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Designová skica poodhaluje podobu interiéru 
nového kompaktního modelu Škoda Scala. 
Nový koncept interiéru sleduje směr, který 
naznačila studie Škoda Vision RS se zcela nově 
řešenou přístrojovou deskou. Poprvé bude  
ve voze značky Škoda použita nejnovější 
generace infotainmentu vycházející  
z nejnovější generace modulární stavebnice 
MIB s volně stojícím displejem umístěným vysoko 
na přístrojové desce v zorném poli řidiče. 

Za příplatek dodávaný Virtuální kokpit nabídne 
největší displej ve třídě - s uhlopříčkou 10,25“. 
Konfigurovatelný, na přání dodávaný Virtuální 
kokpit řidiči nabízí pět různých zobrazení. 

Dotykový displej o velikosti až 9,2“ je vyvýšený 
a zvýrazněný designovou linií, která odráží 
obrys kapoty a pod displejem zároveň vytváří 
ergonomickou oporu zápěstí, usnadňující 
ovládání dotykového displeje. Měkčený 
povrch přístrojové desky s velkoplošnými 
dekory, podobně jako výplně dveří, mají novou, 
specifickou úpravu povrchu, která napodobuje 

krystalickou strukturu. Jde o prvek interiéru,  
který bude nyní pro vozy značky Škoda typický.

Díky nové generaci mobilních online-služeb 
Škoda Connect mohou cestující vůz zamykat 
a odemykat pomocí mobilního telefonu  
a aktualizovat software infotainmentu  
nebo navigační mapu na dálku. Jako první 
model značky Škoda budou všechny verze 
vozu Scala vždy online.

Příjemný dojem prostornosti modelu Škoda 
Scala dodává barevné kontrastní obšití potahů 
sedadel, resp. ambientní osvětlení.

Vedle nových dekorů a ušlechtilých materiálů 
se Škoda Scala díky dlouhému rozvoru náprav 
2649 mm vyznačuje prostorností  
se zavazadlovým prostorem s objemu 467 l,  
po sklopení opěradel zadních sedadel naroste 
až na 1410 l. 

Nový hatchback bude mít světovou premiéru 
6. prosince 2018 v Tel Avivu.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Scala nabídne Virtuální kokpit

http://www.autoweek.cz


Mitsubishi L200 se modernizací zcela změnilo 
Pick-up Mitsubishi L200, v některých částech světa 
známý jako Triton slaví 40. narozeniny. Při této příležitosti 
prošel modernizací, která jej prakticky zcela změnila, 
byť osvědčená koncepce vozu s karoserií na rámu 
zůstala nezměněná. Všechny vnější karosářské díly  
s výjimkou dveří, střechy a zadního čela se změnily.  
K dispozici budou tři typy kabiny - dvoudveřový dvoumístný 

Single cab, Club cab se dvěma řadami sedadel a krátkými zadními dveřmi a jako 
vrchol nabídky čtyřdveřový pětimístný Double cab. Změny v interiéru nejsou velké  
až na nový multifunkční volant. Pohonnou jednotku tiskové informace nespecifikují, 
protože se pro jednotlivé části světa liší. Na výběr jsou dva typy pohonu všech čtyř 
kol - 4WD Easy Select se stálým poměrem rozdělení točivého momentu 50:50 %  
a 4WD Super Select s mezinápravovým diferenciálem. Oba systémy používají nový 
režim Off-road, který zajišťuje integrované řízení motoru, převodovky a brzdění s cílem 
regulovat míru prokluzu kol, a tím zlepšit schopnosti jízdy v terénu a schopnost vyproštění  
se vlastními silami v bahně či sněhu.
L200 se vyrábí v Thajsku. Příchod modernizované verze na evropské trhy se očekává  
v létě 2019.
více na www.autoweek.cz

Cupra Ateca přichází na trh 
Značka Cupra, založená divizí motoristického sportu společnosti Seat, uvádí na trh 
první model - kompaktní SUV Ateca z produkce závodu v Kvasinách. Cupra Ateca 
s délkou 436 cm vznikla na modulární platformě MQB se zážehovým čtyřválcem TSI 
2,0/220 kW (300 k) kombinovaným se sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem 
všech kol 4Drive. Podvozek 
lze přizpůsobit různým 
požadavkům nastavením 
systému adaptivních tlumičů 
DCC (Dynamic Chassis 
Control). 
Značku Cupra bude v Evropě 
zastupovat 277 speciálně 
vybraných prodejců  
s oddělenými prodejními 
prostory. Cupra Ateca bude 
uvedena na trh na konci 
roku 2018. Základní cena je  
v České republice stanovena 
na 1 199 900 Kč.
více na www.autoweek.cz



Podle německého deníku Handelsblatt 
Volkswagen zvažuje možnost proměnit 
továrny v Emdenu a v Hannoveru na výrobu 
vozidel s elektrickým pohonem. Volkswagen 
v současné době v Emdenu vyrábí model 
Passat, jenže segment sedanů střední třídy 
trpí poklesem zájmu kupujících, protože ti 
přesouvají svůj zájem k SUV. To vyvolává obavy 
o budoucnosti továrny. V Emdenu pracuje 
9000 zaměstnanců. Odboráři v Německu 
tlačí na vedení koncernu, aby do Emdenu 
přesunulo výrobu Škody Superb ze závodu  
v Kvasinách, který má naopak problém zvládat 
rostoucí zájem o tam vyráběné modely. Část 
výrobní kapacity v Emdenu by se mohla dát 
k dispozici i značce Porsche, která má rovněž 
problém s nedostatečnou výrobní kapacitou. 
Další zvažované řešení - vyrábět v Emdenu SUV 
pro severoamerický trh - naráží na nebezpečí 
zavedení cel na auta dovážená do USA z EU.

Volkswagen už od roku 2020 začne vyrábět 
elektromobily řady I.D. na bázi platformy 
MEB ve Cvikově (9000 zaměstnanců),  
ale pro tato vozidla a elektromobily značek Audi  
a Seat bude potřebovat další výrobní závod. 
Přestavba továrny v Emdenu se proto nabízí 
jako vhodné řešení. 

Volkswagen hledá i využití výrobního 
závodu na užitková auta v Hannoveru,  
kde 10 000 zaměstnanců vyrábí Transportery, 
Caddy a Amaroky. V létě Volkswagen uzavřel 
dohodu s Fordem o spolupráci při výrobě 
lehkých užitkových vozidel. Ford už svou 
výrobu užitkových vozidel řad Transit přesunul 
z Evropy do Turecka. Nedávno oba partneři 
tuto dohodu rozšířili o spolupráci na vývoji  
a výrobě automobilů s elektrickým pohonem 
a autonomním řízením. 

Handelsblatt uvedl, že koncernové vedení 
při řešení nedostatečné výrobní kapacity 
společnosti Škoda Auto přezkoumá plány  
na výstavbu nové továrny pro výrobu vozů 
Škoda mimo Českou republiku. Vedení Škoda 
Auto se brání přesunu výroby Superbu do 
Emdenu kvůli zvýšení nákladů a tím i poklesu 
ziskovosti. Proto preferuje možnost výstavby 
nového závodu na jihovýchodě Evropy. 
Handelsblatt uvádí zákulisní informaci z vedení 
koncernu možnost umístění továrny v Bulharsku 
nebo Turecku.

Rozhodnutí padne během jednání 
koncernového vedení o revidování firemní 
strategie, které se uskuteční 16. listopadu.

více na
www.autoweek.cz
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Nový přístup k elektromobilitě
Deutsche Telekom už brzy uvede do provozu první veřejné dobíjecí stanice. Bude to 
znamenat zahájení masivní výstavby celostátní sítě s až 12 000 veřejnými dobíjecími 
stanicemi pro vozidla s elektrickým pohonem. Telekom tento projekt ohlásilo před 
rokem. V Darmstadtu už byly zprovozněny první tři normální dobíjecí stanice. První 
z 500 rychlodobíjecích stanic s výkonem 
150 kW se staví v sídle společnosti v Bonnu. 
Aby mohla expanze sítě dobíjecích stanic 
rychle pokračovat, Telekom chce využít svou 
telekomunikační infrastrukturu s potřebnými 
pevnými linkami i internetovým připojením.  
Tím ušetří výstavbu nových zařízení v městském 
prostředí. 
více na www.autoweek.cz

Volkswagen vidí potenciál v kompaktním 
pick-upu
Na autosalonu v Sao Paulu Volkswagen 
představil pickup Tarok, který v sobě 
kombinuje městské SUV a terénní vůz.  
Ač jej označuje jako koncept, bude  
se vyrábět - nejprve v Brazílii a poté i jinde po 
světě. Tarok je menší než Amarok, uvedený 
na trh v roce 2010, a na rozdíl od něj je 

orientovaný víc jako lifestylové než užitkové vozidlo. Vedle Amaroku a Taroku vedení 
Volkswagenu vidí perspektivu i v pick-upu střední velikosti, který byl na jaře předveden 
ve formě konceptu Atlas Tanoak.
Tarok využívá modulární platformu MQB. Vystavený koncept je vybaven 
čtyřválcem 1,4 TSI/110 kW (150 k), který používá jako palivo čistý etanol (E100) 
nebo směs benzinu a etanolu E22. Zajímavostí pětimístného Taroku s karoserií 
Double Cab je variabilní ložná plocha, kterou lze prodloužit po sklopení zadní 
stěny kabiny. Nekonvenčním řešením jsou stropní lišty inspirované karoserií typu 
Targa a příď s trojrozměrným světelným pásem z LED připomínající koncept Tanoak. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Toyota předvede novou Corollu s karoserií sedan na autosalonu v čínském Kantonu.
- Hyundai na autosalonu v Los Angeles představí luxusní SUV Palisade.
- Z příkazu soudu se generální ředitelkou Tesla Motor místo Elona Muska stala Robyn 
Denholmová.
- Mazda představí novou generaci modelu 3 s motorem Skyactiv-X na autosalonu  
v Los Angeles.
- Investoři koncernu Fiat Chrysler Automobiles doporučují zbavit se evropských aktivit 
včetně Alfy Romeo a Maserati a soustředit se na ziskové americké značky.



Škoda Auto se účastní mezinárodního veletrhu 
China International Import Exhibition (CIIE), 
kde má světovou premiéru model Kodiaq GT. 
Předseda představenstva Škoda Auto Bernhard 
Maier se společně s oficiální delegací připojil 
k setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga  
s českým prezidentem Milošem Zemanem. 

„Čína zůstává jedním ze základních kamenů 
růstové strategie společnosti Škoda Auto. 
Společně s našimi partnery budeme v Číně 
pokračovat v realizaci našeho pětiletého 
investičního plánu ve výši přes 15 miliard RMB  
a budeme tak dále posilovat naší pozici  
v tomto regionu. CIIE dává společnosti Škoda 
Auto vynikající příležitost potvrdit dlouhodobý 
závazek vůči nejdůležitějšímu jednotnému trhu 
značky. Zároveň jsme rádi, že můžeme na českém 
národním stánku představit Kodiaq GT,“ řekl 

Bernhard Maier na česko-čínském obchodním 
fóru konaném v průběhu CIIE.

Svou oficiální premiéru v Číně bude mít nový 
Kodiaq GT na autosalonu, který se bude konat 
od 16. do 25. listopadu v Kantonu. Prezident 
společnosti Škoda China Ralf Hanschen řekl: 
„S uvedením modelu Kodiaq GT zvyšujeme 
povědomí o značce Škoda. I nadále budeme 
zákazníkům nabízet chytrá řešení, která jim 
usnadní každodenní život.“

Spojení automobilky Škoda s Čínou sahá  
až do roku 1935, kdy byl do Číny dovezen vůz 
Škoda Popular. O rok později Škoda v Číně 
provozovala pět obchodních zastoupení.  
V roce 2007 se česká automobilka na čínský trh 
vrátila. Škoda v rámci partnerství se společností 
SAIC Volkswagen nejprve zahájila lokální výrobu 

modelu Octavia. Od roku 
2010 je Čína nejvýznamnějším 
trhem značky. V roce 2013 byl 
na čínský trh dodán miliontý 
vůz. V roce 2017 dodala 
automobilka na čínský trh 
325 000 vozů, což představuje 
každý čtvrtý dodaný vůz na 
světě. V únoru 2017, deset let od 
návratu na čínský trh, dodala 
Škoda svůj dvoumiliontý vůz 
čínskému zákazníkovi.

Do konce září 2018 Škoda 
dodala čínským zákazníkům 
250 200 vozů, což převyšuje 
výsledek předchozího roku  
o 17,7 %.

více na
www.autoweek.cz
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Kia vyvíjí solární dobíjení automobilů
Automobilka Kia plánuje uvést pro vybrané modely dobíjení pomocí fotovoltaické 
střechy. Solární panely budou začleněny do střechy nebo kapoty a poskytnou další 
elektrickou energii s cílem snížit spotřebu paliva a prodloužit dojezd. Technologie 
solárního dobíjení se vyvíjí jako podpora hlavního způsobu pohonu vozidla. Kia vyvíjí 
tři typy: systém první generace pro vozidla s hybridním pohonem, druhá generace 
přináší poloprůhlednou fotovoltaickou střechu pro vozidla se spalovacím motorem 
a třetí generace bude mít podobu lehké fotovoltaické střechy pro elektromobily  
s akumulátory. 
Systém pro dobíjení pomocí 
sluneční energie se skládá  
z fotovoltaického panelu, 
řídicí jednotky a akumulátoru. 
Panel pohlcuje fotony 
slunečního záření, vytváří 
v křemíkových článcích 
dvojice elektronů a děr, 
a tak vyvolává proudění 
elektronů, tedy výrobu 
elektřiny. Vozidlo se solárním 
panelem o výkonu 100 W 
může za ideálních podmínek 
produkovat až 100 Wh 
energie.
více na www.autoweek.cz

Robot Pepper představil mobilní aplikaci 
Benzina platby
Díky nové mobilní aplikaci lze u čerpacích stanic 
Benzina zaplatit ihned u stojanu přes telefon. 
Motoristé se tak nemusí zdržovat u pokladny  
v obchodě. Aplikace Benzina platby funguje  
v prostředí Android a iOS a lze ji zdarma stáhnout 
a nainstalovat z Google Play i App Store. Platit 
chytrým telefonem s aplikací Benzina platby 
lze na všech veřejných čerpacích stanicích 

Benzina za natankování benzinu, motorové nafty, AdBlue a CNG. Do aplikace je možné 
přiřadit bankovní kartu, postupně se možnosti rozšíří i na tankovací karty Benziny - Tank 
Kartu Easy a Business. 
Novou aplikaci Benzina mobilní platby u čerpací stanice Benzina v Argentinské ulici 
v Praze představil robot Pepper. Mluvící robot zde byl středem pozornosti. Mimo 
běžných konverzačních frází seznámil řidiče hlavně s možností bezkontaktní platby 
za tankování přímo u výdejních stojanů. „Škoda, že jsem na elektřinu - hned bych  
si vyzkoušel natankovat…,“ vítal zákazníky čerpací stanice robot Pepper.
více na www.autoweek.cz



Personalia z

Změna v dozorčí radě společnosti 
Škoda Auto
Melanie Leonore Wenckheimová 
(51), rozená Piëchová, se stává ke dni  
9. listopadu 2018 novou členkou 
dozorčí rady společnosti Škoda Auto.  
V dozorčí radě zaujímá místo po Florině 
Louise Panticové, rozené Piëchové,  
která dozorčí radu společnosti Škoda 
Auto opustila k 5. květnu 2018
Podnikatelka a společnice Porsche 
Piëch Holding GmbH Melanie Leonore 
Wenckheimová se již zúčastnila 
posledního zasedání dozorčí rady.

Bývalý šéf LeasePlanu na nové 
pozici
Dlouholetý šéf LeasePlanu 
Jaromír Hájek se stal generálním 
ředitelem středoevropského 
zastoupení nadnárodní společnosti,  
která vyvíjí technologická řešení  
pro správu firemních automobilových 
flotil. Zastává pozici generálního 
ředitele SAFO Central Europe. 
Firma působí na evropském trhu 
více než třicet let. Jejími největšími 
zákazníky jsou významné leasingové 
firmy, automobilky, pojišťovny, 
autopůjčovny i carsharingové 
společnosti. Ústředí SAFO sídlí v Římě, 
Praha se stává jedním z regionálních 
center vedle Paříže a anglického 
Windsoru. Hájek (54) pracuje  
v manažerských pozicích od roku 
1991. Nejprve působil jako ředitel 
českého zastoupení nizozemské 
poradenské společnosti Larive 
Holland, od roku 1995 do roku 2007 
pak šéfoval výše zmíněný LeasePlan 
ČR.

Car-Garantie s novou ředitelkou pro střední Evropu
CG Car-Garantie Versicherungs-AG posiluje svůj vedoucí tým  
ve střední a východní Evropě. S účinností od 1.10.2018 převzala 
pozici nová ředitelka pro střední a východní Evropu Edyta Wasiluk. 
Má odpovědnost za Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, 
Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. Jako zkušená 
obchodní manažerka náleží již od ledna 2013 k manažerskému 
týmu CarGarantie. V předchozí funkci country manažerky měla 
odpovědnost za obchod v Polsku, České a Slovenské republice  
a Maďarsku. Na svojí nové pozici přebírá nyní řízení všech trhů  
v CEE a poradenství a podporu výrobců a dovozců vozidel  
na mezinárodní úrovni.
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Společnost Cebia zveřejnila analýzu výsledků 
trhu ojetých vozidel za tři čtvrtletí 2018 Cebia 
Summary 3/2018. 

Pokračuje růst dovozu ojetých vozidel ze zahraničí. 
Od ledna do září 2018 bylo do ČR dovezeno 
135 292 ojetých osobních vozidel. Tempo růstu 
dovozu ojetin se oproti loňsku zvýšilo. Od roku 
2014 do letoška stoupl počet dovezených ojetin 
o téměř 49 %. Letos se v prvních třech kvartálech 
dovezlo meziročně o 6,6 % více ojetých vozů. 
Bohužel se stále z většiny jedná o auta starší  
10 let, pětina dovezených ojetých aut je dokonce 
starší 15 let! Průměrné stáří dovezených vozů bylo 
10,3 roku.

I přes nárůst počtu dovážených vozidel je stále 
většina prodávaných ojetin českého původu 
(55 %) nebo byla dovezena již v minulých letech 
(22 %). Ojetiny dovezené v letošním roce tvoří 
23 %. Nejčastěji se prodávají vozidla dovezená 
z Německa (50 % ze všech prodávaných 
dovezených ojetin). 

Významný růstový trend hlásí certifikované 
programy. Škoda Plus zaznamenala jen v prvním 
pololetí nárůst prodejů o 16 %, BMW Premium 
Selection o 18 % a Volvo Selekt dokonce o 131 %.

Průměrná hodnota udávaná na tachometru 
se pohybuje okolo 160 000 km. Podíl aut  
se stočeným tachometrem se začíná snižovat. 
Zatímco v posledních letech se pohyboval okolo 
40 %, ve třetím čtvrtletí klesl na 38 %. Důvodem 
je větší nabídka zánovních vozů, u kterých 
nedochází ke stáčení tachometrů, ale i to,  
že si lidé začali vozy před koupí více prověřovat. 
Podíl aut se stočeným tachometrem je  
u dovážených aut větší než u tuzemských. 

Z hlediska pravděpodobnosti kde si může kupující 
spíše pořídit auto se stočeným tachometrem, 
nelze potvrdit častý mýtus, že stočená auta  
se vyskytují ve větší míře v autobazarech. Řada 
autobazarů před výkupem kontroluje historii 
vozů v systému Autotracer a auta se stočeným 
tachometrem odmítá vykupovat. Většinu 
ojetých vozů prodávají fyzické osoby. Kvalitní 
ojetá auta lze poznat s jistotou jen prověřením 
jejich historie a technického stavu. 

V průměru se ojetiny prodávají tři měsíce. 
Průměrná doba prodeje závisí z velké míry  
na motorizaci. Ojetiny se zážehovým motorem  
se prodávají v průměru za 87 dní, auta  
s turbodiesely 105 dní. 

více na
www.autoweek.cz

Statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel



více na
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Data, která zveřejnila Asociace evropských 
výrobců automobilů ACEA, svědčí o tom,  
že nejnovější generace automobilů  
se vznětovými motory má v běžném provozu 
nízké emise škodlivých látek. Tato data byla 
měřena v podmínkách skutečné jízdy řidiči 
různých národností pod dohledem národních 
kontrolních orgánů.

Na evropský trh bylo v uplynulém roce uvedeno 
270 nových typů automobilů se vznětovými 
motory schválených podle nejnovějšího 
standardu Euro 6d-Temp. Nové údaje ukazují, 
že všechny tyto automobily mají výrazně nižší 
emise NOx než je limit pro měření v reálném 
provozu (RDE), který platí pro všechny nové typy 
vozidel schvalované od září 2017. Navíc již dnes 
většina těchto vozidel vykazuje lepší výsledky 
než je zpřísněný limit pro NOx, který bude platit 
od ledna 2020.

Při měření v reálném provozu RDE se měří klíčové 
znečišťující látky NOx a pevné částice emitované 

automobily při jízdě po veřejných komunikacích 
za různých provozních podmínek. RDE proto 
zajišťuje, aby byly hladina emisí znečišťujících 
látek, naměřená během laboratorního 
testu podle metodiky WLTP, byla dodržena  
i v reálném provozu na silnici a aby nedocházelo 
k překročení zákonem daných limitů během 
každodenních jízd.

Každé z těchto 270 vozidel se vznětovými motory 
schválených při měření RDE představuje celou 
rodinu podobných vozidel různých variant, takže 
na trhu je nyní k dispozici mnoho automobilů 
se vznětovými motory s nízkými emisemi NOx. 
Německý automobilový klub ADAC odhaduje, 
že je dnes k dispozici více než 1200 různých 
vozidel vyhovujících standardu RDE a jejich 
dostupnost rychle roste.

Generální tajemník asociace ACEA Erik 
Jonnaert uvedl: „Tato nová zjištění dokazují, 
že moderní automobily se vznětovými motory 
s podporou politiky obnovy vozového parku 

v kombinaci s alternativními 
pohonnými jednotkami budou 
hrát významnou roli v pomoci 
městům při plnění cílů zlepšování 
kvality ovzduší. Souběžně s tím 
vozidla se vznětovými motorem 
zůstanou i nadále důležitá pro 
snižování emisí CO2 v krátkodobém 
i střednědobém horizontu, 
a to i přesto, že všichni výrobci  
rozšiřují nabídku elektricky 
poháněných vozidel s nabíjením.“

Jonnaert ještě dodal: „Výrobci 
automobilů vynaložili velké 
investice na rychlé dosažení 
tohoto masivního snížení emisí 
NOx. Je důležité, abychom přestali 
démonizovat technologii dieselů 
jako celek. Místo toho musíme 
rozlišovat mezi starými vozidly  
se vznětovými motory a nejnovější 
generací automobilů.“

„Čisté diesely“ jsou realitou



Hodnocení Opelu po prvních 12 měsících 
působení v rámci PSA Group je pozitivní: vyšší 
konkurenceschopnost ve všech ohledech 
umožnila návrat k ziskovosti a nové investice.

„Rok po představení strategického plánu PACE! 
je Opel ve správném kurzu - bude ziskový, 
elektrifikovaný a globální. Během 12 měsíců 
jsme se dokázali zreorganizovat a změnit naši 
mentalitu. V prvních šesti měsících roku 2018 
jsme vykázali operativní zisk 502 milionů eur 
a pokračujeme v usilovné práci na našem 
úspěchu,“ říká generální ředitel automobilky 
Opel Michael Lohscheller.

Opel během prvního pololetí 2018 zredukoval 
fixní náklady o 28 %. Splněn byl i závazek zeštíhlit 
střední management - v průběhu roku klesl 
počet těchto pracovních pozic o čtvrtinu! Opel 
splnil i slib, že zabrání zavírání výrobních závodů. 
Do továren se nově investuje a zavádí výroba 
nových produktů.

Opel profituje z integrace do koncernu PSA. 
Modely postavené na společných platformách 
jsou z hlediska vývojových nákladů o 50 % 
efektivnější při současném zvýšení kvality.

Svoji pozici posílilo i vývojové centrum  
v Rüsselsheimu, které se stalo centrem výzkumné 
a vývojové sítě celého koncernu PSA. Kromě  

15 kompetenčních center s globální  
odpovědností pro celý koncern budou specialisté 
v Rüsselsheimu zastřešovat i vývoj všech lehkých 
užitkových vozů a nové řady zážehových 
čtyřválců. Pro udržení kvalifikovaných 
expertů Opel oznámil strategické partnerství  
s poskytovatelem inženýrských služeb Segula 
Technologies, kam přejde 2000 zaměstnanců 
Opelu. 

Přístup k platformám a pohonným jednotkám 
koncernu PSA je základem pro elektrifikaci 
modelové nabídky. V roce 2020 budou 
elektrifikovány první čtyři modely, mezi nimi 
i Corsa nové generace s plně elektrickým 
pohonem a Grandland X PHEV jako první plug-
in hybrid. V příštích dvou letech Opel uvede  
na trh osm nových modelů a v roce 2024 bude 
v každé modelové řadě jedna elektrifikovaná 
verze. 

Dalším pilí řem strategického plánu PACE! 
je koncentrace na ziskové segmenty, mix 
distribučních kanálů a vstup na nové trhy. Opel 
se hodlá více věnovat ziskovému segmentu 
lehkých užitkových vozů. K tomu přispějí nové 
smlouvy s prodejci, kdy každý nyní může prodávat 
i užitkové vozy, a kompletně renovovaná 
modelová nabídka LUV. 

Úspěšný rok Opelu pod PSA

více na
www.autoweek.cz
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Volkswagen uvedl, že se připojí ke konsorciu 
Apollo, které založil čínský internetový gigant 
Baidu s cílem vytvořit platformu pro vývoj 
autonomního řízení.

Společnost Baidu vytvořila konsorcium Apollo, 
které umožňuje otevřený přístup třetím stranám 
s cílem urychlit vývoj autonomních vozidel  
ve tvrdé konkurenci společností Waymo 
(Google) a Tesla. Platforma Apollo už získala více  
než 130 partnerů, včetně Microsoftu, Continentalu, 
Bosche, Audi nebo BMW. Minulý týden Volvo 
ohlásilo dohodu s Baidu na společném vývoji 
elektrických vozidel schopných autonomní 
jízdy na úrovni 4 s cílem hromadně vyrábět je  
pro Čínu, kde by měla sloužit jako robotaxi. 

Nedávno Baidu oznámilo, že do konce letošního 
roku plánuje zahájit společné testování 
automobilů s Fordem. Před pár dny společnosti 
Volkswagen a Ford ohlásily úmysl prohloubit 
spolupráci i na oblast vozidel s elektrickým 
pohonem a o autonomní řízení. Jednání  
o náplni spolupráce úspěšně pokračují s vidinou,  
že by oba partneři mohli společným vývojem 
ušetřit miliardy eur.

Dohoda o spolupráci byla oznámena během 
schůzky představenstva společnosti Apollo  

ve městě Xiongan, jižně od Pekingu, kde byl 
otevřen nově vybudovaný testovací areál 
pro zkoušky vozidel s autonomním řízením. 
Volkswagen tím získal místo ve správní radě 
společnosti Apollo.

Volkswagen e-Golf byl připraven jako první 
společný projekt pro vývoj automatizovaného 
parkování se zabudováním systému Apollo 
na úrovni autonomního řízení 3 až 4. Podle 
viceprezidenta pro výzkum a vývoj společnosti 
Volkswagen (China) Investment Svena Patuschka 
Volkswagen do Apolla přináší silný tým značek. 
„Naším cílem je rychlé získání prvních konkrétních 
výsledků testů v průběhu několika následujících 
měsíců. Tyto výsledky by mohly sloužit jako základ 
pro vývoj řady funkcí pro zákazníky. V současné 
době zkoumáme další možné oblasti vývoje  
v Apollu,“ uvedl Patuschka.

Apollo je otevřená datová a softwarová 
platforma spojující automobilový, IT  
a elektronický průmysl. Apollo v sobě integruje 
všechny aspekty autonomního řízení včetně 
vývoje hardwaru, softwaru, cloudových služeb 
atd. Toto spojení více než 130 partnerů přispívá  
k rozvoji různých prvků i celkového systému,  
který je základem otevřené povahy platformy.

více na
www.autoweek.cz
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Promotér šampionátů cestovních vozů kategorie 
TCR WSC Technology v Barceloně oficiálně 
představil seriál závodů ETCR, historicky první 
mistrovství cestovních vozů poháněných 
elektricky. Za účasti většího počtu značek 
začne od roku 2020. Zakladatel společnosti 
WSC Technology Marcello Lotti nový šampionát 
představil jako „otevření okna do budoucnosti 
automobilových závodů“. Na rozdíl od formule 
E, jejíž závody se jezdí na městských okruzích, 
se závody ETCR budou konat výhradně  
na permanentních okruzích s homologací FIA.

Marcello Lotti dále uvedl: „V návaznosti  
na celosvětový úspěch, kterého dosáhla 
kategorie TCR, a s vědomím toho, že současný 
trend na automobilovém trhu směřuje  
k odpovědnější mobilitě, WSC Technology zahájila 
tento ambiciózní projekt s cílem vzdělávat oblast 
motoristického sportu vytvořením kontaktu  
s novou technikou, která představuje budoucí 
realitu. Věříme, že ETCR může zcela změnit 
podobu motoristického sportu.“

„ETCR používá elektrické pohonné jednotky  
ve stejně koncipovaném podvozku jako u vozů 
TCR. Již nyní přitahuje zájem automobilek, které 
tento koncept považují za nástroj k obnovení role 
motoristického sportu jako platformy pro výzkum 
a vývoj nové techniky, která může přenést 

zkušenosti a inovace do sériové produkce. 
Naším cílem je ukázat fanouškům, že závody 
elektromobilů jsou stejně zábavné jako závody 
vozů se spalovacími motory,“ dodal Lotti.

Technika vozu Cupra e-Racer se má stát 
základem pro další automobily kategorie ETCR. 
Dva trakční elektromotory, umístěné nad zadní 
nápravou, poskytují celkový výkon 500 kW  
(680 k), což je o 242 kW (330 k) víc než u Cupry 
TCR. Přestože e-Racer má v porovnání s vozem 
TCR se spalovacím motorem o 400 kg vyšší 
hmotnost, dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h  
za 3,2 s. Testovací jezdec Jordi Gené k vozu řekl,  
že má mnohem větší točivý moment než jakýkoliv 
jiný cestovní vůz, s nímž dosud jezdil. Ředitel 
WSC Technology Mauricio Slaviero Campos 
uvedl, že další vývoj vozu se soustředí především  
na systém rekuperace energie. 

Marcello Lotti v Barceloně potvrdil,  
že vede jednání s několika automobilkami,  
které projevily zájem se seriálu zúčastnit. 
Stejně jako v případě TCR se předpokládá,  
že po uvedení mezinárodního šampionátu  
se začnou pořádat i regionální mistrovství.

Další zajímavosti z motoristického sportu na:
https://www.autodrom-most.cz/cz/media-2/
blog/

Seriál ETCR se představil
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