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Rekordní rok, ale jen pro firemní klientelu
Rok 2015 byl zatím nejúspěšnějším rokem v 22leté
historii sledování prodeje a od roku 2004 registrací
silničních motorových vozidel v ČR. Celkově
registrace nových osobních automobilů v roce 2015
vzrostly oproti roku 2014 o 20,04 % z 192 314 na
230 857 vozů, tj. o 38 543 aut. To je podstatně lepší
výsledek, než se očekávalo ale je i lepší, než by

skok proti stavu z roku 2014 s 51 925 registracemi
(podíl operativního leasingu byl ještě zanedbatelný).
V roce 2013 bylo v České republice registrováno
celkem 164 736 nových osobních automobilů,
přičemž podíl privátních činil 30,8 %, tzn. soukromníci
si pořídili 50 739 nových aut. To byla dlouhodobě
nejnižší hodnota. V roce 2010 bylo v České republice
registrováno celkem 169 236 nových osobních
automobilů a privátních činil 40,75 %, tzn. 68 963
nových aut, tedy víc, než v letošním roce. V roce 2009
byl podíl soukromníků z celkového počtu 161 659
nově registrovaných aut 48 %, což znamená, že
tehdy si soukromí motoristé pořídili 81 750 vozidel!
Je tedy jasné, že na růstu registrací nových
automobilů se podílejí jen firmy a významný podíl
zaujímají i krátkodobé registrace s následným
reexportem.

odpovídalo růstu HDP. Meziroční růst je sice jeden z
nejvyšších v celé Evropě, nicméně obměna vozového
parku kolem 4 % je podstatně nižší, než je evropský
standard a nepostačuje k omlazení vozového parku,
který naopak vzhledem k rostoucímu dovozu
starých ojetin a vývozu nových ojetin stárne.
Podíl firemních vozidel tvořil 75%, privátních 25 %.
Pokud bychom zohlednili operativní leasing pro
privátní osoby, pak by tento poměr činil cca 71
% a 29 %. To znamená, že soukromníci si pořídili
57 714 resp. 66 948 (vč. operativního leasingu pro
soukromníky) nových automobilů. To je výrazný

Registrace dovážených ojetých osobních automobilů
letos vzrostly o 25,7 %, přičemž podíl vozidel
starších 10 let stále vzrůstá a činí již 48,4 % (73 246
vozidel). To znamená, že plná pětina ze všech nově
registrovaných osobních aut v roce 2015 byla starší
10 let!
Změna zákona se projevila na jednorázovém
dramatickém nárůstu zaniklých vozidel (vyřazených
z registru), a to ve všech kategoriích. Vyřazena
byla vozidla v dlouhodobém převodu, takže toto
množství nemá vliv na stav vozového parku, kde
jsou uváděna jen registrovaná vozidla v provozu,
takže nedošlo ke snížení průměrného věku vozidel.
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Tesla v Norsku v plamenech
Zástupci
společnosti
Tesla
Motors v Norsku vyšetřují požár
vozu Model S, který vzplanul u
firemní rychlodobíjecí stanice
v Kristiansandu. V Norsku
je Tesla Model S jedním z
nejoblíbenějších
vozů.
Při
požáru naštěstí nebyl nikdo
zraněn. Majitel zaparkoval svůj
vůz, připojil jej k rychlodobíjecí
stanici Tesla a odešel. Když vůz vzplanul, nemohli hasiči použít vodu kvůli chemické
reakci v lithio-ionovém akumulátoru. Proto museli vůz pokrýt speciální pěnou. Požár
vyšetřuje norská policie, ale zatím podle dostupných zpráv nezjistila příčinu.
V USA v roce 2013 nejvyšší autorita pro bezpečnost na dálnicích NHTSA vyšetřovala
Model S poté, co čtyři tyto vozy začaly hořet. Tehdy byl za příčinu označen průnik cizích
předmětů podlahou a proražení sady akumulátorů. To se prokázalo u tří shořelých
vozů, zatímco čtvrtý shořel v garáži při dobíjení bez jakéhokoliv vysvětlení.
více na www.autoweek.cz

Kia Optima už v prodeji
Nová Kia Optima přijíždí se zvětšeným interiérem, což bylo dosaženo mimo jiné
prodlouženým rozvorem. Interiéru dominuje použití nových, zejména měkčených
materiálů navozujících pocit komfortu a luxusu. Změnou zavěšení předních i zadních
kol dochází k hladší odezvě při jízdě na nerovném povrchu s vyšší úrovní jízdního
komfortu, ovladatelnosti a stability.
Modernizovaný vznětový čtyřválec 1,7 CRDi má v Optimě největší výkon 104 kW (141
k) a točivý moment 340 N.m. Základní výbava Comfort nabízí za cenu od 684 980
Kč vč. DPH mj. denní svícení
LED,
duální
elektronickou
klimatizaci, integrovanou GPS
navigaci se 7“ displejem, zadní
parkovací kameru, tempomat
a jízdní bezpečnostní systémy.
Nová Kia Optima je vozem
výrazně orientovaným také na
fleetové zákazníky v ČR. Proto
základní nabídku tří úrovní výbav
doplňuje specifikace Business
Line pro firemní klientelu.
více na www.autoweek.cz

Silný závěr roku v prodeji aut v Evropě
Všechny klíčové trhy západní Evropy, tedy Německo,
Francie, Itálie a Španělsko, hlásí mimořádně úspěšný
prodej v průběhu prosince 2015.
Registrace nových aut na největším evropském trhu
v Německu meziročně dosáhly v prosinci meziroční
nárůst o 7,7 % na 247 000 aut. To znamená, že celoročně
bylo registrováno 3,21 milionu
nových automobilů s nárůstem
proti roku 2014 o 5,6 %.
Navzdory Dieselgate dosáhla
vedoucí značka německého
trhu zvýšení prodeje o 4,4
% na 686 000 automobilů,
přičemž Mercedes-Benz zaznamenal růst o 5,3 % a
Opel o 4,7 %.
V Německu bylo v roce 2015 vyrobeno 5,74 milionu
automobilů, což znamená zvýšení o 2 %, ovšem v
prosinci byl zaznamenán pokles výroby o 1 %. Export
z Německa v roce 2014 vzrostl o 3 % na 4,41 milionu
vozidel, jenže v prosinci asociace VDA zaznamenala
pokles o 4 %!
Ve Francii přinesl prosinec meziroční zvýšení prodeje
o 13 % na 183 726 automobilů. V celoroční bilanci
to znamená 1,91 milionu nově registrovaných vozidel,
tedy o 6,8 % víc než v roce 2014.
V Itálii přinesl prosinec 2015 meziroční zvýšení prodeje
dokonce o 19 % na celkových 103 395 vozidel. To vedlo

k meziročnímu skoku o 16 % na celkově prodaných
1,57 milionu aut za rok 2015.
Prodej nových aut ve Španělsku, podporovaný
státními dotacemi, přinesl meziroční zvýšení o 21 %
na 88 609 vozů a rovněž o 21 % vzrostl i prodej za
celý rok na výsledných 1,03 milionu aut.
Na základě celoročního vývoje
lze předpokládat, že růst prodeje
v Evropě bude pokračovat, a to
i přesto, že mnozí pozorovatelé
upozorňují na skutečnost, že
současný růst je do značné
míry motivován nebývalými slevami, nabízenými
automobilkami, a to včetně prémiových značek.
Ve Spojených státech solidní prodej aut v prosinci (s
meziročním zvýšením o 8,9 %) znamenal, že za celý
rok byl překonán rekord z roku 2000. Tehdy bylo
dodáno 17 402 486 nových aut, zatímco v roce 2015
by to mělo být 17 470 659 všech lehkých vozidel (tzn.
osobních aut i užitkových, kam se řadí nejen velké
pick-upy, ale i SUV a MPV), tedy o 5,7 % víc než v
roce 2014. Významnou podporou pro růst prodeje
aut v USA jsou velmi nízké ceny pohonných hmot,
dostupnost úvěrů, výhodné leasingové podmínky
a růst zaměstnanosti. Výsledkem je růst prodeje
především pick-upů, crossoverů a MPV - celoročně o
13 %, zatímco prodej osobních aut vzrostl jen o 2,3
%.
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Výroba v TPCA stoupla o 16 000 aut
Automobilku
Toyota
Peugeot
Citroën Automobile (TPCA) v roce
2015 opustilo výrobní linky závodu
219 054 automobilů což je o 15 955
vozů (tzn. o 7,3 %) víc než v roce
předchozím. Největší podíl výroby
připadl v roce 2015 na Toyotu Aygo,
které z výrobních linek sjelo 42 %
(91 199 vozů), za ní pak následoval
Peugeot 108 s 31 % (67 224 aut) a
Citroën C1 s 28 % (60 631 vozů). Úsporný motor 1,0 l mělo pod kapotou 188 413 aut,
což je plných 86 %, tzn. růst o více než 2 %, ale narostl počet vozů vybavených 1,2 l
motorem na 30 641 kusů. Právě tak pětidveřová varianta karoserie v roce 2015 vládla
(84,3 % - 184 583 vozů) nad třídveřovou (15,7 % - 34 471 vozů).
V žebříčku zemí, do nichž proudí nejvíce automobilů z TPCA, zůstala na prvním místě
Velká Británie s 27,3 % (59 892 vozů), následovaná Francií s 16,8 % (36 827 vozů). Na
třetím místě stoupl podíl exportu do Itálie na 12,3 % (26 897 vozů) a žebříček prvních
pěti zemí uzavírá Německo s 10,5 % (23 057 vozů) a Holandsko 7,7 % (16 836 vozů).
více na www.autoweek.cz

Rok 2015 pro Hyundai v Nošovicích
Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích vyrobila za rok
2015 celkem 342 200 osobních automobilů, čímž dosáhla meziročního nárůstu objemu
produkce 34 750 aut, tedy 11,3 %. V loňském roce byla zahájena výroba tří novinek
- inovovaných i30 a ix20 a zcela nového
Tucsonu.
Na
celkovém
objemu
vyrobených
automobilů v roce 2015 se jednotlivé modely
podílely takto: Tucson - 33 % (vyráběl se od
15. června), ix35 - 26 % (do 19. června), i30 31 % a ix20 - 10 %. Nejvíce se tedy vyráběla
SUV ix35 a jeho nástupce Tucson, která
souhrnně představují 59 % produkce.
V České republice se v roce 2015 prodalo
15 992 aut z produkce HMMC (meziroční
nárůst o 2184 vozů), tedy 4,7 % celkově vyrobených aut a 95,3 % aut bylo z Nošovic
exportováno do zahraničí.
Během roku 2015 udržovala společnost HMMC počet zaměstnanců na úrovni 3400
osob, obyvatelé Moravskoslezského kraje představují 97 % všech zaměstnanců.
více na www.autoweek.cz

Ferrari se oddělilo od FCA
Po říjnovém prodeji 10 % akcií Ferrari po vstupu
na burzu v New Yorku společnost Fiat Chrysler
Automotive završila rozchod s Ferrari nabídkou
zbývajících 80 % akcií Ferrari, které vlastnila na burze
v Miláně. Ferrari se tak stává samostatnou firmou.
Sergio Marchionne, který i nadále zůstává v čele
jak FCA, tak Ferrari, věří, že se úplným oddělením
od velkovýroby aut v rámci FCA dále zvýší hodnota
Ferrari jakožto samostatného producenta luxusního
zboží podobně, jako tomu je u výrobců luxusních
parfémů či luxusních oděvů. Předpokládá se, že
hodnota Ferrari v roce 2016 dosáhne 26,5násobku
jeho ročního zisku, zatímco u FCA to bude 8,6násobek
(pro porovnání - podle Automotive News je hodnota
GM 6,4násobkem jeho zisku).
Marchionne pro svůj ambiciózní plán vzestupu FCA
potřebuje 52 miliard dolarů, aby do roku splnil svůj cíl
v roce 2018 překročit hranici 7 milionů prodaných aut,
což je téměř o 2 miliony vozidel víc než v současné
době. Prodejem Ferrari získá asi pětinu této částky.
FCA ale okamžitě potřebuje zajistit rozsáhlé investice
pro dokončení plánů nových modelů pro značky Alfa
Romeo a Maserati.

Tržní hodnota FCA po zahájení prodeje akcií Ferrari
dosáhla 10,9 miliardy eur, zatímco před prodejem
Ferrari byla 16,7 miliardy eur. Očekává se, že hodnota
Ferrari by měla stoupnout až k 8 miliardám eur. Když
byl schválen projekt prodeje akcií Ferrari, Marchionne
věřil, že tímto krokem získá do pokladny FCA 9,2
miliardy eur, což plně pokryje veškeré náklady, které
dosud měl Fiat s převzetím Chrysleru. V roce 2014
Ferrari přispělo 12 % k celkovému zisku FCA.
I nadále je majitelem 10 % akcií automobilky syn
zakladatele firmy Piero Ferrari. Dalších 23,5 % akcií
bylo převedeno na investiční společnost Exor Holding,
která je pod kontrolou rodiny Agnelliů. Agnelliové
i nadále kontrolují 29 % akcií FCA. Společnost Exor
uzavřela dohodu s Pierem Ferrarim o spolupráci při
kontrole automobilky Ferrari. Společně vlastní více
než třetinu akcií a ovládají téměř polovinu hlasovacích
práv.
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Nejlepší prodejní rok Opelu
v ČR
Uplynulý rok 2015 byl pro
značku Opel v ČR rokem
prodejního
rekordu
od
zavedení „novodobých“ SDA
statistik!
Díky
dlouhodobě
skvělým výsledkům se Opel
neustále posouvá žebříčkem
značek směrem vzhůru a rok
2015 uzavřel na skvělé osmé
pozici v prodejích OA a LUV. Při hodnocení prodeje pouze osobních vozů figuruje
Opel dokonce na 6. pozici! Prodejem 8506 osobních a lehkých užitkových vozů Opel
v ČR meziročně posílil o téměř 17 %. Pokud by prodejní statistiky byly očištěny o tzv.
reexporty, které u některých značek představují desítky procent z vykazovaných
prodejů, figuroval by Opel dokonce na 7. pozici v prodeji OA+LUV a na 5. příčce
v prodeji samotných osobních automobilů.
více na www.autoweek.cz
Milionová odškodnění pro pozůstalé zdraží povinné ručení
Neustále rostoucí náklady na odškodnění nemajetkové újmy a další náklady drží trh
povinného ručení celkově ve ztrátě. Nový občanský zákoník totiž rozšířil okruh osob,
které mohou nárokovat odškodnění při dopravní nehodě, jehož výše navíc není nijak
omezena. Pojišťovny již evidují případy, kdy pozůstalí obětí dopravní nehody inkasovali
milionové odškodné. Přitom lze očekávat, že nemajetkové škody ještě porostou, což
nutně povede ke zdražování povinného ručení.
„Nový občanský zákoník způsobuje razantní nárůst škod na zdraví. Pro výši odškodnění
je navíc rozhodující ztráta životních příležitostí poškozeného,“ uvádí marketingový ředitel
ePojisteni.cz David Holý s tím, že nyní dvě poškozené osoby, které utrpěly stejnou újmu
na zdraví, nemusejí dosáhnout na stejnou výši odškodnění. Každý případ se posuzuje
individuálně a rozšířil se počet osob, které se mohou domáhat i odškodnění za duševní
útrapy spojené se ztrátou blízké osoby.
Kromě toho musejí pojišťovny odvádět příspěvky do Fondu zábrany škod, hradí výjezdy
hasičských jednotek k dopravním nehodám a náklady jim zvyšuje zrušení povinného
příspěvku nepojištěných řidičů do garančního fondu ČKP.
více na www.autoweek.cz
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Rhiag Group přebírá americký LKQ
Nový rekord značky Škoda v ČR
Volkswagen pokračoval v růstu

Nová generace nanokosmetiky
Společnost Pikatec uvádí na trh novou generaci
nanokosmetiky s názvem Pikatec Ceramic a Pikatec
Diamond. Kompletní patentovaný výzkum, testy a
zkušební procesy jsou výsledkem téměř dvouleté
spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci (TUL).
Spolupráce začala v roce 2014, kdy se český investor
v oblasti aplikací nanotechologií obrátil na TUL
s požadavkem na posouzení kvalitativních faktorů u
několika vzorků nanokosmetických výrobků na trhu.
Výsledky laboratorních testů ukázaly, že z několika
dodaných různých vzorků nanokosmetiky byl svým
složením na bázi nanotechnologie, kromě Pikatecu,
pouze jeden další produkt.
Vývojový tým prof. Petra Loudy CSc. se po
vyhodnocení dodaných vzorků zaměřil na zlepšení
stávající politury s označením Basic. Zjištěné poznatky
však vedly tým k závěru, že bude lepší se dále ubírat
zcela novou cestou. Nejprve byly definovány základní

vlastnosti nové emulze na bázi nanometriálů, jako
jsou tvrdost, otěruvzdornost, pružnost, UV rezistence,
voděodpudivost či tepelná odolnost. Další vývoj byl
postaven na výběru vstupních materiálů, změně
tradičních postupů a aplikaci nanočástic. Výsledkem je
nové nosné medium ve složení emulze, které přineslo
skokovou změnu vlastností.
Základním principem funkce nanokosmetiky Pikatec
je co nejtěsnější uzavření pórů v automobilovém
laku správnou aplikací nové emulze s obsaženými
nanočásticemi o velikosti do 30 nm (1 nm = 10-9
m). Dochází tak k vytvoření velmi tenkého filmu,
který svými vlastnostmi chrání povrch laku a vytváří
ochranný štít o velmi vysoké tvrdosti. Lak ošetřený
politurou Pikatec vykazuje mnohem lepší odolnost
vůči mechanickému poškození, teplotě, UV záření a
povětrnostním vlivům i předčasnému stárnutí laku.
Zároveň zajišťuje vysoký lesk, ochranu před škrábanci
a ochranu před solí a asfaltem.
Nová generace automobilové nanokosmetiky Pikatec
se vyrábí v České republice pod neustálým dohledem
týmu vývojových pracovníků Technické univerzity
v Liberci.
Gerfecri, inequem publice musses ocutemus
commorunt. Iquam sulabunum oponves temperorbis,
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Volvo XC90 s technologií T8 Twin Engine
Volvo XC90 bylo již od základu navržené i pro využití systému hybridního pohonu s vnějším dobíjením (Plug in). S využitím nové modulární platformy
(SPA) v kombinaci se zážehovým motorem T6 Drive-E
postavila automobilka Volvo Cars prostorné sedmimístné SUV, které kombinuje elektromobil, hybridní pohon a vysoce výkonný automobil v jednom.
Volvo XC90 T8 Twin Engine pohání speciálně upravená varianta čtyřválcového zážehového motoru
T6 Drive-E s přeplňováním mechanicky poháněným
dmychadlem a turbodmychadlem. Největší výkon má
234 kW (318 k) a maximum točivého momentu 400
N.m.
Startér/generátor CISG je přímo spojený s klikovým
hřídelem a zastává tři důležité funkce. Jedná se o
výkonný spouštěč, který zajišťuje hladký přechod
z elektrické jízdy k pohonu spalovacím motorem,
výkonný generátor elektrické energie a jako pomocný elektromotor, který v případě potřeby spolupracuje s dmychadlem a turbodmychadlem na dosažení
vyššího výkonu.
Trakční elektromotor o výkonu 60 kW je na zad-

ní nápravě a pohání zadní kola. Vysokonapěťový
akumulátor je umístěn do středového tunelu vozu,
takže neomezuje interiér ani zavazadlový prostor a
ponechává místo pro tři řady sedadel. Umístění akumulátoru pomáhá i ke snížení těžiště vozu.
Systém hybridního pohonu dosahuje celkově největší výkon 294 kW (400 k) a točivý moment 640
N.m při extrémně nízké spotřebě 2,5 l/100 km v
měřicím cyklu NEDC. Přitom zrychlení z 0 na 100
km/h je za 5,9 s.
Prostřednictvím ovladače na středové konzoli nebo
dotykového displeje si řidič může zvolit jeden z pěti
jízdních režimů: Hybrid, Pure electric s dojezdem
jen na elektropohon 40 km, Power, pohon všech kol
AWD a Save, v němž může řidič šetřit energii z akumulátoru na později nebo využít spalovací motor k
jeho nabití. Smíšený brzdový systém částečně využívá technologii Brake-by-wire, díky níž může rekuperovat kinetickou energii a využít ji buď okamžitě,
nebo k dobití akumulátoru.
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid v
základní výbavě Momentum přijde na 2 089 000 Kč.
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Bosch mění propojené automobily v osobní asistenty
Pro řidiče je připojení k internetu v automobilu více
než jen praktický doplněk. Díky němu je řízení bezpečnější a efektivnější. Bosch to názorně demonstruje
na veletrhu CES 2016 v Las Vegas řadou propojených
funkcí a asistenčních systémů. Bosch nechává nahlédnout do automobilu budoucnosti prostřednictvím
modelového vozidla, které ukazuje
nový typ interakce
mezi člověkem a
technologií.
„Rozptylování pozornosti
řidiče
můžeme
minimalizovat tak, že
mu
poskytneme
správné
informace ve správný
čas,“ řekl Volkmar
Denner,
předseda představenstva
společnosti Bosch,
na tiskové konferenci společnosti na
veletrhu CES 2016 v
Las Vegas.
Ve vystavovaném
vozidle
jsou
přístrojová deska
a středová konzole
přeměněny v elektronický displej.
Informace zobrazované na tomto
obřím displeji se
mění v závislosti
na aktuálním okolí
vozidla. Pokud se
blíží z pravé strany
chodec, rozbliká se kontrolka, která na to řidiče upozorní.
V úvahu jsou vzaty preference řidiče, stejně jako
události v jeho diáři. Bude-li například zrušena něk-

terá ze schůzek, automobil
budoucnosti udá automaticky
směr jízdy k dalšímu místu
schůzky uvedenému v diáři.
Řidiči budou moci aktivovat
autopilot a získat tak ještě více času, čímž bude jejich
jízda pohodovější.
Propojené
automobily
budoucnosti dokážou ale
mnohem víc. Po
připojení k chytré
domácnosti
budou mít možnost
kdykoliv využívat
funkce, jako je ovládání
systému
topení nebo zabezpečení. Jestliže
například
kurýr
bude chtít doručit
balíček a nikdo
není doma, bude
stačit jediný dotek
prstem na displeji vozidla, který
kurýrovi
umožní
uložit balíček uvnitř
domu a potvrdí
jeho přijetí.
Interakce s technologií tohle všechno zvládne a bude
to bezpečné a pohodlné. Propojený
systém
infotainmentu umožní řidiči
využívat navigaci
nejen v provozu,
ale také během celého dne. Bude mít možnost přístupu na online služby a aplikace chytrého telefonu a
bude jej ovládat pomocí gest a slov, stejně jako by
mluvil se spolujezdcem. To udělá z automobilu skutečného osobního asistenta řidiče.
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Faraday Future - víc než extrémní elektromobil
Očekávané představení nové společnosti Faraday Future
přineslo na výstavě CES 2016 ukázku toho, kam až může
dospět elektromobilita - k autonomnímu vozidlu FFZero1
pro jediného cestujícího s výkonem 735 kW! Faraday
Future toho ale slibuje mnohem více a bude stát za
sledování.
Elektricky poháněné superauto FFZero1 by nestálo za
zmínku, kdyby za tímto projektem nestály obrovské
investice z Číny, velmi silný tým odborníků, angažovaných z
mnoha automobilek, a příslib široké škály různých vozidel
s elektrickým pohonem. Tento koncept vznikl proto, aby
dodal vážnosti nově vytvořené společnosti pro výrobu
vozidel s elektrickým pohonem. Budoucí sériová vozidla
by se měla objevit v relativně krátkém čase a budou
podstatně bližší běžné realitě.
Společnost Faraday Future založil před 18 měsíci čínský
miliardář Jia Yueting. Ve velmi krátké době získal 550
špičkových odborníků z automobilového průmyslu od
Tesla Motors, BMW, Volva a dokonce i z úřadu NHTSA,
starajícího se o bezpečnost na amerických dálnicích.
Představitelé společnosti uvedli, že základem konceptu
je modulární šasi a systém akumulátorů, které budou

využity v sériové produkci
této společnosti. Pozoruhodná
je náhrada jediné rozměrné
a těžké sady akumulátorů
systémem označovaným jako
řetězec akumulátorů. Ten má umožnit snazší výměnu než
jeden velký celek. Délka tohoto řetězce se může měnit
podle velikosti vozidla, v němž je použit. To má usnadnit
rychlejší ale i levnější vytváření řady vozidel.
Uspořádání platformy rovněž poskytuje prostor pro
použití od jednoho až do tří trakčních elektromotorů
pohánějících přední, zadní nebo všechna kola při užití
stejné základní architektury vozidla. FFZero1 má extrémní
řešení se čtyřmi trakčními elektromotory. Malá série
těchto vozidel by měla nabízet plně autonomní řízení, ale
současně umožní, aby si řidič sám užil zážitek z řízení na
závodní trati.
Společnost Faraday Future má ústředí ve městě Gardena
v Kalifornii. Před koncem roku získala podporu státu
Nevada ve výši 335 milionů dolarů na vybudování továrny
na okraji Las Vegas. Po dokončení areálu za miliardu
dolarů zde má pracovat 4500 lidí. Kdy tam začne výroba
ani kdy budou představena auta pro sériovou výrobu
Faraday Future zatím nesdělil. Podle Sampsona by měl
být proces uvádění nových modelů na trh rychlejší, než u
konkurenční Tesla Motors.
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Kia na cestě k plně autonomnímu řízení
Společnost Kia Motors uvedla svoji novou podznačku
Drive Wise, která bude zahrnovat všechny budoucí
vyspělé systémy na podporu řízení (ADAS) od této
automobilky. Kia už zveřejnila plán vyrábět do roku
2020 automobily s částečně autonomním řízením a
plně autonomní vozidla by měla představit do roku
2030.
Kia pokrokové technologie Drive Wise poprvé
představila veřejnosti na přehlídce spotřební
elektroniky CES 2016 v Las Vegas. Technologie
Drive Wise umožní automobilce Kia zabudovat do
svých budoucích modelů inteligentní bezpečnostní
technologie, které napomohou eliminovat nejrůznější
nebezpečí spojená s řízením a změnit způsob, jakým
majitelé se svými vozy komunikují.
Vyspělejší technologie, které Kia v současnosti vyvíjí,
řidiči nabídnou vyšší úroveň podpory ve formě
předvídání a schopnosti reakce na měnící se dopravní
podmínky a potenciální nebezpečí, čímž napomohou
zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
Ze svých budoucích technologií Drive Wise Kia
prezentovala systém autonomního řízení na dálnici
HAD, systém autonomního řízení ve městě UAD,
systém sledování vpředu jedoucího vozidla PVF, systém
nouzového zastavení ESS ve spojení se systémem
rozpoznávání stavu řidiče DSM nebo asistent pro

jízdu v koloně TJA a funkci
autonomního parkování a
vyjetí z parkovacího místa.
Hlavním smyslem technologií
Drive Wise pro vozy Kia je
zvýšit bezpečnost řízení a současně jej usnadnit.
Zaměřují se na co nejrychlejší odhalení možných
nebezpečí a umožňují řidiči nebo vozidlu příslušným
způsobem zareagovat. Řidiči však mají i nadále
možnost tyto technologie obejít přímým zásahem
do řízení a ponechat si více kontroly podle vlastního
uvážení.
Nová generace rozhraní HMI automobilky Kia,
prezentovaná v rámci speciální expozice I-Cockpit,
vychází z koncepce ovládání naslepo (tj. bez
dívání). Vůz, jenž automaticky rozpozná individuální
předvolby řidiče ještě před rozjezdem na základě
otisku prstu nebo signálu chytrých hodinek může
upravit prostředí v kabině, tedy spustit oblíbenou
hudbu, nastavit optimální teplotu klimatizace a
navolit způsob zobrazování informací na přístrojovém
panelu. Když se řidič rozhodne některé z nastavení
změnit, I-Cockpit rozpozná příslušné gesto, aniž by
řidič musel odklánět zrak od vozovky.
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Ford ztrojnásobí flotilu autonomních prototypů
Ford bude mít nejvíc autonomních prototypů ze
všech výrobců automobilů. Letos ztrojnásobí jejich
počet. Vozy nově zařazené do testovací flotily budou
vybaveny novým přesným snímačem Solid-State
Hybrid Ultra PUCK Auto od společnosti Velodyne.
Ford na veletrhu CES 2016 v Las Vegas oznámil,
že během letošního roku ztrojnásobí počet plně
autonomních prototypů Fusion Hybrid, které
procházejí jízdními zkouškami. Vznikne tak největší
autonomní flotila v celém automobilovém průmyslu.
V Arizoně, Kalifornii a Michiganu bude jezdit celkem
30 těchto vozů.
Ford pracuje na vývoji autonomních vozů již více
než deset let. Jedná se o jednu z klíčových součástí
strategie Ford Smart Mobility. Nedávno společnost
oznámila, že v letošním roce vyšle své autonomní
prototypy na kalifornské silnice. Zároveň probíhá
jejich testování ve zkušebních areálech Fordu i na
veřejných komunikacích v Michiganu. Ford byl také
prvním výrobcem automobilů, který začal zkoušet
autonomní vozy v Mcity - třináctihektarové maketě
města provozované michiganskou univerzitou.

Autonomní
prototypy
Ford třetí generace budou
vybaveny novým přesným
snímačem
Solid-State
Hybrid Ultra PUCK Auto
od společnosti Velodyne.
Senzor typu lidar svým tvarem a velikostí skutečně
připomíná hokejový puk a pyšní se dosahem 200
m. Snímače pomohou urychlit vývoj a ověřování
softwaru „virtuálního řidiče“, který je rozhodovacím
centrem autonomního vozu.
Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je
snímač Solid-State Hybrid Ultra PUCK Auto vhodný
pro zástavbu do automobilu. Jeho snímací vlastnosti
umožní technikům Fordu snížit počet lidarových
senzorů na voze ze čtyř na dva bez negativního
dopadu na objem a kvalitu získaných dat.
Ford mezitím dále zdokonaluje typy snímačů, které
se na automobilech objevují už dnes. Kamery, radary
a ultrazvuková čidla tvoří základ poloautomatických
funkcí jako adaptivní tempomat, aktivní parkovací
asistent, systém udržování v jízdním pruhu, detekce
chodců atd.
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