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Noví nejvyšší představitelé Volkswagenu poprvé 
od vypuknutí aféry Dieselgate vystoupili před 
novináře. Jenže jedna z nejdůležitějších tiskových 
konferencí Volkswagenu za mnoho let zanechala 
velmi rozpačitý dojem. 

Oba hlavní aktéři, tedy předseda dozorčí rady 
Hans Dieter Pötsch a Matthias Mueller namísto 
jasného pohledu do kamer nezúčastněně četli se 
sklopenou hlavou předem připravené texty. Jejich 
vystoupení mělo přinést jasné poselství zákazníkům, 
investorům ale i vlastním zaměstnancům, že se 
všechny problémy řeší a budou vyřešeny. Kdo ale 
něco takového očekával, ten musel být zklamán. 
K tématu, které všechny přítomné zajímá, nebylo 
řečeno nic nového.

Na Volkswagen se snáší vlna kritiky nejen kvůli 
samotnému podvádění pomocí softwaru, ale také 
kvůli neschopnosti nového koncernového vedení 
komunikovat s veřejností. Sliby, že se vše bude řešit 
otevřeně a nic se nebude zametat pod stůl, jsou 
sice hezké, ale zatím vše působí dojmem pravého 

opaku. Pötschova snaha svalit vše na malou skupinu 
techniků a zbavit všechny členy bývalého vedení 
jakékoliv viny působí krajně nedůvěryhodně.

Na druhou stranu se tisková konference nesla 
ve zcela jiném duchu než vystoupení nejvyšších 
představitelů koncernu ještě do poloviny letošního 
září. Ta tam byla samolibost z dosažených úspěchů 
a arogantní přehlížení zbytku světa. Především 
vystoupení Matthiase Muellera naznačovalo, že 
zřejmě skutečně v nejvyšším vedení koncernu 
dochází k určitým změnám chování. 

Mueller oznámil úsilí koncernu najít po celém 
světě schopné inženýry a manažery, kteří by 
byli víc nezávislí a schopní prosadit své názory. 
„Potřebujeme trochu víc Silicon Valley ve spojení s 
kompetencí z Wolfsburgu, Ingolstadtu, Stuttgartu 
a dalších míst skupiny,“ řekl Mueller. Jenže pokud 
Volkswagen všechnu vinu za Dieselgate svede na 
vývojové techniky, pak bude jen těžko hledat jejich 
nástupce.

Neobvyklé představení ve Wolfsburgu

http://www.autoweek.cz


Zelená pro Mission E 
Porsche hodlá investovat miliardu eur do výroby konkurenta vozu Tesla Model S - 
sportovního čtyřdveřového elektromobilu předvedeného nedávno ve Frankfurtu jako 
koncept Mission E. Sériový automobil se do výroby dostane na konci tohoto desetiletí. 
V Stuttgartu-Zuffenhausenu vznikne více než 1000 nových pracovních míst. Stávající 
výroba pohonných jednotek se rozšíří, aby se zde mohly vyrábět také elektromotory. 
Porsche bude investovat také do vývojového centra ve Weissachu. 
Pohonná soustava konceptu Mission E má výkon 440 kW (600 k) dodávaný dvěma 
trakčními elektromotory - jedním 
vepředu a druhým vzadu. 
Dojezd má více než 500 km 
(Tesla Model S 270 km). Vůz se 
nabíjí prostřednictvím speciálně 
vyvinuté 800 V nabíjecí stanice, 
která je dvakrát výkonnější než 
jakékoliv jiné dobíjecí jednotky. 
V podlaze uložené lithio-ionové 
akumulátory dokáže nabít 
na  80 % kapacity za 15 minut. Vozidlo bude možné dobíjet i bezdrátově pomocí 
indukční cívky instalované do podlahy garáže.
více na www.autoweek.cz

LCitroën E-Mehari
Citroën představil E-Mehari, 
nezařaditelný vůz pro ty, 
kteří hledají odlišnost a 
ohleduplnost vůči životnímu 
prostředí. E-Mehari se hlásí k 
legendárnímu Citroënu Méhari 
z roku 1968 kterému se podobá 
svým vzhledem. Jenže tento 
čtyřmístný kabriolet používá 
čistě elektrický pohon. Citroën 
v   nové etapě spolupráce se 

skupinou Bolloré potvrzuje svou snahu nabízet odlišné vozy.
Karoserie je tvarovaná za tepla z plastu, který nepotřebuje lakovat a odolá drobným 
nárazům. Čalounění ze syntetické kůže TEP je nepromokavé takže se celý vůz, zevnitř 
i zvenku, omývá hadicí. E-Mehari má elektrický pohon od francouzské firmy Bolloré. 
Trakční elektromotor má nominální výkon 35 kW a maximální 50 kW. Napájejí jej 
suché lithio-polymerové akumulátory LMP, s vysokou energetickou hustotou. Kapacita 
akumulátoru je 30 kWh. Dobíjejí se na plný výkon za osm hodin na stojanech typu 
Autolib 16 A nebo za 13 hodin z domácí zásuvky 10 A.
více na www.autoweek.cz
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Dalším členem představenstva Škoda Auto, který byl 
povolán do Wolfsburgu, se stává Frank Welsch, dosud 
v Mladé Boleslavi odpovědný za oblast Technického 
vývoje. Stane se šéfem vývoje značky Volkswagen, 
kde nahradí v souvislosti s aférou Dieselgate 
suspendovaného Heinze-Jakoba Neussera. 

Welsch vedl technický 
vývoj Škoda Auto 
od roku 2012. 
Jeho nástupcem 
v představenstvu 
společnosti Škoda 
Auto se zodpovědností 
za oblast Technického 
vývoje se stal Christian 
Strube, který byl od 
roku 2012 vedoucím 
vývoje karoserie 
značky Volkswagen. 
Ve Volkswagenu 
pracuje od roku 1991.

Pokračující aféra 
s podváděním při 
měření emisí NOx v 
USA a nepravdivými 
údaji o emisích CO2 
v Evropě přináší 
další změny ve 
vedení Volkswagenu. 
Osobou odpovědnou 
za vyřešení celé aféry 
(u Volkswagenu se 
označuje jako Diesel-
Thematik resp. CO2-
Thematik) se stal 
Francisco Javier García Sanz. García Sanz (58) přišel 
k Volkswagenu od GM Europe v roce 1993 a od 
roku 2002 má na starosti veřejné zakázky. Od roku 
2009 stojí v čele představenstva bundesligového 
fotbalového klubu VfL Wolfsburg. V této funkci byl v 
roce 2014 zapleten do aféry s nezákonným zadáním 

údržby počítačových systémů společnosti T-Systems 
ze strany Volkswagenu. Za toto ilegální vázání služeb 
musel Volkswagen zaplatit dvě pokuty, každou ve 
výši 1 milionu eur.

Volkswagen rovněž oznámil, že počet aut, u 
nichž byly uváděny 
nepravdivé údaje 
týkající se emisí CO2 (a 
tedy spotřeby), bude 
podstatně nižší, než 
původně uváděných 
800 000 vozidel. Na 
základě intenzivního 
interního šetření byl 
celkový počet modelů, 
jichž se nepravdivé 
údaje (podhodnocení 
spotřeby v 
katalogových datech 
o 0,1 až 0,2 l/100 km) 
týkají, omezen jen na 
devět modelů značky 
Volkswagen, přičemž 
jejich roční produkce 
byla jen 36 000 kusů. 
Podle Volkswagenu 
proto budou celkové 
náklady na vyřešení 
této části aféry 
podstatně nižší, než 
původně plánované 2 
miliardy eur.

Tato informace je 
na jednu stranu pro 
Volkswagen příznivá, 

nicméně současně opět odhaluje, jaký chaos ve vedení 
koncernu panuje. Německý úřad pro dopravu KBA 
uvedl, že i přes toto snížení bude trvat na prověření 
emisí CO2 (spotřeby) u všech původně uváděných 
modelů.

více na
www.autoweek.cz

Do čela Technického vývoje Škoda Auto Christian Strube
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Překvapující kalendář Pirelli 2016
Kalendář Pirelli 2016 nevsadil na modelky, ale na ženy formující tvář dnešního světa. 
Zatímco v předchozích letech se v  kalendáři objevovaly 
nejkrásnější ženy a modelky celého světa, pro rok 
2016 fotografka Annie Leibovitzová jej zasvětila silným 
ženským osobnostem současnosti. Kalendář Pirelli 
2016 představuje 13 žen, které dosáhly výjimečných 
kariérních úspěchů, ať už na poli umění, sportu nebo 
sociálních věd. Ženy podílející se na fotografování 
kalendáře mají rozdílný věk a postavení. Oproti dřívějším 
zvyklostem však nejsou v edici pro rok 2016 žádné akty. 
Kalendář byl poprvé publikován v roce 1964. S výjimkou 
let 1967 a 1975 až 1984 vychází každoročně a na jeho 
realizaci se podílelo celkem 34 fotografů, z  nichž 9 
vytvářelo 2 edice. Dílo je neprodejné, tradičně určené 
významným zákazníkům, slavným osobnostem, 
královským rodinám a představitelům států.
více na www.autoweek.cz

Hyundai Tucson Fuel Cell 
rekordmanem
Hyundai Tucson ve verzi Fuel Cell 
vytvořil první neoficiální rychlostní 
rekord pro sériově vyráběné vozy 
SUV s pohonem palivovými články. 
Tucson Fuel Cell má na jedno 
doplnění vodíku dojezd 426 km, 
přičemž tankování trvá méně než 
pět minut. Na vyschlém dně jezera 

Soggy v jižní Kalifornii Hyundai Tucson Fuel Cell dosáhl nejvyšší rychlost 152,2 km/h. Na 
rekordním vozidle nebyly udělány žádné úpravy proti sériové podobě. Rekordní pokusy 
s měřením na 1 míli (1,6 km) dlouhém měřeném úseku se mnohokrát opakovaly, ale 
dosažená rychlost se ale neměřila oficiální časomírou, pouze se vypočetla podle GPS 
a podle radaru. PR manažer Hyundaie Derek Joyce k tomu řekl: „Tucson Fuel Cell je 
jediným sériově vyráběným vozidlem s palivovými články na světě, takže jsme jako 
první stanovili světový rekord.“ Vzhledem k absenci oficiálních časoměřičů nicméně 
tento výkon samozřejmě světovým rekordem není.
více na www.autoweek.cz
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V prostorách Úřadu vlády SR v Bratislavě představitelé 
vlády Slovenské republiky podepsali investiční smlouvu 
se společností Jaguar Land Rover, která postaví svůj 
závod v Nitře. Jde o největší investici automobilky 
mimo Britské ostrovy a o 
největší investici v rámci 
automobilového průmyslu v 
Evropě za posledních sedm 
let. Její hodnota je 1,1 miliardy 
eur.

Jaguar Land Rover při 
rozhodování o místě pro 
výstavbu nového závodu 
zvažoval několik zemí. 
„Vláda Slovenské republiky 
nám připravila velmi dobré 
investiční prostředí,“ uvedl na 
vysvětlenou generální ředitel 
automobilky JLR Ralf Speth.

„Toto je v první řadě úspěch lidí na Slovensku. Jsme 
ve vládě přesvědčeni, že máme kvalifikovanou a 
kvalitní pracovní sílu. Naši lidé odvádějí kvalitní 
práci a ta je tou nejlepší vizitkou pro Slovensko, 
"zdůraznil předseda vlády SR Robert Fico. Dalšími 
rozhodujícími faktory podle Fica jsou kvalitní a stabilní 
podnikatelské prostředí, ale i aktivní kroky slovenské 
vlády, která ukazuje schopnost pružně reagovat na 
požadavky velkých investorů. Před podpisem smlouvy 
slovenská vláda na mimořádném jednání rozhodla, že 
automobilce Jaguar Land Rover poskytne investiční 

podporu ve formě dotace ve výši 130 milionů eur. 
„I když se toto číslo možná zdá být vysoké, je třeba 
si uvědomit, že jde jen o 9 % z celkové hodnoty 
investice," upřesnil předseda vlády Fico.

„Jaguar Land Rover s radostí 
vítá Slovensko do své rodiny. 
Slovensko má zavedený 
prvotřídní automobilový 
průmysl. Disponuje více 
než 300 dodavateli v 
těsné blízkosti a vynikající 
logistickou infrastrukturou. 
To vše potvrdilo naše 
rozhodnutí, že tato země pro 
nás bude ideálním místem,“ 
uvedl Ralph Speth.

Nový výrobní závod JLR 
v Nitře bude jedním z 
nejmodernějších na světě, 

protože se zde budou vyrábět nosné struktury 
vozidel z hliníkových slitin. Zahájení výroby se plánuje 
na konec roku 2018 a zpočátku se počítá s výrobní 
kapacitou 150 000 aut ročně. Závod zaměstná 2800 
lidí, v dalších fázích vytvoří celkově až 4000 nových 
pracovních míst a výrobní kapacita v cílové podobě 
dosáhne 300 000 aut ročně. V roce 2014 Jaguar Land 
Rover prodal po celém světě 462 678 aut. Podle 
JLR otevření nového výrobního závodu společnosti 
umožní nabídnout zákazníkům zcela nové modely. 

více na
www.autoweek.cz
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http://www.autoweek.cz


Litá kola od Alcaru chrání nejen v zimě lak SR3
Špičkový inovativní lak SR3 zajišťuje, že litá kola vypadají stále dobře i po mnoha letech 
a ujetých kilometrech. Hliník sice nekoroduje jako ocel, ale oxidace brzy způsobuje 
neatraktivní šedý povlak na jeho povrchu. Lak SR3 zlepšuje přirozenou odolnost hliníku 
vůči soli, malým škrábancům a dalšímu namáhání během provozu na silnicích.
Zkratka SR3 znamená “Salt Resistant - soli odolný“ a číslo odkazuje na tři vrstvy použitého 
laku - základní lak, barevný lak a svrchní bezbarvý lak. Základním lakem je vždy černý 
nebo šedý extrémně tvrdý práškový lak nanášený elektrostaticky a poté vypalovaný 
při teplotě 210 °C. Barevný lak se aplikuje v tekutém stavu a stabilizuje se dalších 40 
minut při teplotě 180 °C. Jako první linie ochrany 
před nástrahami venkovního prostředí se poté nanáší 
svrchní bezbarvá vrstva laku. 
Jak dobře jsou kola díky laku SR3 chráněna 
je  potvrzeno například během testu se solným 
postřikem a také během testů odolnosti vůči korozi, 
které jsou u všech laků prováděny nezávislou externí 
laboratoří dle homologace ECE-R124. Test znamená 
pro kola 300 hodin pekla ve společnosti štěrku, soli, 
octové kyseliny a chloridu měďnatého.
více na www.autoweek.cz

Kia na Slovensku rozběhla výrobu 4. 
generace Sportage
Společnost Kia Motors Slovakia spustila 
sériovou výrobu 4. generace modelu 
Kia Sportage, jenž svoji evropskou 
premiéru absolvoval na autosalonu ve 
Frankfurtu. Kompaktní SUV Kia Sportage 
je jedním z  nejúspěšnějších modelů 
značky Kia, celosvětově s  více než 
3 miliony prodanými vozy. V Evropě 
je dlouhodobě nejprodávanějším 
modelem značky. Nová Kia Sportage se 

dostane k zákazníkům během prvních měsíců příštího roku. Čtvrtá generace přichází se 
zcela novým designem interiéru i exteriéru. Zájemci o koupi modelu Kia Sportage si jej 
mohou poprvé objednat i v atraktivní variantě GT Line. Ta ke všestrannosti standardního 
modelu přidává atraktivnější vzhled a sportovnější jízdní vlastnosti. 
více na www.autoweek.cz

Další témata 50. týdne na www.autoweek.cz:
Kooperující robot ve Vrchlabí
TPCA přijala 200 nových pracovníků
Zlatý večer motoristického sportu
Zjednodušení změn v registru
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Personalia z

Velek postavil nový komunikační tým 
Audi
Ředitel divize Audi společnosti Porsche 
Česká republika Tomáš Velek si postavil 
nový tým pro komunikaci značky. Noví 
manažeři mu mají pomoci s ofenzívou, 
založenou na nových produktech, 
aktivním marketingu a prodejních 
nabídkách. Specialistou PR se stal Petr 
Kaplan. Koordinátorem marketingu a 
dispozic Audi je Martin Kocourek. Pod jeho 
vedením působí Eva Poulíčková, která 
má na starost oblast médií a dealerského 
marketingu, a Jakub Hanuš má na 
starosti sponzoring a oblast internetové 
komunikace.

Personální rošáda v českém Fordu
Česká Ford Motor Company 
oznámila rotaci na dvou klíčových 
manažerských postech. Od 1. ledna 
2016 si pozice vymění její dosavadní 
marketingový a technický ředitel. 
Dušan Fornůsek převezme roli FCSD 
(technického) ředitele společnosti, 
zatímco Martin Sládek se stane jejím 
marketingovým ředitelem. Výměna 
je součástí plánu karierního rozvoje 
obou manažerů a systému plánování 
nástupnictví ve společnosti. Zároveň 
je cílem této změny důslednější 
naplnění vize One Ford a užší propojení 
marketingového a poprodejního 
týmu.

PŘEKLADY

z angličtiny a do angličtiny

Zaměření na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz

tel. 737 846 184
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Autoservis číslo 11/2015

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním 
tématem jsou nákladní a užitková vozidla. 

Z obsahu čísla 11:

Analýza cen služeb značkových servisů 
Audatex
Servisní data TecRMI a kalkulace servisních 
nákladů TecCOO pro VW Transporter T5 
(2009-2015)
Podvozková poradna Moog - geometrie 
vozidla: odborné rady a řešení problémů

Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:
Jen v PDF ještě najdete:
Další fáze výzkumu Goodyear Dunlop Tires Czech
Z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích
Ford odlehčuje nová auta a recykluje starší motory
EU posílá Německo před soud kvůli Daimleru
120 let nadšení pro mobilitu v Mladé Boleslavi

http://www.oldtimermagazin.cz


Blížící se zima přesvědčila řidiče, že musí přezout. 
Na minimální hloubku dezénu ovšem stále občas 
zapomínají. 
Zatímco 9. listopadu bylo v Praze podle šetření 
společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech na zimních 
pneumatikách pouhých 67,0 % vozidel, přesně o 
měsíc později jich bylo již 92,5 %. Potvrzuje se tak, 
že ačkoli je v České republice již pátým rokem zimní 
obutí vozidel od 1. listopadu prakticky povinné, sku-
tečně pádným argumentem pro přezutí na zimní 
pneumatiky pro české řidiče zůstává až hrozba 
sněhu. Současně ovšem nový průzkum odhalil, že u 
významného podílu - zhruba 20 % - pneumatik ne-
splňuje zákonem předepsanou hloubku dezénu. 
Při náhodné kontrole u čerpací stanice v centru Prahy 
výzkumný tým na projíždějících vozidlech změřil 
hloubku dezénu pomocí digitálního hloubkoměru. 
Zjistil přitom, že u každé páté pneumatiky na před-
ní nápravě nesplňuje zákonnou minimální hranici 
hloubky dezénu 4 mm, při níž pneumatiky přestávají 
být na zasněžené vozovce funkční. Ve většině případů 
se sice jednalo jen o poměrně malé překročení stan-
ovené hodnoty, ale ani to není podle zákona přípus-

tné a může být velmi nebezpečné. V případě jedno-
ho zahraničního vozu měření odhalilo pneumatiky 
opotřebené dokonce až na skutečně alarmující 
hloubku 1 mm.    
 „Ukazuje se, že čeští řidiči si začínají uvědomovat, že 
se musí na zimní sezónu dostatečně připravit. Měli 
by si ovšem být ještě vědomi i toho, že se pneu-
matiky při jízdě opotřebovávají a hloubka dezénu 
nové pneumatiky se z původních nejčastěji 8 mm za 
sezónu může v závislosti na využití snížit až o něko-
lik milimetrů. Protože platí, že čím menší hloubka 
dezénu, tím menší přilnavost, důrazně doporuču-
jeme pravidelnou kontrolu. Už při stanovených 4 
mm by totiž mohli mít problémy na čerstvě napad-
nuté sněhové pokrývce vůbec vyjet,“ řekl k výsled-
kům průzkumu marketingový manažer Goodyear 
Dunlop Tires Czech pro Českou republiku a Sloven-
sko Jiří Vodička. 
Zimní pneumatiky mají měkčí směs a zaručují mno-
hem lepší trakci i brzdné vlastnosti na sněhu a ledu. 
Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 
zákonem stanovena na 4 mm. 

Další fáze výzkumu Goodyear Dunlop Tires Czech

více na
www.autoweek.cz
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Ve  třetím čtení sněmovna schválila novelu zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích 
umožňuje zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy 
malý technický průkaz, v případě, že policista při sil-
niční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický 
stav. Díky zadržení tohoto dokumentu může dojít k 
zabránění dopravní nehody způsobené právě špat-
ným technickým stavem daného vozidla. 

Jakmile řidič na příslušném úřadě prokáže odstranění 
závad protokolem o provedení technické kontroly, 
úřad mu jej okamžitě vydá zpět.  

Novela zákona přináší i úpravy stávajících pravidel či 
povinností v silničním provozu. Patří mezi ně například 
povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední 
boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo 
odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které 
by se mohly během jízdy vozidla uvolnit.

Pravomoc policie zadržet řidičské průkazy nerozšířila, 
jak navrhoval lidovecký poslanec Petr Kudela. Pravo-

moc policie zadržet řidičské průkazy odmítl nejdříve 
zpravodaj zákona a poslanec vládního ANO Martin 
Kolovratník a poté i poslanecká sněmovna. Pravomoc 
policie zadržet řidičské průkazy v případě požití al-
koholu či omamných látek zůstává, její rozšíření při 
podezření na méně závažné prohřešky však neprošlo 
a nadále zákazu činnosti - ztrátě řidičského oprávnění 
musí předcházet správní řízení. To je velmi důležité 
pro profesionální řidiče, neboť ti by i při pouhém po-
dezření a následném neprokázání daného přestup-
ku, které může trvat několik týdnů až měsíců, byli 
v mezičase připraveni o zaměstnání, a tedy i obživu.

Zákon mimo jiné také přináší větší ochranu řidičů při 
nakládce, když zavádí spoluodpovědnost odesílatele 
za naložení nákladu. V mnoha případech totiž řidič 
nakládku nemůže nijak ovlivnit, ba mnohdy u ní není 
vůbec přítomen, ale doposud za ni nesl veškerou zo-
dpovědnost. 

více na
www.autoweek.cz
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Ford odlehčuje nová auta a recykluje starší motory

Ke snížení energetické náročnosti a celkového dopadu 
automobilů na životní prostředí mohou přispět i 
lehké materiály jako hliník, uhlíková vlákna nebo 
vysokopevnostní oceli. Nové výrobní postupy umožňují 
vytvářet vysokopevnostní hliníkové konstrukce, které 
jsou lehké, ale nesnižují pevnost karoserie. Ekologicky 
šetrné materiály už nacházejí uplatnění i v takových 
modelech, jako je nový pick-up Ford F-150. Například jeho 
sedadla mohou být potažena látkou z vlákna Repreve, 
vyráběného z recyklovaných plastových lahví. Jen letos 
tak Ford použil více než pět milionů lahví, které by jinak 
zamířily na skládku. Plast použitý v elektroinstalaci je 
zpevněný rýžovými slupkami, palivové vedení se vyrábí 
z rostlinného oleje, sedadla jsou ze sójových bobů a 
recyklované bavlny.

Díly nosné struktury karoserie modelu F-150 se vyrábějí 
z rozměrných hliníkových plátů. Zbytky z nich se 
recyklovaly i dříve, ale spadly při tom do nižší kategorie 
„sekundárního hliníku“. Ford je nyní recykluje a znovu 
používá přímo v procesu výroby karoserií, a to bez 
zhoršení kvality.

Z úsilí o odlehčování konstrukce těží i řada evropských 
modelů Fordu, například B-MAX, Fiesta, nové Mondeo 

nebo nový S-MAX. Mondeo má sloupky karoserie 
a střešní nosníky vyrobené z hydraulicky tvářené 
vysokopevnostní oceli. Jedná se o vůbec první uplatnění 
této technologie ve výrobě automobilů. Hořčíková vnitřní 
část víka zavazadlového prostoru čtyř- a pětidveřové verze 
Mondea je přibližně o 40 procent lehčí než odpovídající 
ocelový díl.

Odborníci Fordu se aktuálně zabývají uplatněním 
uhlíkových kompozitů vyráběných ve větších objemech 
a s nižšími náklady, než umožňuje běžná technologie 
výroby dílů z uhlíkových vláken. Takzvaný karbon se 
vyznačuje extrémně nízkou hmotností a vysokou pevností, 
proto se používá v leteckém průmyslu nebo závodních 
automobilech. Cílem Fordu je zmenšit energetickou 
náročnost výroby uhlíkových kompozitů, snížit náklady 
na vstupní suroviny a vyvinout recyklační procesy.

Inovativním procesem PTWA (Plasma Transferred Wire 
Arc) Ford prodlužuje život starším motorům. Ford recykluje 
staré motory za pomoci speciální plazmové technologie. 
Nanesením speciální vrstvy materiálu lze repasovat blok 
válců. Proces, který si Ford nechal patentovat, vyžaduje 
výrazně menší množství materiálu než výroba nového 
motoru a vznikne při něm o polovinu méně emisí CO2.

více na
www.autoweek.cz
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Největší členský stát EU s nejsilnější lobbyistickou 
organizací nemá problém jen s koncernem 
Volkswagen, který americké orgány přistihly při 
podvádění během měření emisí NOx. Nyní Evropská 
komise začala řešit porušování předpisu zakazujícího 
použití chladiva R134a v klimatizacích automobilů 
prodávaných v rámci EU. Evropská komise rozhodla, 
že EU podá žalobu na Německo, protože umožnilo, 
aby společnost Daimler v klimatizacích vozů značky 
Mercedes-Benz nadále používala zakázané chladivo 
poškozující životní prostředí a tyto vozy prodávala v 
zemích EU.

Společnost Daimler odmítla pro údajnou 
nebezpečnost použití nového chladiva R1234yf 
a začala vyvíjet vlastní na bázi CO2. To ale bude k 
dispozici až v roce 2018. Daimler nedávno slíbil, že 
do té doby začne také používat R1234yf, ale zatím se 
tak nestalo. Použití CO2 jako chladiva bude znamenat 
zásadní rekonstrukci klimajednotek pro automobily, 
zatímco přechod na R1234yf nebyl tak složitý.

Daimler se nikterak netajil neochotou používat 
R1234yf a dlouhodobě porušuje předpisy EU. 
Daimler o chladivu R1234yf tvrdí, že je jeho použití 
nebezpečné. Žádný jiný výrobce automobilů ale tento 
názor nesdílí a tvrzení Daimleru odmítá i německý 
úřad pro dopravu KBA.

Německo jako země, kde jsou vozy Mercedes-Benz 
homologovány, tak toto porušování unijních předpisů 
dlouhodobě tolerovalo. Nyní se ale řada kritiků 
dočkala a Evropská komise tento případ začala řešit.

Soud může německé vládě nařídit, aby proti 
porušování unijních zákonů zasáhla a případně za něj 
udělila pokutu. Soudní jednání ale obvykle trvá rok 
i více, takže je možné, že se k rozsudku dospěje až 
v době, kdy už Daimler bude používat jiné chladicí 
prostředky. Případná pokuta by teoreticky mohla být 
v šesticiferné výši za každý den porušování předpisu, 
tj. od 1. ledna 2013.

více na
www.autoweek.cz
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Počátky fascinující 120leté historie výroby vozidel 
v Mladé Boleslavi, jedné z nejdéle kontinuálně 
vyrábějících automobily na světě, spadají do prosince 
1895, kdy technicky orientovaný Václav Laurin a 
obchodně nadaný knihkupec Václav Klement založili 
společný podnik. Z původní opravny jízdních kol se 
záhy vyvinul uznávaný výrobce bicyklů se značkou 
Slavia, v roce 1899 společnost Laurin & Klement 
uvedla na trh svůj první motocykl.

Průlom nastal v roce 1905, kdy se značka Laurin & 
Klement díky modelu Voiturette A zařadila mezi 
výrobce osobních automobilů. Vůz se zážehovým 
dvouválcem o výkonu 7 koní dosahoval největší 
rychlosti 40 km/h. Již v roce 1907 byla značka L&K 
největší automobilkou v tehdejším Rakousku-Uhersku 
a nabízela pestrou škálu vozů od malého dvouválce 
přes závodní speciály až po robustní nákladní vozidla 
a omnibusy.

První světová válka a následující hospodářské krize 
ve 20. letech ale další vývoj automobilky Laurin & 
Klement zásadně poznamenaly, oběma zakladatelům 
bylo jasné, že potřebují silného partnera. Toho v roce 
1925 našli v plzeňském koncernu Škoda, který byl 

tehdy největší společností v ČSR. Díky spojení s tímto 
průmyslový gigantem získala výroba automobilů v 
Mladé Boleslavi další velký impuls. 

Ve 30. letech vznikla řada legendárních modelů 
značky. Pro nejširší masy motoristů byla určena Škoda 
420 Popular, na druhém konci výrobního programu 
se objevila první generace vlajkové lodi Škoda 640 
Superb se šestiválcovým motorem. Další vývoj ale 
opět zbrzdila válka.

Po druhé světové válce byla Škoda zestátněna. I 
v nelehkých dobách socialistického plánovaného 
hospodářství se ale zaměstnancům dařilo vyvíjet a 
vyrábět velmi dobrá auta. Stačí uvést typy Škoda 1101 
Tudor, Škoda 440 Spartak nebo legendární roadster 
Škoda Felicia. Milníkem se v roce 1964 stala Škoda 
1000 MB, první vůz značky se samonosnou karoserií, 
pohonem zadních kol a motorem vzadu - ten byl 
vyráběný unikátní metodou tlakového lití hliníku. Této 
koncepci zůstala automobilka věrná až do roku 1987, 
kdy se veřejnosti představil nový vůz s moderním 
pojetím „vše vpředu“ a italským designem studia 
Bertone - Škoda Favorit.

Po roce 1989 bylo zřejmé, že Škoda 
potřebuje získat silného strategického 
partnera. Našla jej v koncernu 
Volkswagen v roce 1991 a od té doby se 
píše další výrazná kapitola její historie. 

více na
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