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Průlomový test elektromobilů
Organizace AutoBest realizovala ojedinělý test
všech v Evropě běžných elektromobilů v reálném
provozu EcoBest Challenge – Electrified by VinFast.
Limitem pro zařazení do testu byl homologovaný
dojezd minimálně 200 km a základní cena do
32 000 eur (815 000 Kč) bez DPH a státní podpory. Do
testu bylo zařazeno 15 nejprodávanějších modelů
na evropském trhu: Citroën ë-C4, Cupra Born,
Dacia Spring, Fiat 500e, Honda e, Hyundai Kona
Electric, Kia e-Niro, Nissan Leaf, Mazda MX-30, Opel
Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208, Peugeot
e-2008 , Renault Zoe a Volkswagen ID.3. Všechny
testované elektromobily byly sériové modely a jely
se zapnutou klimatizací a infotainmentem.
Metodika testu byla inspirována praktickými
potřebami a chováním většiny evropských
motoristů a jejich každodenního dojíždění. Nešlo
o tradiční srovnávací test ani o test rekordního
dojezdu, nebo naopak test rychlosti, který měl
ověřit, jak agilní elektromobily jsou.
Elektromobily řídili novináři z organizace
AutoBest a z coches.net. Auta si měnili
po 30 km aby se do výsledků nepromítl rozdílný
styl jízdy. Jezdilo se v koloně po okruhu dlouhém
60 km kombinujícím 50 % jízdy po dálnici, 20 % po
silnicích a 30 % v městském provozu. Když dojezd
na displeji vozu klesl pod 60 km pokračoval
po okruhu společnosti Circutor až do úplného
zastavení.

Cílem EcoBest Challenge nebylo vytvořit
žebříček 15 vozů, ale nabídnout referenci,
která může vést k realističtějšímu pohledu
spotřebitelů. Podle hodnocení poroty AutoBest,
složené z novinářů z 32 zemí Evropy, neexistuje
elektromobil, který by uspokojil rozdílné potřeby
mobility všech spotřebitelů. Hlavní organizátor
testu Joan Dalmau, dopisovatel webu coches.
net a španělský člen poroty AutoBest, k výsledkům
uvedl: „Skutečný dojezd získaný v testu ukazuje,
že elektromobily se staly perfektní alternativou
pro městské prostředí.“
„S EcoBest Challenge udělala organizace
AutoBest další odvážný krok k tomu, aby motoristům
poskytla klíčové informace o nejoblíbenějších
elektromobilech na trhu. Je důležité dodat, že si
jsme jisti, že při použití techniky ekologické jízdy
bude výsledkem delší dojezd bližší hodnotě WLTP.
To ale nebylo naším cílem. V organizaci AutoBest
jsme přesvědčeni, že do roku 2025 budeme mít
k dispozici auta, která dosáhnou víc než 10 – 12
km/kWh,“ řekl Dan Vardie, zakladatel a předseda
AutoBest.
Více k výsledkům testu na str. 10 (dostupná
po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Kadjar odchází, přichází Austral
Kadjar se stane Australem: s novým 451
cm dlouhým kompaktním SUV Renault
pokračuje v obnově své modelové
nabídky. Austral bude veřejnosti odhalen
na jaře a Renault už pro něj nenabídne
turbodiesel. Základem vozu je alianční
platforma CMF-CD3. Jako pohonné
jednotky budou na výběr jen dva mildhybridy se zážehovými motory – už známý
1,3 TCe MHEV 12 V a zcela nový 1,2 TCe
MHEV 48 V. Ty doplní nový hybridní E-Tech
s výkonem 147 kW (200 k). Novinka právě
prochází závěrečnou fází ověřovacích
testů na otevřených silnicích ve Francii,
Španělsku, Německu a Rumunsku.
Maskované prototypy jsou samozřejmě

vděčným
objektem
pro
zvědavé
kolemjdoucí. Renault proto sám zveřejňuje
snímky jednoho z těchto vozidel s mírnou
kamufláží.

Kia Sportage vstupuje na český trh
Kia v České republice zahájila prodej páté
generace SUV Sportage. Sportage je
po Ceedu druhý prodejně nejúspěšnější
model značky Kia na českém trhu. Od
začátku působení značky Kia v České
republice v roce 1994 se jej u nás prodalo
již 25 000. Pátá generace je první model
značky postavený na platformě N3.

Dalšími novinkami jsou elektronicky řízené
tlumiče s nastavitelnou charakteristikou
ECS a elektronicky řízený systém pohonu
všech kol AWD. Vůz s délkou 4515 mm má
zavazadlový prostor o objemu 591 l/1780 l.
Interiér má novou koncepci s displejem
12,3" v roli přístrojového panelu společně
s
mírně
zakřiveným
multifunkčním
dotykovým panelem infotainmentu.
Zájemci budou mít poprvé na výběr
i alternativní pohony – hybridní (HEV)
a plug-in hybridní (PHEV). V základní
specifikaci Comfort se zážehovým
čtyřválcem 1,6 T-GDI/110 kW (150 k) je akční
cena 599 980 Kč. Nejvyšší verze Sportage
PHEV GT-Line s pohonem 4×4 stojí 1 219
980 Kč. Standardem je sedmiletá záruka.
Všechny verze vyrábí Kia Slovakia v Žilině.
Kia Czech v roce 2022 očekává prodej
přes 1500 vozů Sportage v poměru 78 %
zážehových motorů a 22 % turbodieselů,
u pohonů HEV a PHEV očekává podíl 11 %.
více na
www.autoweek.cz

Mezi dovozci automobilů panuje mírný optimismus
Porovnání výsledků registrací vozidel mezi roky
2021 a 2020 s nepatrným růstem prodeje osobních
vozů o 1,9 % na 206 876 vozidel nemá vzhledem
k situaci ve výrobě a neuspokojené poptávce
moc smysl. Zajímavější je pohled představitelů
Svazu dovozců automobilů.
Tajemník SDA Josef Pokorný konstatoval:
„Trocha optimismu a snad pozitivní signál pro
letošní rok vychází z toho, že i v roce 2021 byla
velká poptávka po nových automobilech.
Prodejci mají prázdné sklady, stejně jako jsou
vyprázdněné autobazary. Pozitivním signálem
je, že společnost je, navzdory všemu, relativně
stabilizovaná a nedošlo k úplnému kolapsu
ekonomiky.“
Předseda Výkonného výboru SDA a ředitel
Citroënu ČR František Neumann uvedl: „Rok
2021 nebude rokem, na nějž budeme vzpomínat
s nadšením. První pololetí sice přineslo naději
na zlepšení, ale během druhého pololetí se vše
pokazilo. Všichni máme velké portfolio klientských
objednávek. Stále je poptávka po autech, ale
bude záležet na tom kdy se podaří je dodat.
Fungování dealerské sítě je pod tlakem růstu cen
vstupů, energií ale i rostoucích požadavků na růst
mezd. Přitom se prodává méně aut na to, aby bylo

možné generovat potřebný zisk. V roce 2022 tedy
bude vlivem externích vlivů docházet k redukci
prodejních sítí. V roce 2022 budou pokračovat
komplikace, takže budeme rádi za udržení úrovně
prodeje jako v loňském roce.“
Martin Peleška, generální ředitel Toyota
Central Europe, doplnil: „Chtěl bych vyzdvihnout
důležitost prodejní sítě – to jsou stovky ﬁrem a tisíce
zaměstnanců, kteří prožili velmi těžké dva roky,
když museli na každodenní bázi sledovat všechny
změny, okamžitě je realizovat a řešit mnoho
problémů. Je na ně vyvíjen enormní tlak ačkoliv
jsou relativně málo vidět.“
Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche ČR,
konstatoval: „Je vidět, že je stále velká potřeba
individuální mobility, takže jsme do budoucna
optimisty.“
Generální ředitel Hyundai Motor ČR Martin
Saitz dodal: „Věřím, že se letos posuneme dál.
Očekáváme pozvolný růst výroby, takže krize se
bude projevovat ještě během prvního čtvrtletí. Ve
druhém čtvrtletí by se měla situace stabilizovat
a druhé pololetí už bude pozitivní a projeví se
snaha uspokojit čekající objednávky.“
Názory na rozvoj elektromobility a aut na vodík
na str. 11 a 12

více na
www.autoweek.cz

Mercedes Vision EQXX s dojezdem 1000 km
Původně to měla být velká senzace
začátku roku na veletrhu spotřební
elektroniky CES 2022. Jenže MercedesBenz, podobně jako mnoho dalších
firem, na poslední chvíli svou účast v Las
Vegas kvůli pandemii odvolal. Proto se
premiéra studie Vision EQXX odehrála
pouze virtuálně. Vision EQXX má být
nejúčinnější Mercedes-Benz, jaký byl kdy
vyroben se spotřebou energie méně než
10 kWh/100 km. Koncept čerpá ze
zkušeností získaných při vývoji monopostů
pro F1 a formuli E. Díky tomu má
akumulátor se stejnou kapacitou 100
kWh jako model EQS poloviční objem
a o třetinu nižší hmotnost. Vision EQXX má
součinitel aerodynamického odporu cx
pouhých 0,17.

„Pravděpodobně budeme první, kdo
ukáže vůz s dojezdem 1000 km v reálném
provozu s tak malým akumulátorem.
Některé konstrukční prvky prototypu
budou ve vozidlech Mercedes-EQS
k dispozici během dvou až tří let,“ řekl
technologický ředitel Markus Schaefer.
Neupřesnil ale kdy bude akumulátor
umožňující dojezd 1000 km uveden na trh.

Strategické partnerství Stellantis a Amazon
Společnosti Amazon.com a Stellantis na
veletrhu spotřební elektroniky CES v Las
Vegas oznámily, že budou spolupracovat
na
vývoji
softwaru
pro
systém
infotainmentu digitálního kokpitu vozidel,
která se začnou uvádět na trh v roce
2024. Stellantis bude využívat technologii
Amazon Alexa pro hlasem ovládané
funkce jako jsou navigace, údržba
vozidel, tržiště elektronického obchodu
a platební služby. V rámci partnerství bude
Stellantis využívat Amazon jako svého
preferovaného poskytovatele cloudu
k poskytování mobilní sítě a výpočetního
výkonu, který budou budoucí vozidla
potřebovat.
V rámci samostatné dohody se Amazon
stane prvním zákazníkem nové řady

elektrických
užitkových
vozů
Ram
ProMaster od Stellantisu, které budou
uvedeny na trh v roce 2023. Amazon
přitom už má dohodu o nákupu 100
000 elektrických dodávek od Rivian
Automotive. Stellantis v květnu 2021 uzavřel
dohodu s výrobcem iPhonů pro Apple
Foxconn na vytvoření společného podniku
Mobile Drive pro vývoj infotainmentu
a telematických řešení i na platformě
cloudových služeb.
více na
www.autoweek.cz

1210 km na jedno nabití akumulátoru
Společnost Our Next Energy (ONE)
oznámila, že s prototypem svého
akumulátoru Gemini dosáhla ve voze
Tesla Model S dojezd 1210 km, což je
daleko za hranicemi i těch nejlepších
elektrických vozidel. Zatímco Tesla
používá
akumulátor
s
kapacitou
103,9 kWh, prototyp ONE Gemini má
při srovnatelném objemu kapacitu
207,3 kWh a energetickou hustotu
416 Wh/l. Testování se uskutečnilo koncem
prosince na silnicích ve státě Michigan
průměrnou rychlostí 89 km/h. Dosažený
dojezd znamená jen průměrnou hodnotu
5,84 km/1 kWh resp. relativně vysokou
spotřebu energie 17,1 kWh/100 km.
Podle zakladatele a generálního
ředitele ONE Mujeeba Ijaze chce firma

začít vyrábět akumulátory poskytující
podobný dojezd do konce roku 2023.
Ještě do konce roku 2022 údajně nabídne
lithium-železo-fosfátový (LFP) akumulátor
Aries umožňující eliminovat potřebu
kobaltu a niklu.

Další nová automobilka – tentokrát z Turecka
Elektromobilita stále přitahuje nové
výrobce. Na veletrhu spotřební elektroniky
CES v Las Vegas se představil další z nich
– Togg z Turecka. Togg nechce být
tradiční automobilovou značkou, ale
spíš má být chápán jako poskytovatel
technologií. Proto na CES představil plně
propojený kompaktní fastback s názvem
Transition Concept Smart Device, který
navrhl Pininfarina se dveřmi otevírajícími
se od sebe. Do konce roku 2022 má přijít
na trh první sériové vozidlo a v prvním
čtvrtletí 2023 se přidá kompaktní SUV
s elektrickým pohonem. Do roku 2030
chce turecká automobilka vyrábět milion
vozů v pěti segmentech se společnou
platformou Smart Life. Togg chce vyrábět
akumulátory pro své elektromobily a hodlá
se stát dodavatelem akumulátorových
a energetických skladovacích systémů.
více na
www.autoweek.cz

Tatra Trucks vloni prodala 1277 vozů
V roce 2020 Tatra Trucks ani
v pandemické situaci nezastavila výrobu.
I díky tomu splnila plán a prodala 1186
vozidel. Pro rok 2021 Tatra Trucks plánovala
prodej 1220 vozů. Tento počet se jí podařilo
navýšit, když zákazníkům dodala 1277
automobilů, z toho 40 % putovalo na trhy
v České republice a na Slovensku, zbytek
byl určen na export. Z vyrobených vozů si
40 % odebrali zákazníci v civilní sféře, 10 %
bylo určeno pro záchranné složky a 50 %
bylo dodáno v rámci armádních zakázek.
„Tatra měla loni velmi úspěšný rok
a tento trend by měl pokračovat i letos
vzhledem k tomu, že registrujeme silnou

poptávku zákazníků. Minulý rok jsme
získali i průlomové vojenské zakázky
v Belgii a Německu, které nám mohou
zásadně pomoci prosadit se v širším
měřítku v prostředí armád NATO,“ sdělil
Pavel Lazar, generální ředitel a předseda
představenstva společnosti Tatra Trucks.

Nové bezbarvé laky R-M – připravené na budoucnost
R-M představuje zcela novou generaci
bezbarvých laků, se kterou zákazníci
získávají
náskok
před
konkurencí.
Uvedeny byly celkem tři inovativní řady
– Element, Advance a Pioneer. Řada

Element lakovnám umožňuje dosáhnout
na každém projektu cenově výhodné
a spolehlivé řešení. Rozmanitá, ekonomická
a všestranná řada Element byla vyvinuta
pro poskytování optimálních výsledků
při zachování dobré ziskovosti. Řada
Advance je speciálně navržena tak, aby
s ní lakovny dosahovaly vysoké produktivity,
účinnosti a vynikajících výsledků. Zákazníci
s ní pozvednou svou výkonnost na zcela
novou úroveň. Řada Pioneer představuje
nejrevolučnější soubor řešení. Každý aspekt
těchto produktů byl zdokonalen tak, aby
vytvářely dokonalý povrch při zajištění
udržitelnosti. Všechny materiály z této řady
mají certifikát eSense značící jejich výrobu
z obnovitelných zdrojů. Importérem značky
R-M pro Českou republiku je společnost
Bučan.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Novinářskou ﬂotilu Renaultu
a Dacie letos spravuje
Tomáš Devera
Motorističtí novináři byli dlouhá léta
zvyklí vyzvedávat si testovací vozy
Renault a Dacia v Autoavantu na
pražském Střížkově. Dealer se ale loni
dostal s importem do obchodního sporu
a ukončil prodej zmíněných značek.
Novinářská flotila se proto přesunula
do dealerství na Zličín a změnil se i její
správce. Vozidla letos připravuje Tomáš
Devera, který doposud též působil jako
motoristický novinář v rámci vlastního
webu Roadblog.
„Novinařinu jsem neopustil, Roadblog
stále funguje, ale na plný úvazek působím
od listopadu 2021 v Renaultu ČR, kde
zajišťuji výše uvedený servis pro média,“
řekl časopisu Automakers Devera.

Těžko cokoli předvídat
Karel Beránek ve své analýze
pro
Automakers
napsal:
„Politici,
ekonomové, marketingoví experti, spolu
s nekompetentními nadšenci mají jasno,
ale realita už je, a ještě bude určitě
jinak. Asi si mnozí vzpomenou, jak před
časem vykládal nejen v televizi jeden
univerzální ekonom, aby lidé nekupovali
nová auta, protože ta co nevidět výrazně
zlevní, dokonce uváděl že o 20 i 30 %.
Podobných vyslovených a napsaných,
s odpuštěním keců, na téma, jak baterie
a elektrická auta zlevňují a jak budou
zlevňovat o 89 % bylo, a dokonce ještě
v současnosti je také dost. Jenže realitu
ukázal už loňský rok, kdy osobní vozy
nezlevnily, ale citelně zdražily. A to bohužel
asi nebude konečná. Další zdražování,
byť jako důsledek zdražení energií či
nedostatkových komponent, je už na
obzoru, zatímco zlevnění akumulátorů
se z dohledu potichu vytrácí.
Proto se nedivme, že se zákazníci ve
velkém nehrnou do nákupu v testech
opěvovaných aut za dva miliony a víc,
ale ani těch za polovic.

více na
www.automakers.cz
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CES 2022 – veletrh
v době krize

Bosch předvádí
softwarová řešení pro
mobilitu dneška a zítřka

Zhodnocení výsledků testu EcoBest Challenge
Všechna testovaná auta dosáhla víc než 75 %
reálného dojezdu v porovnání s údajem dojezdu
podle WLTP (index Eco C1), přičemž většina jich
v reálných jízdních podmínkách dosahuje víc než
80 % homologovaného dojezdu podle WLTP. Pět
vozů z 15 dosáhlo víc než 90 % dojezdu podle WLTP.
Dacia Spring se nejvíc přiblížila dojezdu
podle WLTP když v testu ujela 221,03 km, což je
98.67 % udávané hodnoty 224 km. V reálném
dojezdu si dobře vedly také Kia E-Niro (95,24 %),
Hyundai Kona (92,28 %), Mazda MX-30 (91,66 %)
a Opel Corsa-e (90,19 %). Nejhůř dopadl Citroën
ë-C4 s dojezdem 262,54 km, tedy jen 74.59 %
z udávaného hodnoty 352 km. Podíl 80 %
v indexu Eco C1 nedosáhly ani Honda e (78,48 %),
Peugeot e-208 (79,31 %), Peugeot e-2008
(79,39 %) a Cupra Born (79,98 %).
AutoBest zavedl také další klíčový index Eco
C2, který vyjadřuje kolik kilometrů skutečného
dojezdu umožní akumulátor z kapacity 1 kWh.
Jen Dacia Spring překročila hranici 8 km/kWh
s hodnotou 8,25 km. Druhým nejúspornějším byl
Fiat 500e, kterému 1 kWh stačí na ujetí 7,12 km,
a trojici nejúspornějších uzavírá Hyundai Kona
(6,98 km/kWh). Nejméně úsporný byl Nissan Leaf
– 1 kWh mu stačí jen na 5,55 km. Průměr indexu
Eco C2 ze všech vozů je výrazně lepší ve srovnání
s měřením EcoBest Challenge uskutečněným
před třemi lety.
Dalším unikátním výsledkem testu je hodnota
energie potřebná k plnému nabití vozů s úplně
vybitým akumulátorem. Všechny testované
vozy potřebovaly k nabití na 100 % kapacity víc
energie, než je udávaná kapacita, a to o 5,9 % až
27,1 %. Existují pro to různá technická vysvětlení,
nicméně pro spotřebitele je důležité o tom vědět,

protože bude platit trochu víc než očekává.
Z hlediska efektivity využití energie při nabíjení
byl nejlepší Volkswagen ID.3 se ztrátou jen 5,6 %,
když při nabíjení akumulátoru s kapacitou
58 kWh potřeboval 61,41 kWh. Naopak nejhůř na
tom byla Honda e, která ze stojanu odčerpala
o 27,1 % víc energie v porovnání s kapacitou
akumulátoru.
EcoBest Challenge měřil i to, co se stane
poté, co indikace kapacity akumulátoru ukáže
nulu. Všechna auta jela až do úplného vybití
akumulátoru a zastavení. Přitom ujela ještě
dalších 14 km až 37,8 km.

více na
www.autoweek.cz

Podpora elektromobility nemusejí být dotace
Na domácím trhu v roce 2021 vzrostly
registrace vozů s alternativním pohonem
z 18 507 na 28 830 vozidel (+56 %). Proti
předpokladům ovšem registrace elektricky
poháněných vozidel poklesly o 19 % na 2646
vozidel, což ukazuje na nezájem o tato vozidla
ze strany zákazníků.
Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche ČR,
k tomu řekl: „Druhý rok jsme v rámci EU pod
vlivem součtu emisí všech nově registrovaných
vozidel a z tohoto pohledu je prodej elektricky
poháněných vozidel lehce nad 1 % velmi tristní,
protože potřebujeme dosáhnout jejich podíl trhu
kolem 10 %. Svaz dovozců proto vyvinul mnoho
iniciativ aby se tato situace změnila.“
Tajemník SDA Josef Pokorný se přidal:
„Pracujeme na zákonech, které se ale zatím
nepodařilo schválit. Především se nepodařilo
zjednodušit pravidla pro opravy elektricky
poháněných automobilů z hlediska kvaliﬁkace
pracovníků. To komplikuje práci autoservisů.
Rovněž chybí povinné kvóty pro ekologicky
poháněná vozidla ve velkých výběrových
řízeních. Nemáme dořešeno mnoho věcí, které
jinde už dokázali zvládnout. Pro růst prodeje

elektromobilů je důležité vytvořit příslušný
právní řád.“
Martin Peleška za Toyotu dodal: „Utekla
nám propagace elektromobility. Musíme ji
zbavit vnímání, že je to jen nařízení z Bruselu.
U hybridního pohonu už to funguje i bez dotací
protože je uživatelsky přívětivý a ne proto, že jeho
použití někdo diktuje.“
Martin Saiz: „Potřebujeme pozitivní osvětu
elektromobility. Dosud ji média u nás prezentují velmi
negativně. Také je potřeba budovat infrastrukturu,
protože ta omezuje použití elektromobilů. Třetí
důležitá věc je podpora ﬁrem aby se elektromobily
pro ně staly dostupnější. Nejde o přímé dotace
z českého rozpočtu, ale o využití Evropských fondů,
které jsou k dispozici na budování infrastruktury.
Potřebujeme lépe využít dostupné zdroje a mít
pozitivní přístup namísto přetrvávajícího boje mezi
podporovateli a odpůrci elektromobility.“
František Neumann dodal: „Při propagaci
elektromobility bychom neměli hledat absolutní
řešení pro všechny, ale jít metodou menších
kroků, hledat co zákazníci skutečně potřebují
aby mohli elektromobily racionálně využívat.“
více na
www.autoweek.cz

Vodík míří i do České republiky
Zajímavostí registrací nových automobilů
na trhu v ČR za rok 2021 je prvních 9 registrací
vozidel s palivovými články na vodík – osm vozů
Toyota Mirai a jeden Hyundai Nexo – byť u nás
zatím není žádná čerpací stanice na vodík.
Martin Peleška uvedl k zahájení prodeje vozu
Toyota Mirai s palivovými články: „Prodej vozidel
na vodík je pro Toyotu věcí propagace značky
a jejích schopností zvládnout tuto technologii.
Proto dovážíme model Mirai i když zatím
v České republice není k dispozici potřebná
infrastruktura a jediná dostupná možnost
tankování je v Drážďanech. Zásadní zlom v přijetí
této technologie totiž přináší možnost svezení
se v tomto automobilu. Proto je pro nás velmi
důležitá každá testovací jízda. Je to pionýrská
práce spojená s prezentací této technologie.“
Martin Saiz za Hyundai dodal: „Z hlediska
objemu prodeje jsou možnosti vozidel na vodík
zatím jen velmi omezené. Jedná se především
o marketingovou aktivitu. Nebudeme proto
prodávat vozidla s palivovými články dokud
u nás nebude k dispozici první veřejná plnicí
stanice na vodík. Ta by po mnoha odkladech

měla být otevřena na Barrandově v prvním
čtvrtletí letošního roku. Hned poté ale začneme
model Nexo prodávat i v České republice.
Jsme připraveni rozvíjet prodej vozidel na vodík
a plánujeme investice do této technologie.
Informace o tom, že bychom tuto technologii
chtěli opustit, nejsou pravdivé. Do budoucna
nicméně očekáváme reálně poptávku hlavně
na užitková vozidla, nákladní automobily
a autobusy. I v těchto oblastech Hyundai
urychluje vývoj, protože nechceme pracovat jen
na elektromobilech s akumulátory, ale chceme
být technologicky neutrální.“

více na
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Bosch předvádí softwarová řešení
pro mobilitu dneška a zítřka
Mobilita budoucnosti bude automatizovaná,
propojená, elektrifikovaná a personalizovaná.
Předváděcí vůz Bosch na veletrhu CES
představuje softwarově definovaný a propojený
automobil pro mobilitu dneška i zítřka.
V budoucnu budou vozidla stále častěji
jezdit na elektrický pohon, budou propojena
s ostatními účastníky silničního provozu a svým
okolím a budou nabízet svým uživatelům
přizpůsobené cloudové služby, jako je varování
řidičů před špatným průjezdem nebo služby
týkající se stavu vozovky.
Ve svém předváděcím voze Bosch
demonstruje své znalosti systémů a rozsáhlé
odborné kompetence v oblasti softwaru
a hardwaru. Bosch například vyvíjí centrální
počítače pro budoucí architekturu elektroniky.

Společnost používá tzv. Vehicle Computer pro
asistovanou a automatizovanou jízdu, pohyb
vozidla i pro funkce kokpitu a elektroniku karoserie.
Díky aktualizacím softwaru prostřednictvím
systému over-the-air jsou funkce v automobilech
neustále aktualizovány.
Běžné sluneční clony chrání řidiče před
nepříjemným protisvětlem. Po sklopení však
blokují velkou část zorného pole. Bosch tento
problém řeší průhledným LCD displejem Virtual
Visor, který pomocí inteligentních algoritmů
založených na umělé inteligenci ztmavuje pouze
tu část displeje, kde by slunce nebo jiné zdroje
světla oslňovaly řidiče.
S předintegrovanými moduly, jako je
Advanced Driving Module (ADM), snižuje Bosch
složitost vývoje elektromobilů. ADM kombinuje
jednotlivé systémy pohonu, brzdění a řízení do
harmonizovaného systému, který mohou výrobci
rychleji a hospodárněji integrovat do vozidla.
Technician Process Assistant (TPA) je součástí
propojeného poprodejního ekosystému, ve
kterém si stroje a lidé v případě potřeby vyměňují
data za účelem efektivní opravy a údržby vozidel.
více na
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CES 2022 – veletrh v době krize
Loni se veletrh elektronického průmyslu CES
kvůli koronavirové pandemii konal pouze virtuálně.
Letos byli návštěvníci opět vpuštěni do výstavních
hal v Las Vegas. Jsme v Nevadě, takže „The show
must go on“ i když těžké váhy v oboru účast na
veletrhu buď úplně odřekly nebo výrazně omezily
své plánované aktivity. Pořádající asociace CTA
se přesto výstavy držela s odvoláním na zájmy
mnoha malých a středních firem, které již do své
přítomnosti na veletrhu investovaly velké prostředky.
Organizátoři ovšem veletrh o jeden den zkrátili.

BMW oznámilo, že ruší všechny plánované
aktivity na místě a místo toho zorganizuje
živý přenos z Německa. Daimler oznámil, že
přítomnost zástupců Mercedesu-Benz v Las
Vegas musela být po rozsáhlých konzultacích
zrušena a nahradila ji virtuální prezentací
elektromobilu EQXX, který měl být jednou
z hlavních atrakcí veletrhu. Bosch uspořádal
virtuální tiskovou konferenci ale čipový
specialista Qualcomm jako obvykle představil
své novinky v Las Vegas.

Všichni účastníci museli být plně očkovaní
a mít neustále nasazeny roušky. Kromě toho byly
rozšířeny chodby a navržen jednosměrný systém
pohybu pro návštěvníky – vzhledem k mnoha
odmítnutím účasti tu stejně bylo dost místa.

Při zahájení technologického veletrhu CES
panovala špatná nálada i z jiného důvodu.
Po explozivním růstu od počátku koronavirové
pandemie se průmysl zábavní elektroniky
připravuje na pokles prodeje. Zvyšování tržeb
v sektoru bude letos zpomalováno především
poklesem dodávek hardwaru. Tato oblast totiž
trpí úzkými hrdly v dodavatelských řetězcích.
Steve Koenig z asociace CTA upozornil na trvající
nedostatek čipů, který zpomaluje i automobilový
průmysl. Zároveň je přesvědčen, že poptávka po
technických produktech zůstane dlouhodobě
vysoká, protože se lidé během pandemie více
uchýlili k počítačům a online službám a tato
proměna chování přežije koronavirovou krizi.

Vzhledem k nové vlně pandemie v posledních
dnech padalo jedno velké jméno za druhým:
Intel, Google, Amazon, největší světový výrobce
počítačů Lenovo a hi-fi gigant Harman odkazovaly
na koronavirová rizika pro své zaměstnanci.
Rozplynula se také silná přítomnost automobilového
průmyslu, chlouby CES posledních let. Americký
automobilový gigant General Motors chtěl v Las
Vegas představit nový Cadillac, ale vystoupení
generální ředitelky Mary Barraové bylo zrušeno.
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