872 srážkám se zvěří, k nimž řidiči volali policii.
Průměrná výše škody je podle pojišťovny Generali
přes 40 000 Kč.
„V Generali v souvislosti se střety se zvěří řešíme
kolem tří tisíc pojistných událostí ročně. Jde jak
o případy z připojištění u povinného ručení, tak
z havarijního pojištění. Vyplacená částka roste
s tím, jak jsou vozidla vybavena sofistikovanějšími
technologiemi. Významně dražší je i cena práce
v servisech stejně jako náhradních dílů. V roce
2017 jsme vyplatili 111 milionů, loni už 116,3 milionu
korun,“ říká ředitel likvidace pojistných událostí
motorových vozidel Generali Patrik Nauš.
První vydání SRNA indexu ukazuje, že nejvyšší
škodu po srážce se zvěří na jeden kilometr
komunikací, připadá na hlavní město Prahu se

škodou 31 202 Kč. Je to dáno tím, že je v Praze
nejkratší délka silniční sítě – 201 km. Přesto
zde statistiky evidují 96 srážek vozidla se zvěří.
Následují Moravskoslezský kraj s částkou 11 009
Kč a Ústecký se škodou 10 601 Kč. Z hlediska
okresů se nejvyšší škody generují v Praze (31 202
Kč), následují Sokolov (27 101 Kč) a Praha-západ
(18 980 Kč).
Podle SRNA indexu se nejvíc nehod se zvěří
odehrálo ve Středočeském kraji. Za půl roku zde
došlo k 1816 nehodám. Následují Ústecký kraj s 951
nahlášenými nehodami a kraj Vysočina, s 915
případy. V Jihočeském a Plzeňském kraji krajská
oddělení policie srovnatelné statistiky nevedou.
Nejrizikovější byla silnice v katastrálním území
obce Česká Lípa na Borské ulici ve směru na Nový
Bor. Na úseku o délce 317 m došlo k 17 srážkám
se zvěří s celkovou škodou 522 000 Kč. Nejhorším
úsekem na území hlavního města Praha byl úsek
silnice I/4 mezi Jílovištěm a Zbraslaví. Na 170 m
úseku u obory Daliborka došlo k sedmi srážkám
vozidel se zvěří s celkovou škodou 305 000 Kč.
Podle pojišťovny Generali bývají nejnákladnější
nehody způsobené srážkou s divokým prasetem.
Z pohledu času jsou nejproblematičtější dvě
hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Rizikové
jsou také brzké ranní hodiny. Počet střetů vždy
skokově narůstá s přechodem na zimní nebo
letní čas.
více na
www.autoweek.cz

Jedinečný materiál přináší mnoho
výhod pro elektromobilitu
Ve srovnání s dosud používanými křemíkovými
čipy mají polovodiče z karbidu křemíku (SiC),
které vyvinula společnost Bosch, lepší elektrickou
vodivost. To umožňuje používat vyšší spínací
frekvence a zároveň je zajištěno, že se z nich
rozptýlí mnohem méně energie ve formě tepla.
Díky tomu mohou čipy vyrobené z tohoto
mimořádného materiálu pomoci elektromobilitě
udělat velký krok vpřed.
Polovodiče vyrobené z karbidu křemíku
vytvářejí nové standardy pro rychlost spínání,
tepelné ztráty a velikost. Vše začíná dodatečnými
atomy uhlíku, které se zavádějí do krystalické
struktury ultračistého křemíku použitého
k výrobě polovodičů. Bosch novou generaci
polovodičových čipů vyrábí ve svém závodě
v Reutlingenu, 25 km jižně od Stuttgartu, kde už
po desetiletí produkuje několik milionů mikročipů
každý den.
„Díky polovodičům z karbidu křemíku mají
elektromotory k dispozici více energie. To
znamená prodloužení dojezdové vzdálenosti,“
uvádí člen představenstva společnosti Bosch
Harald Kröger.
Pro aplikace ve vozidlech s elektrickým
a hybridním pohonem to přináší řadu výhod.

Ve výkonové elektronice zajišťují, že se ztráty ve
formě tepla sníží o 50 %. To se promítá do účinnější
výkonové elektroniky, většího množství energie
použitelné pro trakční elektromotor, a tím i do
dojezdu při stejné kapacitě akumulátorů. Motoristé
mohou na jedno nabití ujet o 6 % delší vzdálenost.
Alternativně mohou výrobci elektromobilů pro
danou dojezdovou vzdálenost použít menší
akumulátory, a tím snížit náklady na výrobu
nejdražší komponenty elektrického pohonu.
Nová technologie nabízí i další úspory.
Výrazně nižší tepelné ztráty čipů v kombinaci
s jejich schopností pracovat při vyšší provozní
teplotě znamená, že se může redukovat
nákladné chlazení součástí pohonu, což má
pozitivní dopad na hmotnost i cenu elektrických
vozidel.
Bosch bude polovodiče SiC používat ve vlastní
výkonové elektronice. Pro zákazníky to znamená
spojení toho nejlepšího z obou světů, protože
Bosch je jediným dodavatelem v automobilovém
průmyslu, který také vyrábí polovodiče. „Díky
našemu porozumění systémům v elektromobilitě
se mohou výhody technologie karbidu křemíku
odrazit přímo ve vývoji komponent a systémů,“
říká Kröger.
více na
www.autoweek.cz

Seat vyrábí biometan z odpadu
Seat se do roku 2023 účastní projektu Life
Landfill Biofuel, který byl schválen Evropskou
komisí. Jeho cílem je vyrábět plyn z obnovitelných
zdrojů, které se nacházejí v komunálních
odpadech vyvážených na skládky. Projekt
bude v následujících čtyřech letech realizován
společně s dalšími partnery. Podíl Evropské komise
na celkovém rozpočtu 4,3 milionu eur bude 55 %.
Evropská unie omezí do roku 2035 množství
komunálního odpadu, který lze ukládat na
skládky, na 10 %. V Evropě je téměř půl milionu
skládek. Výzkum odpadu jako možného
energetického zdroje proto představuje
mimořádné podnikatelské příležitosti. Zároveň by
bylo možné snižovat emise. Je zde velký potenciál
pro zavedení certifikátů původu vyráběného

biometanu s nimiž by se mohlo obchodovat
jako s certifikáty pro energii z alternativních
zdrojů. Přeměňování odpadu na biopaliva pro
automobily je jedním z možných řešení tohoto
problému.
Seat je evropský výrobce automobilů s nejširší
nabídkou vozidel používajících k pohonu stlačený
zemní plyn (CNG). V roce 2018 ztrojnásobil prodej
svých vozidel na CNG a oznámil, že zvýší výrobu
vozidel na zemní plyn z 90 na 250 vozů denně.
Seat je také kompetenčním centrem koncernu
Volkswagen pro technický vývoj pohonu
na stlačený zemní plyn. V rámci programu
koncernu Volkswagen na snižování emisí CO2
Seat uskutečňuje výzkum možného využívání
biometanu jako alternativního paliva.

více na
www.autoweek.cz

