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Porota AutoBest, nově sestávající z 26 novinářů z 
celé Evropy, se už tradičně vydala do zkušebního 
areálu NAVAK nedaleko Bělehradu v Srbsku k testu 
finálové pětice. 

Organizace AutoBest vznikla v roce 2001 s  koncepcí 
„nejlepšího automobilu ke koupi“ (Best Buy Car) 
dostupného na evropských trzích. Automobil, 
jenž získá ocenění AutoBest, musí být tou nejlepší 
volbou pro většinu evropských zákazníků. AutoBest 
při stanovení vítěze používá transparentní systém 
hlasování v podobě hodnocení komplexního 
souboru 13 kritérií, přičemž významnou roli mezi 
nimi hrají i ekonomická kritéria.

Už tradičně se porotci AutoBest před svým 
rozhodováním sešli na nádherném zkušebním 
areálu NAVAK u Bělehradu v Srbsku, aby si zde 
vyzkoušeli všechny automobily, které postoupily 
do finále. Nejedná se o srovnávací test, neboť tyto 
vozy mohou být řazeny do různých segmentů. 
Porotci se zde seznamují s těmito auty z pohledu 
běžného uživatele a zkouší je v extrémních situacích, 
které musí každý automobil zvládnout z hlediska 
bezpečnosti.

„My jako AutoBest uskutečňujeme jeden z 
komplexnějších testů v rámci motoristických médií. 
V průběhu posledních let automobilový průmysl 
poznal kvality NAVAK centra, jeho vynikající 
organizaci a vysoce profesionální přístup členů 
poroty,“ uvedl prezident poroty AutoBest Ilia Seliktar.

Test v centru NAVAK porotcům poskytuje vynikající 
základ pro další rozhodování. V rámci testování 
porotci se všemi vozy absolvovali zkušební jízdu 
po silnicích v okolí Bělehradu, přičemž jezdili v 
městském provozu, po předměstských silnicích s 
různorodou, místy i velmi špatnou kvalitou, a po 
dálnicích. Přitom si porotci mohou vozy vyzkoušet 
nejen z pohledu řidiče, ale také jako spolujezdci.

Na testovací dráze NAVAK byly kromě zkušebních 
jízd po trati s různými typy zatáček už tradičně 
připraveny tři speciální testy - slalom, vyhýbací 
manévr s následným návratem do původního 
jízdního pruhu a extrémní brzdění s následným 
vyhnutím se překážce. Při všech testech bylo 
k dispozici měření rychlosti, aby všechny jízdy 
probíhaly za stejné rychlosti.

Letošní testy probíhaly v chladném deštivém počasí 
s mokrou dráhou, což znamenalo větší zátěž pro 
zkoušené vozy, ale nepršelo tolik, aby nad parametry 
automobilů vynikly vlastnosti použitých pneumatik 
(všechny vozy byly obuty do zimních pneumatik).

Porotci AutoBest učiní své finálové rozhodnutí 
v následujících dnech, přičemž vezmou v potaz 
postavení jednotlivých vozů na trzích jejich zemí. 
Jejich hlasy budou poté sečteny a vítěz bude 
vyhlášen v polovině prosince.

Velký test finalistů AutoBest 2016
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Fiat Tipo je prostornější, než by se dalo čekat. I na 
zadních sedadlech je skutečně hodně místa, byť je 
samozřejmě omezené výškou vozu. Ovládací prvky 
jsou velmi konzervativní, přičemž centrální informační 
displej je skutečně velmi malý. Zavazadlový prostor je 
obrovitý, nicméně jeho využití je poněkud limitováno 
menším vstupním otvorem.

Fiat Tipo překvapil výtečným chováním při slalomu, 
jistými průjezdy zatáčkami a velkou stabilitou při 
vyhýbacím manévru. Jen brzdná dráha byla delší než u 
ostatních vozů. Nepříjemné je hodně nepřesné řazení, 
vyžadující větší soustředění než by bylo správné.

Honda HR-V je sportovně pojatým autem, nicméně 
také velmi praktickým. Výtečné je umístění ovládacích 
prvků - v tomto autě se okamžitě cítíte, jako byste jej 
už dávno znali. Dostatek prostoru i pro dospělé je 
také na zadním sedadle. Zavazadlový prostor je větší, 
než by se od tak malého auta čekalo, a díky nízké 
nakládací hraně se dá pohodlně využít.

Ač se jedná o crossover s vyšší celkovou stavbou, 
je jeho chování při slalomu i vyhýbacím manévru 
výtečné s minimálním náklonem. S HR-V se jezdí 
velmi příjemně, jenže v kritické situaci dokáže řidiče 
bez varování zaskočit.

Hyundai Tucson je největším z finalistů, což přináší 
jak největší vnitřní prostor, tak vzhledem k výšce a 
hmotnosti také nepříznivý vliv na chování vozu. Při 
intenzivním brzdění je Tucson velmi stabilní, ale při 
zatáčení se hodně naklání, což činí slalom i vyhýbací 
manévr poměrně dramatickým zážitkem - ovšem bez 
toho, že by řidiče dostal do kritické situace.

Ovládání vozu je poměrně složité, takže vyžaduje 
získat určitou praxi. Vysoká stavba a rozměry vozu 
samozřejmě znamenají velmi pohodlné nastupování 

na zadní sedadla, která jsou obklopena dostatkem 
prostoru. Podlaha zavazadlového prostoru je poněkud 
vysoko, nicméně zavazadelník je výtečně přístupný, 
dobře využitelný s velkým objemem.

Mazda CX-3 je pohodlným autem s tradičními 
ovládacími prvky. Vzhledem k vyšší stavbě vozu 
se pohodlně nastupuje dopředu, ale vzadu je to 
vzhledem k podběhu zadního kola zasahujícímu 
do dveří mnohem složitější a takřka nemožné bez 
ušpinění oblečení. Zavazadlový prostor má vysoko 
položenou hranu a je velmi malý, nedostatečný pro 
delší cestování.

Mazda CX-3 je velmi stabilní při brzdění, ale při 
vyhýbacím manévru působil tento vůz velmi nejistě a 
dramaticky, což platilo i o nejistém průjezdu slalomem. 
Ani brzdění nebylo jeho silnou stránkou, takže po 
stránce jízdních vlastností byl tento vůz největším 
zklamáním z pěti finalistů, zvláště s ohledem na 
kvality jiných vozů této značky.

Opel Astra je výrazně na řidiče orientované auto. 
Rozmístění ovládacích prvků ale neumožňuje úplně 
intuitivní ovládání. Astra je tradičním hatchbackem 
s velmi nízkou stavbou, což má výhodu z hlediska 
aerodynamiky, ale vystupování z vozu není úplně 
pohodlné. Přitom na zadním sedadle je opravdu 
hodně místa. Zavazadlový prostor není moc velký a 
také nakládací hrana je dost vysoko.

Trochu zklamáním bylo chování vozu v extrémních 
situacích s poměrně velkým náklonem při vyhýbacím 
manévru a nepříliš jistým průjezdem slalomem. 
Vynikající ale jsou brzdy, a to i při opakovaném velkém 
zatížení.
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Z továrny v anglickém městě Crewe už vyjely první 
sériová SUV značky Bentley. V Crewe byly vybudovány 
nová lakovna a montážní linka a bylo přijato 1500 
nových zaměstnanců.

Na dokončení prvního exempláře se přijel podívat 
i britský premiér David Cameron. Generální ředitel 
Bentley Motors Wolfgang Dürheimer prohlásil: „Toto 
vozidlo je oslavou výroby ve Spojeném království, 
a to v té nejlepší podobě. Nejenže upevňuje naši 
oddanost průmyslu v této zemi, ale zároveň vytváří 
nová pracovní místa a přitahuje investice." 

Ač se to oficiálně nikde neuvádí, na vzniku tohoto 
vozu se podíleli i dělníci z bratislavského závodu 
Volkswagen Slovakia. Právě tam se pro Bentley 
Bentayga vyrábějí karoserie a podvozky. Lakování 
a konečná montáž probíhají ve Velké Británii, takže 
Bentley může Bentayagu označit „Made in Great 
Britain“. Na Slovensku díky Bentleyi vzniklo 100 
nových pracovních míst. 

Bentayga se ke značce Bentley hlásí čtveřicí kruhových 
LED světlometů a tradiční velkou maskou chladiče. 
Vyznačuje se bezkonkurenční kvalitou zpracování 
interiéru. Kovové, dřevěné a kožené prvky jsou 
ztělesněním moderního britského luxusu v kvalitě 
dosažitelné pouze díky výjimečnému řemeslnému 

umu a dovednostem zaměstnanců automobilky 
továrny v Crewe. 

Toto 5141 mm dlouhé SUV (rozvor náprav 2992 
mm) pohání dvěma turbodmychadly přeplňovaný 
zážehový motor W12 TSI 6,0 l. Poskytuje výkon 447 
kW (608 k) a největší točivý moment 900 N.m při 
otáčkách od 1250/min. Motor používá jak přímé, tak 
nepřímé vstřikování benzinu s plynulým přepínáním. 
Systém Bentley Variable Displacement za určitých 
podmínek vypíná polovinu válců. Točivý moment 
se mezi všechna poháněná kola rozděluje přes 
mezinápravový diferenciál Torsen.

Monstrum o hmotnosti 2422 kg zrychluje z klidu na 
100 km/h za 4,1 s a dosahuje největší rychlost 301 
km/h, takže je nejvýkonnějším a nejrychlejším SUV 
na světě.

K vozu je možné objednat hodinky Mulliner Tourbillon 
by Breitling z ryzího zlata, automaticky natahované 
pomocí speciálního natahovacího mechanismu uvnitř 
vozu. Cena hodinek je 150 000 eur, zatímco cena auta 
začíná na 208 000 eur.

Dodávky aut zákazníkům Bentley zahájí až v lednu 
příštího roku. Úplně první Bentayga hned zamířila do 
továrního muzea.

více na
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3000 km bez řidiče
Prototyp PSA Peugeot Citroën, který už v  režimu autonomního řízení absolvoval 
premiérovou jízdu ve Francii, kdy ujel trasu z Paříže do Bordeaux, se vydal přes hranice 
a absolvoval cestu dlouhou 3000 km z Paříže přes Vigo do Madridu. Na zpáteční cestě 
projel města Perpignan, Marseille a Lyon 
a odtud zamířil do technického centra 
ve Vélizy v  pařížském regionu. Vůz projel 
schválené úseky trasy zcela v autonomním 
režimu bez zásahu řidiče. Sám upravoval 
rychlost i  přejíždění z  pruhu do  pruhu, 
přičemž se  přizpůsoboval ostatním 
vozidlům v  provozu, povolené rychlosti 
a stavu infrastruktury.
Skupina PSA  je  prvním výrobcem, který  v  červenci 2015  získal příslušné povolení 
k realizaci zkoušek vozidla bez řidiče v provozu ve Francii. Čtyři prototypy skupiny mají 
za sebou více než 10 000 km testů. V roce 2016 bude mít PSA k dispozici 15 prototypů. 
Rozšířením povolení do Španělska mohou týmy výzkumu a vývoje vyvíjet funkce vozů 
s automatickým řízením i mimo francouzskou silniční síť.
více na www.autoweek.cz

Nová fáze spolupráce automobilek 
Toyota a PSA Peugeot Citroën  
Společnosti Toyota Motor Europe 
(TME) a PSA Peugeot Citroën ukázaly 
nové modely Citroën SpaceTourer, 
Peugeot Traveller a Toyota ProAce. 
Uvedené vozy se budou nabízet 
jako MPV pro soukromé zákazníky 
i v podobě mikrobusu pro firemní 
použití. Obě společnosti tímto stvrzují 

pokračování dohody o vzájemné spolupráci z roku 2012.
Vozidla se vyrábějí v závodu Sevelnord společnosti PSA Peugeot Citroën ve francouzském 
městě Valenciennes. Všechna tři budou uvedena na trh v první polovině roku 2016. 
Zájemci si je budou moci poprvé prohlédnout v březnu 2016 na autosalonu v Ženevě.
více na www.autoweek.cz

Další témata 49. týdne na www.autoweek.cz:
Kondiční jízdy v autoškole
Na Slovensku už lze koupit elektronické dálniční známky
MOL pokračuje v rebrandingu čerpacích stanic
Zaměstnanci ČEZu už s elektromobily najezdili 15 000 km
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Šéfka Škoda Deutschland Imelda Labbé má dobrou 
zprávu pro majitele vozů Škoda: pro Automobilwoche 
uvedla, že u žádného vozu Škoda nebyly uváděny 
nesprávné údaje o emisích CO2. V původním seznamu 
koncernu Volkswagen byl uveden i model Škoda 
Octavia.

Šéfka společnosti Škoda Deutschland Imelda 
Labbé ve Frankfurtu prohlásila, že žádný z modelů 
značky Škoda nemá vyšší emise CO2 než je oficiálně 
uváděno. Proto mohou být ze všech prodejen značky 
Škoda odstraněny informace o tom, že skutečné 

emise CO2 a tím ani hodnoty spotřeby pohonných 
hmot neodpovídají údajům uváděným v technických 
materiálech.

Volkswagen na začátku listopadu oznámil, že zjistil 
nesrovnalosti v údajích o měření emisí CO2, a to 
až u 800 000 automobilů koncernových značek 
Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Audi, Seat 
ale i Škoda. V případě značky Škoda se to původně 
mělo týkat modelu Škoda Octavia.

Podle nejnovějších zpráv bude zřejmě počet vozů, u 
nichž byly uváděny podhodnocené údaje o spotřebě 

o 0,1 až 0,2 l/100 km resp. o emisích CO2, 
menší, než původně uváděných 800 000. 
Naopak ale vše naznačuje, že se tím aféra 
nezmenší, neboť vedení Volkswagenu 
údajně o tomto problému už vědělo před 
více než rokem. Dokonce byl z tohoto 
důvodu na jaře stažen vůz Volkswagen Poli 
1,2 TDI BlueMotion, protože s ním nebylo 
možné se přiblížit slibované spotřebě 3,3 
l/100 km, tzn. emisím CO2 87 g/km.

více na
www.autoweek.cz

Vozy Škoda nemají vyšší emise CO2
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Operativní leasing na vzestupu 
Operativní leasing umožňuje efektivní řízení nákladů podniku a jeho popularita stále 
roste. Mnohé firmy ho preferují nejen z  ekonomických důvodů, ale oceňují i služby 
pro správu firemní flotily. Podíl operativního leasingu na financování nových osobních 
firemních vozidel roste ve srovnání s  loňskem o 4,7 %, zatímco podíl podnikatelských 
úvěrů a finančního leasingu klesá. Dle údajů České leasingové a finanční asociace 
dosahuje za první tři čtvrtletí podíl v  rámci produktů financování firemních vozidel u 
finančního leasingu 5,7 %, u operativního leasingu 44,8 % a u podnikatelských úvěrů 
49,5 %. Ve stejném období roku 2014 byly podíly finančního leasingu 6,8 %, operativního 
leasingu 40,1 % a podnikatelských úvěrů 53,1 %. 
Rostoucí zájem o operativní leasing má dvě hlavní příčiny. Podnikatelé si jednak 
uvědomují, že vozidlo není cílem podnikání, nýbrž prostředkem k  jeho rozvoji, a není 
tedy nutné ho vlastnit. Další důvody jsou ekonomické, protože operativní leasing 
zlevnil. Operativní leasing je z daňového hlediska pro podnikatele často výhodnější než 
podnikatelský úvěr nebo finanční leasing. Nájemné u operativního leasingu je obecně 
vždy daňově uznatelným nákladem. 
více na www.autoweek.cz

Nové Volvo S90 míří mezi elitu
Volvo Cars dává uvedením modelu S90 
na vědomí, že se hodlá zařadit do elitní 
skupiny výrobců prémiových sedanů. 
Volvo S90 k tomu bude vybaveno novými 
technickými prvky od průkopnických 
bezpečnostních systémů až po aplikace 
a služby na bázi cloudu. Po technické 
stránce sedan S90 vychází ze stejného 
základu jako crossover XC90. K dispozici 
bude s pohonem předních kol nebo 4x4. 

Nové Volvo S90 bude vybaveno funkcí semiautonomního řízení, která využívá asistent 
pro jízdu v kolonách. Jedná se o systém, jenž malými zásahy do řízení udržuje vůz v 
rozmezí daného jízdního pruhu. Systém funguje až do dálniční rychlosti 130 km/h. S 
modelem S90 bude poprvé na světě představena 
také nová funkce systému City Safety - systém 
detekce velkých zvířat.
Volvo S90 bude dostupné také s plug-in hybridním 
pohonem T8 Twin Engine. Volvo S90 se veřejnosti 
představí v lednu na autosalonu NAIAS v Detroitu 
a v březnu bude v Ženevě představeno kombi 
V90.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Generálním ředitelem se stal Martin 
Bednarz (vlevo). V  představenstvu 
zasednou kromě nového generálního 
ředitele i kovaný Tatrovák Radomír Smolka 
a zkušený manažer z DAF Trucks Ron 
Bonsen. Petr Rusek je v čele představenstva 
a do čela obchodního úseku se postaví 
obchodní ředitel David Pipal. 
K  1. prosinci 2015 nastoupil do pozice 
generálního ředitele Tatra Trucks 
Martin Bednarz, který už v  kopřivnické 
automobilce působil jako výrobní ředitel. 
Mění se i složení představenstva, kde jako 
noví členové zasednou Martin Bednarz, 
bývalý obchodní a marketingový ředitel 
a člen představenstva DAF Trucks Ron 
Bonsen a současný technický ředitel 
a šéfkonstruktér Tatra Trucks Radomír 
Smolka.
Radomír Smolka (vpravo), technický 
ředitel a šéfkonstruktér Tatra Trucks, je 
kovaný Tatrovák, který k letošnímu 1. srpnu 
dovršil dvacet let nepřetržitého působení 
v  nejstarší české automobilce. Jeho 

jmenování vyjadřuje klíčovou roli 
technických inovací a inženýrských 
dovedností v  Tatře a zároveň kontinuitu 
s tradicí značky Tatra.
Ron Bonsen je zkušený manažer 
automobilového průmyslu, který od 
roku 1998 působil na různých pozicích 
koncernu DAF Trucks, naposledy jako 
obchodní a marketingový ředitel a člen 
představenstva na centrále koncernu DAF 
Trucks. Tatra chce využít jeho zkušenosti pro 
další růst na evropských i mimoevropských 
trzích. Jeho jmenování vyjadřuje exportní 
orientaci Tatry a otevřenost strategickým 
partnerstvím se světovými hráči v oblasti 
automotive.
Petr Rusek, který se o rozvoj obchodu 
Tatry od roku 2013 rozhodujícím 
způsobem zasloužil, zůstává předsedou 
představenstva Tatra Trucks a bude se 
nadále podílet na celkové obchodní 
strategii a  významných obchodních 
projektech. 
Z Tatry odchází po dvou letech ve funkci 
generálního ředitele Petr Karásek poté, co 
naplnil svůj mandát krizového manažera.

Martin Bednarz novým generálním ředitelem Tatra Trucks
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Oldtimer číslo 11/2015 (261)

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a 
milovníky historických vozidel. Hlavním 
tématem je připomínka slavné jízdy Elišky 
Junkové v závodě Targa Florio v roce 1928. 
Nechybí řádková inzerce ve spolupráci s 
Rájem veteránů, kalendář akcí a přehled 
renovátorských dílen. 
Oldtimer jako jediný v ČR nabízí rozsáhlý 
ceník historických vozidel Classic data.
- Šedesátiletá bohyně Citroën DS
- Po prvním vítězství do muzea: Porsche 
935/77 2,0 a Mercedes W165
- Borgward Isabella Coupé
- První automobil v Rakousku-Uhersku: 
Präsident
Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer 
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství 
IBS motorpress na adrese: Českobrodská 
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Partner organizace:
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Analýza IBS automotive, týkající se nákladů na pořízení 
nových vozidel v ČR ve srovnání se zahraničím, ukazu-
je, že nová vozidla nižších a středních tříd jsou výrazně 
nejlevnější v ČR, u luxusnějších vozidel je situace vy-
rovnanější. Pořizovací náklady nové Škody Fabia jsou 
v některých zemích EU vyšší až o 190 000 korun a u 
Škody Superb až o 270 000 korun 
Do analýzy byly vybrány modely, které se nacházejí na 
předních místech žebříčku prodejnosti. Ve výchozích 
cenách je zohledněna výbavová rozdílnost v sériové 
výbavě, např. výbavový stupeň Ambition u Škody Fa-
bia je na německém trhu bohatší než na trhu českém.
U značky Škoda mají sledované modely (Fabia, Oc-
tavia i Superb) pořizovací náklady nejnižší na českém 
trhu. Pořizovací náklady na totožné vozidlo na sloven-
ském trhu povyrostou o 11-13 %, nejvýše však o 2000 
eur. Daleko větší rozdíl v nákladech (55–60 %) bude, 
pokud se zákazník rozhodne zakoupit totéž vozid-
lo v Německu, Rakousku či v Nizozemsku. V těchto 
zemích činí rozdíl v pořizovacích nákladech oproti ČR 
až 7000 eur u Škody Fabia a 10 000 eur u modelu Su-
perb v Nizozemsku. Velký rozdíl (42-50 %) byl zazna-
menán i u vozidel zakoupených ve Francii. 
Velmi obdobně to vypadá po zhlédnutí srovnání 
cen i u ostatních vybraných značek a modelů. Ne-
patrné rozdíly oproti ČR jsou na trhu slovenském, a 
to konkrétně u modelů Kia cee`d, Hyundai i20 a Opel 

Corsa, kde rozdíl nepřesáhne 600 eur. Podíváme-li 
se na segment luxusnějších vozidel, v analýze zas-
toupených vozy Audi A6 a BMW řady 5, tady jsou 
rozdíly cen zakoupených vozidel v zahraničí opro-
ti ČR výrazně menší, konkrétně v Německu (o 3 % 
nižší) a Rakousku (o 5 % vyšší).
Součástí analýzy byly i náklady spojené s dopra-
vou vozidla. V případě dovozu vozidla z 328 km 
vzdálené Bratislavy do Prahy zaplatí zákazník do-
pravci 11 316 Kč. Musí však počítat s tím, že trasu 
Praha - Bratislava zaplatí v konečném výsledku 2x. 
Pokud bude vozidlo zakoupeno v 1030 km vzdálené 
Paříži, orientační náklady na dopravu představují 
částku přesahující 35 000 Kč.
Z analýzy jednoznačně vyplývá, že nejen pro zánovní, 
ale i pro nová vozidla středních a nižších obchodních 
tříd se vyplatí jezdit k nám či na Slovensko. 
 „Tuzemský nedostatek zánovních a kvalitních ojetých 
vozidel se projevil již v loňském roce a pokračuje i 
letos. Jednou z hlavních příčin je oslabení koruny po 
intervenčním zásahu ČNB (2013) a nižší pořizovací 
ceny vozidel ve srovnání s okolními státy. Zakoupit 
2-3 letý automobil s nájezdem do 50 000 km je pro 
našince velmi obtížné, neboť většina těchto vozidel 
končí po výkupu na kamionech, aby uspokojily 
hladový trh v zahraničí,“ říká analytik společnosti IBS 
automotive Ladislav Smrčka.

Analýza nákladů na pořízení nových vozidel v ČR

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Nový model Audi A4 Avant g-tron, který bude uveden 
na trh koncem roku 2016, má motor 2,0 TFSI, který s 
přeplňováním turbodmychadlem poskytuje nejvyšší 
výkon 125 kW (170 k) a nejvyšší točivý moment 270 
N.m od 1650/min. 

Pro provoz na zemní plyn byly speciálně upraveny 
písty a ventily. Elektronická řídicí jednotka snižuje vy-
soký tlak zemního plynu z palivové nádrže (až 200 
bar) na pracovní tlak 5 až 10 bar v motoru. Tato funkce 
řízení tlaku probíhá dynamicky v závislosti na výkonu 
požadovaném řidičem. Zemní plyn má díky tomu ve 
vstřikovacích ventilech vždy správný tlak - nízký pro 
hospodárnou jízdu s nižšími otáčkami nebo vysoký 
k dosahování vyššího výkonu a točivého momentu.

Audi A4 Avant g-tron spotřebuje v kombinovaném 
režimu EU necelé 4 kg CNG/100 km, čemuž odpovída-
jí náklady na palivo ve výši přibližně 104 Kč a emise 
CO2 méně než 100 g/km. Nádrže pojmou celkem 19 
kg CNG, což umožňuje dojezd více než 500 km. Pokud 
množství zbývajícího zemního plynu klesne pod 0,6 
kg (tomu odpovídá reziduální tlak 10 bar) přejde řídicí 
jednotka do režimu spalování benzinu. Dvoupalivové 
Audi A4 Avant g-tron tak může v tomto režimu pře-
konat dalších 450 km. Celkový dojezd je srovnatelný 
s vozem poháněným motorem TDI.

Po čerpání paliva a ve velmi chladném počasí se mo-
tor spouští v režimu na benzin, ale co nejdřív přechází 
na spalování zemního plynu. Dva displeje na pane-
lu přístrojů informují řidiče o aktuálním stavu paliva 
v nádržích.

Čtyři válcové nádrže na CNG jsou jako kompakt-
ní modul v zadní části vozu. Nádrže jsou uloženy v 
ochranných pouzdrech z ocelového plechu a zajištěny 
upínacími pásy, aby byly chráněny před poškozením. 
Při výrobě je do nosné struktury karoserie montován 
kompletní modul nádrží na CNG, který zahrnuje také 
nádrž na 25 l benzinu.

Nádrže na CNG s provozním tlakem 200 bar při 
teplotě 15 °C jsou o 56 % lehčí než srovnatelné nádrže 
z oceli. Vnitřní vrstva je tvořena plynotěsným poly-
amidem, nad ní následuje vrstva kombinující kom-
pozity vyztužené uhlíkovými a skelnými vlákny, aby 
byla zaručena nejvyšší míra pevnosti. Třetí vrstva je 
tvořena výhradně kompozitem vyztuženým skelnými 
vlákny a slouží především snadné vizuální kontrole, 
protože poškozená místa získají mléčně bílou barvu.
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Zkapalněný zemní plyn v dopravě

Zemní plyn lze v dopravě využívat jak ve formě stlačeného 
plynu CNG (Compressed Natural Gas), tak ale i ve formě 
zkapalněné LNG (Liquified Natural Gas). 

Největší výhodou LNG v dopravě je celkový dojezd vozidel 
až 1200 km a úspora nákladů ve srovnání s naftou. Dnes 
se proto využívá LNG nejvíce v pozemní silniční dopravě 
a soustředí se na těžká nákladní vozidla. V Evropě se 
registrují už každý rok stovky těžkých tahačů na LNG. 
Nejvíce LNG vozidel jezdí v Číně, USA, Austrálii atd., v 
Evropě pak vozy na LNG jezdí ve Skandinávii, Španělsku, 
zemích Beneluxu, Velké Británii nebo Turecku. 

Zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo dosáhne do 
roku 2035 významného podílu v dopravě. Aby se mohla 
dálková nákladní doprava na LNG rozšířit napříč Evropou, 
musí být nejprve zřízena dostatečná infrastruktura LNG 
stanic. V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, ale už během 
roku 2016 by se mělo otevřít dalších 50. Do jejich výstavby 
se chystají i společnosti v České republice. 

Česká republika má k úspěšnému využití LNG několik 
výrazných předpokladů. Leží ve středu Evropy a přes 
její území projíždí velká část dopravy přepravních firem. 

Podle Národního akčního plánu čistá mobilita by mělo 
jezdit i v ČR do roku 2030 asi 1300 LNG vozidel. Do pěti 
let počítá Národní akční plán čistá mobilita s výstavbou 
nejméně pěti LNG stanic ve vzdálenosti nejdále 400 km 
od sebe. 

Nejnovější vládní zpráva francouzského Ministerstva 
energetiky a životního prostředí uvádí, že rozvoj LNG 
jako silničního paliva je nejefektivnějším způsobem, 
jak splnit nové ekologické normy stanovené evropskou 
legislativou. LNG má emise oxidu uhličitého nižší až o 20 
%, emise oxidu síry až 100 %, oxidů dusíku až o 90 % a 
pevných částic až o 99 %. Hlučnost motoru na LNG je o 
50 % nižší. 

Největší výhodou LNG je, že zaujímá menší objem než 
plynný zemní plyn. Zkapalněním se objem zemního 
plynu zmenší 3x více než při jeho stlačení, takže vůz 
na LNG dojede 3x dále, než vozidlo se stejně velkou 
nádrží na CNG. Kamionová doprava na LNG bude velmi 
rychle přibývat, protože zde jsou úspory pro soukromé 
společnosti opravdu výrazné a návratnost velmi krátká. 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Před půl stoletím kniha Nebezpečný v každé rychlosti 
změnila přístup k bezpečnosti automobilů, byť se 
nakonec ukázalo, že všechno bylo jinak.

Konstruktéři General Motors se koncem 50. let nechali 
inspirovat mimořádným úspěchem Volkswagenu 
Brouk a přetvořili jej do podoby vozu přitažlivého 
pro americké zákazníky. Chevrolet Corvair měl 
vzduchem chlazený motor „boxer“ umístěný vzadu 
v samonosné karoserii. Díky tomu měl mnohem 
nižší těžiště, což spolu s kyvadlovou zadní nápravou 
slibovalo podstatně lepší jízdní vlastnosti a ve spojení 
s motorem vzadu i lepší záběrové 
vlastnosti.

Corvair ale přinesl úplně jiné 
chování, než na jaké byli Američané 
zvyklí - velkou přetáčivost. 
Stížnosti na neobvyklé jízdní 
vlastnosti tohoto vozu vzbudily 
zájem Ralpha Nadera. Ten si vzal 
Corvair do hledáčku a výsledek 
svého výzkumu zveřejnil v dnes 
už legendární knize Nebezpečný 
v každé rychlosti (Unsafe at any 
Speed), která vyšla na konci 
listopadu 1965.

Problémy s ovladatelností Corvairu 
plynuly nejen z neobvyklé 
konstrukce zadní nápravy, ale 
především z většinou špatného 
tlaku v pneumatikách. 
Chevrolet předepisoval 
vpředu nezvykle nízký tlak 
1,05 až 1,3 at a vzadu 1,8 až 
2,1 at, jenže u všech čerpacích 
stanic byly kompresory 
označeny nápisem „všude 
1,7 at“. S nesprávným 
tlakem v pneumatikách při 
příliš rychlém nájezdu do 
zatáčky ztrácela zadní kola 
snadno kontakt s vozovkou 
a vůz se dostával do 
nekontrolovaného smyku. 

Ještě dřív, než vyšla Naderova kniha, Chevrolet pro 
vozy modelového roku 1964 na kritiku reagoval 
instalací doplňkového příčného listového pera na zadní 
nápravě a zkrutného stabilizátoru na přední nápravě. 
Zkrutný stabilizátor vpředu byl navržen už pro první 
Corvair modelového roku 1960, ale nakonec byl ve 
snaze snížit výrobní náklady odstraněn a nabízel se 
jen za příplatek. Nová generace Corvairu (modelový 
rok 1965) dokonce byla v testech označována jako 
nejlepší auto z americké produkce z hlediska jízdních 
vlastností a ovladatelnosti!

Naderova kniha nekritizovala 
jen jízdní vlastnosti Corvairu. 
Věnovala se i interiéru s 
nebezpečnými povrchy a hranami, 
nebezpečnému sklu v oknech a 
dalším nedostatkům. V závěru 
knihy Nader vyzýval k vytvoření 
vládou kontrolované organizace 
dohlížející na bezpečnost 
konstrukce automobilů, protože 
standardy SAE se ukázaly jako 
nedostatečné.

Ohlas na Naderovu knihu vedl 
v roce 1966 ke vzniku nejvyšší 
severoamerické dopravní autority, 
z níž se v roce 1970 stala NHTSA. 
Ta v roce 1972 vydala zprávu, která 
Chevrolet Corvair plně zprostila 

všech obvinění, které vůči 
tomuto vozu uváděl Ralph 
Nader ve své knize. Jenže 
Chevrolet výrobu modelu 
Corvair ukončil už v roce 
1969. 

V roce 2011 magazín 
Time zařadil Naderovu 
knihu na 21. místo 
mezi nejvýznamnějšími 
Nonfiction tituly všech dob.
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Týmy formule 1 čas od času představují své představy 
o budoucí podobě závodních monopostů. Jde 
většinou o zajímavou příležitost, jak prezentovat své 
sponzory v době, kdy se nezávodí, nebo moc nedaří.

Po Red Bull Racingu a Ferrari svou představu o 
monopostu formule 1 předvedl také McLaren. Koncept 
MP4-X kromě zviditelnění nemnoha zbývajících 
partnerů kdysi úspěšného týmu přináší i několik 
zajímavých myšlenek.

McLaren MP4-X 
ukazuje, že monopost 
může vypadat 
atraktivně i se zakrytým 
kokpitem. Právě 
tato největší slabina 
současných monopostů 
je totiž předmětem 
mnoha diskuzí. FIA v 
reakci na dvě tragické 
nehody poslední doby, 
které přinesly smrt 
Julesu Bianchimu ve F1 
a Justinu Wilsonovi v 
IRL, chce zakrýt kokpit 
a zvýšit tak ochranu 
jezdce. 

Stejně tak McLaren řeší 
problematiku rizika 

katapultování monopostu s odkrytými koly v případě 
kontaktu s koly jiného vozu. Toto řešení vypadá 
nepochybně atraktivněji, než to, co používá Dallara v 
americkém seriálu IRL.

Pozoruhodný je návrat k využití přísavného efektu, 
tedy aerodynamického vytváření podtlaku pod 
vozem ke zvýšení přítlaku efektivnějším způsobem 
než pomocí přítlačných ploch, které zvyšují přítlak 

za cenu zvyšování 
a e r o d y n a m i c k é h o 
odporu.

Zajímavostí je zvýšení 
energetické účinnosti 
využitím solárních 
panelů na povrchu 
vozu.  

Zakrytování kokpitu 
by umožnilo instalaci 
kamer na přilbu, takže by 
bylo možné získat 360° 
pohled na okolí vozu, 
ale také monitorování 
elektrických signálů z 
jezdcova mozku, což by 
mělo velký přínos pro 
lékařské výzkumy. 
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