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Škoda Auto: pokles pod milion
Škoda Auto v roce 2021 dodala zákazníkům
na celém světě 878 200 vozů v porovnání s 1 004
800 vozů v roce 2020. Pozitivní vývoj po silném
prvním pololetí zbrzdil nedostatek polovodičů
a dramatický propad prodeje v Číně, ještě před
rokem nejvýznamnějším trhu značky. Automobilka
očekává, že se situace v dodávkách polovodičů
bude postupně zlepšovat v druhém pololetí
letošního roku.
V západní Evropě společnost Škoda Auto
v roce 2021 dodala 409 000 vozů, což ve srovnání
s předchozím rokem představovalo pokles
o 5,9 % (2020: 434 500 vozů). V Německu, na svém
největším trhu, zaznamenala automobilka Škoda
v uplynulém roce 136 800 dodávek zákazníkům,
tedy o 15,4 % méně než v předchozím roce (2020:
161 800 vozů).
Ve střední Evropě dodala zákazníkům celkem
164 100 vozů, tedy o 9,8 % méně než v předchozím
roce (2020: 181 900 vozů). Na českém trhu poklesly

dodávky zákazníkům o 4,0 % na 79 900 vozů
(2020: 83 200 vozů). Ve východní Evropě bez
Ruska dodala společnost Škoda Auto zákazníkům
35 800 vozů (leden až prosinec 2020: 39 400 vozů;
– 9,2 %). V Rusku představuje 90 400 dodaných
vozů ve srovnání s předchozím rokem pokles o 4,4
% (leden až prosinec 2020: 94 600 vozů).
V Číně, na svém ještě v roce 2020 největším
trhu, dodala česká automobilka zákazníkům
pouhých 71 200 vozů. To odpovídá poklesu o 58,8
% (2020: 173 000 vozů) při celkovém růstu prodeje
aut v zemi o 6,5 %. Přitom v roce 2019, tedy před
návštěvou předsedy českého Senátu Miloše
Vystrčila na Tchaj-wanu, zde Škoda dodala 282 000
vozů. V Indii si společnost Škoda Auto po uvedení
speciálně pro tento trh vyvinutého modelu Kushaq
v roce 2021 polepšila na 22 800 vozů (2020: 10
900 vozů). Rovněž na zbývajících světových trzích
zaznamenala růst o 20,6 % na 85 000 vozů (2020:
70 500 vozů).

více na
www.autoweek.cz

Hackerský útok na skupinu Emil Frey
Neznámí
pachatelé
uskutečnili
kybernetický útok na švýcarskou obchodní
skupinu Emil Frey. Útok zasáhl obchodní
činnost a komunikaci skupiny v řadě
evropských zemí včetně České republiky.
V důsledku útoku bylo mnoho telefonních
spojení a mailových adres v rámci skupiny
nedosažitelných a přestaly fungovat její
webové stránky. Skupina na nich pouze
informovala, že její služby jsou k dispozici
pouze ve velmi omezeném rozsahu kvůli
„technickým potížím“.
Emil Frey Group je největší prodejce
automobilů v Evropě s 678 pobočkami,

22 000 zaměstnanci a obratem přes
11 miliard švýcarských franků (255 miliard
korun českých). Ve Švýcarsku zastupuje
30 značek! Skupina Emil Frey je na českém
trhu dovozcem značek Subaru, Citroën,
DS, Opel a Peugeot a provozuje vlastní
prodej ojetých vozů pod značkou Emil
Frey Select a přes web autosphere.cz.

První náčrt podoby Škody Enyaq Coupé iV
Novým modelem Enyaq Coupé iV
značka Škoda rozšíří svou řadu elektricky
poháněných modelů na bázi modulární
platformy pro elektromobily MEB koncernu

Volkswagen. Kupé odvozené z vozu Enyaq
iV umožňuje díky zlepšené aerodynamice
prodloužení dojezdu. Vůz bude mít mírně
se svažující linii střechy, záď s ostře lomenou
hranou a boční prahy v barvě karoserie.
Příď vozu charakterizuje výrazná maska
a úzké ostře řezané přední světlomety,
které zvýrazňují šířku vozu. Skica rovněž
ukazuje výrazný sportovní design předního
nárazníku. Nová Škoda Enyaq Coupé iV
se veřejnosti poprvé představí 31. ledna
2022 v Praze.

Krátce
Deutsche Post prodala výrobu elektromobilů StreetScooter konsorciu finančního
holdingu Odin.
Nová generace Opelu Insignia přijde v roce 2024 jako crossover jen s plug-in hybridním
a plně elektrickým pohonem.
Veletrh CES ohlásil pokles návštěvníků na 40 000 proti 171 000 v roce 2020 při poklesu
vystavovatelů na 2300 ze 4400.
Mercedes-Benz ukončí výrobu karoserií kombi, protože na hlavních trzích – v Číně
a USA – po nich není poptávka.
Zkrachovalou automobilku SsangYong, dosud ze 75 % vlastněnou indickou Mahindrou,
koupil korejský výrobce elektroautobusů Edison Motors.
více na
www.autoweek.cz

Nový Multivan už jen jako osobní MPV
Volkswagen Užitkové vozy uvádí na český
trh nový Multivan. Volkswagen představil první
Multivan v roce 1985 – tehdy byl odvozen ze třetí
generace užitkového modelu Transporter (T3). Nyní
přichází do prodeje pátá generace Multivanu
a současně první, která nevychází z užitkové
verze. Bude se prodávat souběžně s užitkovými
a odvozenými verzemi 6. generace Transporteru
(T6.1). Moderní výraz vozu dodávají standardně
použité hlavní LED světlomety, za příplatek LED
Matrix ID.Light.
Nový Multivan je v podstatě mikrobus zařazený
do kategorie MPV, tedy jako náhrada modelu
Sharan. Jeho pohonné jednotky a elektronické
systémy mohou poprvé těžit z nabídky komponent
modulární platformy MQB, což otevírá prostor pro

řadu technických inovací. Použití platformy MQB
umožnilo snížit hmotnost vozu proti generaci T6.1
o 200 kg. Multivan dostal nově vyvinutou zadní
nápravu s nezávislým zavěšením, což se významně
projevuje na ovladatelnosti, jízdních vlastnostech
a komfortu zejména na méně kvalitních silnicích.
Namísto lavice jsou ve druhé řadě jednotlivá
sedadla, která lze pomocí kolejnicového systému
variabilně uspořádat. Délka 498 cm slibuje
obrovský prostor v interiéru a pro ty, kteří potřebují
ještě víc je k dispozici prodloužená verze o délce
518 cm. Multivan utáhne přívěs až 2000 kg.
Na výběr jsou tři verze pohonu: dva zážehové
motory – buď 1,5 TSI/100 kW (136 k) nebo 2,0 TSI/150
kW (204 k) – a plug-in hybrid eHybrid s celkovým
výkonem 160 kW (218 k) a akumulátorem
o kapacitě 10,4 kWh, díky němuž má elektrický
dojezd 46 až 50 km (podle WLTP), a tedy právo na
speciální SPZ EL se všemi výhodami, které z toho
plynou. Turbodiesel 2,0 TDI/110 kW(150 k) bude
následovat od 11. týdne 2022. Všechny verze mají
dvouspojkovou převodovku DSG. Mezi asistenční
systémy patří i systém IQ.Travel Assist, představující
semiautonomní řízení druhé úrovně.
Nový Multivan se vyrábí v Hannoveru. Základní
cena začíná na 1 202 103 Kč vč. DPH, eHybrid
od 1 436 897 Kč. Prodloužená verze Long přijde
o přibližně 40 000 Kč dráž.
Víc na str. 10
více na
www.autoweek.cz

Už jen s elektrickým pohonem
Citroën, Peugeot a Opel budou
nabízet osobní verze modelů odvozených
od užitkových vozidel jen s elektrickým
pohonem. U Citroënu jde o ë-Berlingo
kombi a ë-SpaceTourer, u Peugeotu to
jsou e-Rifter, e-Traveller a Expert kombi
a u Opelu Combo-e Life, Zafira-e Life
a Vivaro-e Combi. Užitkové verze budou
všechny tři značky nadále nabízet i se
spalovacími motory včetně turbodieselů.
Změna má platit od ledna 2022 a týká se
všech evropských zemí ale pouze nových
objednávek. Již zadané objednávky verzí
se spalovacími motory mají být dodány
v průběhu roku 2022.
Všechny uvedené modely jsou založeny
na platformě EMP2, která je vhodná pro
více druhů pohonných jednotek. Elektrické
verze pohání elektromotor o výkonu 100 kW
(136 k). Menší modely ë-Berlingo, e-Rifter

a Combo-e Life využívají akumulátor
s kapacitou 50 kWh pro dojezd těsně pod
300 km. Pro větší ë-SpaceTourer, e-Traveler,
e-Expert Kombi, Vivaro-e Kombi a Zafira-e
Life jsou na výběr akumulátory s kapacitou
50 kWh nebo 75 kWh pro dojezd 230 resp.
330 km.

Fiat Scudo: další člen rodiny
Snaha koncernu Stellantis maximálně
využít stávající modely a s minimálními
investicemi zvýšit objem prodeje dostává
reálnou podobu: Fiat Scudo je zpět.

Nová dodávka je klonem Citroënu
Jumpy a Peugeotu Expert, ale též Opelu/
Vauxhallu Vivaro a Toyoty ProAce.
Stejné vozidlo, které nabízí šest značek,
je zřejmě světový rekord! Scudo nahradí
Fiat Talento, který byl jen přejmenovaným
Renaultem Trafic. Scudo nabízí stejné
konfigurace jako jeho příbuzní: tři délky
461 cm, 496 cm a 531 cm a čtyři verze:
Van, prodlouženou kabina, podvozek
s kabinou a Combi a podle typu karoserie
tři, šest nebo devět sedadel. Vznětové
motory jsou sice označované jako MultiJet
3, nicméně se jedná o turbodiesely PSA
HDi 1,5 l/75 kW (102 k) nebo 88 kW (120
k) resp. 2,0 l/107 kW (145 k) nebo 132 kW
(180 k). Nabídku doplňuje e-Scudo
poháněné elektromotorem o 100 kW (136 k).

více na
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Citroën oživuje C5 Aircross
Po čtyřech letech a 260 000
prodaných exemplářích Citroën uvádí
modernizovaný crossover C5 Aircross.
Přichází s přepracovanou přední částí
a novým světelným podpisem na zádi.
Citroën jej vybavil novými sedadly
Citroën Advanced Comfort 2. generace.
V interiéru je 10“ dotykový displej (dosud
8“), který nabízí přímý přístup k ovládání
klimatizace a lepší čitelnost. Digitální
přístrojový panel 12,3“ se nezměnil.
Přepracována byla středová konzole
s novým voličem převodovky e-Toggle.
Vůz dlouhý 450 cm (rozvor náprav 273 cm)
má zavazadlový prostor s objemem 580 l/
1630 l resp. 460 l u plug-in hybridní verze.
Stejně jako dosud přichází se zážehovým
motorem 1,2 l PureTech 130/96 kW,
turbodieselem Blue HDi 130/96 kW a jako
plug-in hybrid 225/165 kW.

Otevření
objednávek
v
České
republice je plánováno na 1. března 2022
a k prodejcům se dostane začátkem léta.
Vyrábí se ve Francii v Rennes.

Elektromobily připraví stát o miliardy na daních
Rychlý růst prodeje elektromobilů může
britskou vládu v příštích letech stát miliardy
liber z daňových příjmů. Namísto příspěvku
ve výši 16,4 miliardy liber (19,7 miliardy eur)
z daně z pohonných hmot od 32,9 milionu
aut na britských silnicích v roce 2019 může

podle studie RAC Foundation ministerstvo
financí v roce 2028 očekávat pouze 11,4
miliardy liber, tedy o 30,5 % méně. Podle
statistik průmyslové asociace SMMT roste
podíl elektricky poháněných auta od roku
2030 by se již spalovací motory neměly
prodávat. Daň z pohonných hmot ve
Velké Británii činí 58 pencí (17 Kč) za litr
benzinu nebo nafty. Ztráta kolem pěti
miliard liber je podle RAC Foundation
ekvivalentem částky, která se ročně
vynakládá na provoz, údržbu a rozšiřování
dálnic a hlavních silnic v Anglii. Ministr
může chybějící peníze získat zvýšením
daně z pohonných hmot a spotřební
daně z vozidel, což postihne chudší řidiče
mnohem víc než bohaté. Alternativou je
mýtné.
více na
www.autoweek.cz

BMW představilo vůz s proměnlivým zbarvením
BMW na veletrhu spotřební elektroniky
CES v Las Vegas předvedlo první auto na
světě měnící barvu. Povrch karoserie BMW
iX Flow s technologií E Ink může podle
pokynů řidiče měnit svůj odstín. K proměně
exteriéru do různých odstínů šedé a bílé
barvy na základě elektroforézy využívá
technologii elektronického inkoustu E
Ink, která se používá v elektronických
čtečkách. Elektroforéza umožňuje na
základě změny elektrického napětí vynést
na povrch různé barevné pigmenty, které
způsobí požadovanou změnu výsledné
barvy. Vozidlo vystavené na CES mohlo
střídat pouze šedou a bílou, nicméně

technologie bude podle BMW rozšířena
tak, aby pokryla široké spektrum barev.
Proměnná barva karoserie může přispět
i k celkové hospodárnosti vozu na základě
využití různé odrazivosti a absorpci
slunečního záření v závislosti na barvě.

Goodyear předvedl 70% udržitelnou pneumatiku
Společnost Goodyear Tire & Rubber
oznámila
uvedení
demonstrační
pneumatiky se 70% obsahem udržitelných
materiálů. Tím výrazně pokročila směrem
k cíli vyrábět 100% udržitelné pneumatiky do

roku 2030. Pneumatika ze 70% udržitelných
materiálů obsahuje 13 hlavních složek
v devíti různých součástech pneumatiky.
Výkonnostní ukazatele společnosti ukázaly,
že vlastnosti komponent zajišťují dobrý
celkový výkon pneumatiky. Pneumatika
obsahuje tři druhy sazí, které se vyrábějí
z metanu, oxidu uhličitého a rostlinného
oleje se sníženými emisemi uhlíku ve
srovnání se současnými metodami výroby.
Použití sójového oleje pomáhá udržovat
směs pryže poddajnou při měnící se
teplotě a snižuje použití produktů na bázi
ropy. Nová pneumatika obsahuje unikátní
siliku vyráběnou z popela z rýžových slupek,
odpadu ze zpracování rýže. Polyester
se recykluje z plastových lahví a jiného
plastového odpadu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Škodu Auto opustila mluvčí
Kamila Biddle
Korporátní
témata
Škody
Auto
komunikovala do konce loňského roku
Kamila Biddle. V lednu se objevila na
nové pozici v jedné z pražských agentur.
Kamila Biddle, která strávila ve Škodovce
více než čtyři roky, nastoupila na pozici
head of communications pražského týmu
agentury zaměřené na public aﬀairs CEC
Group.
„Dostala nabídku v Praze tak ji využila,“
řekl našemu časopisu stručně její
dosavadní šéf v komunikace Škodě Auto
Tomáš Kotera. Kamila Biddle se věnuje
oboru Public Relations a marketingu
zhruba dvě dekády, specializuje se na
strategickou a komerční komunikaci
a témata CSR.

BMW hledá pomocného
PR manažera
Česká BMW Goup vypsala výběrové
řízení na pomocného PR manažera, který
bude pro současného šéfa komunikace
Davida Haidingera zpracovávat tiskové
zprávy, připravovat eventy značky
a bude sledovat monitoring médií.
Mezi jeho úkoly má patřit také správa
novinářského autoparku značek BMW
a Mini. Nový manažer bude mít na starosti
také komunikaci nově budovaného
střediska Future Mobility Development
Center in Sokolov.
Automobilka chce vysokoškolského
studenta či člověka s dokončeným
univerzitním vzděláním, s přehledem po
automobilovém trhu a schopnosti psaní
v češtině. Podmínkou je řidičský průkaz
skupiny B. BMW nabízí 34 000 korun
měsíčně, nástup možný hned.

více na
www.automakers.cz
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Toyota plánuje
enormní investice
do elektromobilů

Nový Multivan
– prostornost
i variabilita
Snížení emisí
z dopravy
ve stínu covidu

„Vyhrňme si
rukávy a vzhůru
k elektromobilitě“

Nový Multivan – prostornost i variabilita
Nový Multivan je standardně vybaven
samočinnou převodovkou a elektrickou parkovací
brzdou, takže mezi předními sedadly už není
řadicí páka ani ruční brzda. Základní uspořádání
je pětimístné, ale k dispozici je i se šesti nebo až
se sedmi samostatnými sedadly a multifunkčním
stolkem.
Standardem je 10“ displej infotainmentu. Za
příplatek se dodává i head-up displej. Pro náročné
je v nabídce i špičkový audio systém Harman
Kardon 840 W se 14 reproduktory.
Zamýšlenou cílovou skupinou jsou aktivní lidé,
kteří potřebují prostorný cestovní vůz a rodiny.

Český dovozce předpokládá, že půjde jak
o dosavadní majitele modelů Sharan a Multivan
ale i jiných MPV, hledající velké prostorné auto,
ale rovněž o majitele velkých SUV, kteří při
každodenním provozu s rodinou zjišťují, že velké
vnější rozměry jejich vozů neposkytují odpovídající
prostor a variabilitu v interiéru. Kromě soukromého
využití rozšíří nový Multivan svůj podíl na trhu
také jako vozidlo pro kyvadlovou dopravu díky
své všestrannosti a interiéru připomínajícímu
konferenční salonek.
Modelu T6.1 u nás Volkswagen prodával 500
až 600 kusů. Nyní se budou obě verze prodávat
souběžně, přičemž od nového Multivanu se
očekává prodej 300 vozů ročně.
Nový Multivan dostane variantu s pohonem
všech kol 4Motion, ale až v roce 2024. Modelová
řada T6.1 včetně osobních verzí a rekreační varianty
California bude i nadále v prodeji. Už počátkem
března Volkswagen Užitkové vozy představí plně
elektricky poháněný mikrobus ID.Buzz.

více na
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Snížení emisí z dopravy ve stínu covidu
Vítejte zpět u Transport Brief, přehledu novinek
Euractivu ze světa mobility od Seana Gouldinga
Carrolla.
Očekávání, vkládaná do loňského roku – roku,
který sliboval návrat k „normálnosti“ – jako by
v roce 2022 chyběla. Převládá vtíravý pocit, že
možná právě takhle už vypadá normální stav,
že vzestupy a poklesy infekčních vln a měnící se
omezování nejsou odchylkou, ale trvalým rysem
života v Evropě.
Vánoce 2021 nebyly pro cestovní ruch
požehnáním, jak mnozí předpovídali před rokem.
Varianta omikron přinesla spoustu zrušených
prázdninových letů. Několik zemí EU těsně před
prázdninami přidalo nové vstupní požadavky
zpochybňující platnost digitálního certifikátu
Covid EU.
A v posledních týdnech letecké společnosti
provozovaly prázdné nebo téměř prázdné lety,
jen aby se udržely v 50% limitu pro vzlety, který
stanovila EU, aby si udržely cenné letištní sloty –
přestože tato cvičení jsou jasnou ranou pro životní
prostředí i zdravý rozum.
Kontrover zní návrh na rozší ření trhu
s uhlíkovými povolenkami i na silniční dopravu
zaměstná zákonodárce, stejně jako diskuse
o budování infrastruktury pro vozidla na
elektrický a vodíkový pohon a o nových

pravidlech týkajících se získávání, výroby
a likvidace akumulátorů v rámci EU.
Při reklamě na určité produkty se vkládá
varování: alkohol by měl být konzumován
zodpovědně, hazardní hry mohou být finančně
rizikové, cheeseburgery a Coca-Cola by neměly
nahrazovat vyváženou stravu. Tyto produkty
však obecně spadají do kategorie neřest. Od
března 2022 budou francouzské reklamy na
automobily povinny zahrnovat dovětek informující
spotřebitele o jejich vlivu na životní prostředí.
Výrobci automobilů musí povzbuzovat řidiče, aby
volili méně znečišťující alternativy dopravy. Budou
mít na výběr ze tří možností: „Zvažte spolujízdu“,
„Jeďte veřejnou dopravou“ a „Pro krátké cesty
zvolte chůzi nebo jízdu na kole“.
Jak v novoročním projevu oznámila premiérka
Mette Frederiksenová, všechny vnitrostátní lety
v Dánsku budou do roku 2030 bez fosilních paliv.
Jak hodlá nahradit petrolej zatím není známo.
Nemůžeme zastavit lodní dopravu. Během
pandemie Covid-19 se ukázala jako životně
důležitá při zásobování celého světa vším od
potravin po léky. Lodní doprava je označována
jako ekologický způsob dopravy, jenže vypouští
2,5 % všech celosvětových emisí skleníkových
plynů. Pokud by tento sektor byl zemí, byl by
šestým největším producentem emisí na světě.
více na
www.autoweek.cz

Toyota plánuje enormní investice do elektromobilů
Toyota mnoho let dominuje v prodeji
hybridních vozidel a prosazuje budoucnost
v podobě vodíkových palivových článků. Přitom
ovšem oproti všem významným výrobcům
automobilů ve světě zaostala ve vývoji vozidel
s elektrickým pohonem s akumulátory. To
by se mělo změnit. Toyota plánuje uvedení
elektromobilů ve všech segmentech v nichž je
aktivní – od pick-upů přes SUV až po hatchbacky
a Kei cars. Do vývoje 30 nových modelů
s akumulátory investuje 70 miliard dolarů. Je to
logická reakce na požadavky legislativy týkající
se bezemisních vozidel v různých částech světa.
„Žijeme v diverziﬁkovaném světě a v době,
kdy je těžké předvídat budoucnost. Proto je těžké
udělat radost všem s univerzálním řešením. To je
důvod, proč chce Toyota připravit co nejvíce
možností pro zákazníky po celém světě. Chceme
ponechat všem lidem možnost volby a než se
na něco zaměříme raději počkáme o něco déle
než pochopíme, kam se trh ubírá,“ řekl předseda
společnosti Akio Toyoda.
Kromě pokračování ve vývoji hybridů (HEV),
plug-in hybridů (PHEV) a elektrických vozidel
s palivovými články (FCEV) Toyota rozšíří svou
nabídku elektrických vozidel s akumulátory (BEV).
Toyota uvedla, že do roku 2030 dosáhne prodej
3,5 milionu elektrických vozidel s akumulátory
ročně, tedy asi třetinu celkové produkce, přičemž

bude nabízet 30 modelů se značkami Toyota
i Lexus. Značka Lexus má v Evropě od roku 2030
nabízet jen elektricky poháněné vozy. Japonská
automobilka také uvedla, že do roku 2030
plánuje investovat 17,5 miliardy dolarů do výroby
akumulátorů.
Pro nastupující elektrifikaci Toyota vyvinula
novou řadu elektromobilů pod označením bZ
(Beyond zero). Prvním modelem nové řady je
bZ4X vyvinutý ve spolupráci se Subaru. Jeho
výroba začne během roku 2022 v závodě
Motomachi v Japonsku. Řadu bZ brzy rozšíří malý
crossover, do něhož půjde variabilně přidávat
články akumulátoru pro prodloužení dojezdu.
Další budou elektrický sedan střední třídy a velké
rodinné SUV se třetí řadou sedadel. Lexus brzy
uvede plně elektrický model RZ.

více na
www.autoweek.cz

„Vyhrňme si rukávy a vzhůru k elektromobilitě“
„ N e j vě t š í t ra n s fo r m a c e v h i s to r i i
automobilového průmyslu se nezadržitelně
blíží,“ řekla předsedkyně Svazu německého
automobilového průmyslu VDA Hildegard
Müllerová a dodala: „Automobilový průmysl je
připraven a chce dokázat, že růst, prosperita,
pracovní místa a ochrana klimatu si navzájem
neodporují. Společnosti hodně investovaly
do přeměny svých závodů, digitalizace
a alternativních pohonů. Očekávám, že i ostatní
si udělají své domácí úkoly.“
Podle Müllerové je debata o budoucnosti
dopravy v Německu je extrémně vyhrocená:
„Jsou zde nevládní organizace, které o sobě tvrdí,
že mluví za společnost jako celek. Ve skutečnosti
argumentují jen ze své vlastní perspektivy. Něco
se vymklo z rovnováhy a před tím mohu jen
varovat: ochrana klimatu nesmí naši společnost
rozdělovat. Obyvatelé měst by neměli diktovat
jak mají žít lidé na venkově. Lidé mají právo
jezdit vlastním autem, zejména tam, kde není
dostatečná veřejná doprava. Mobilita by se
neměla stát výsadou bohatých.“
Politici by podle Müllerové měli především
přezkoumat daňový model, protože daně
a poplatky tvoří převážnou část cen benzinu

a energie. Vysoké ceny drtí občany, ale
znamenají také velkou konkurenční nevýhodu
pro německý průmysl.
Pod l e M ü l l e rové to v s ou ča s no s t i
s energetickým přechodem neprobíhá moc
dobře: „Pokud chcete obnovitelné zdroje
energie, tak je musíte vybudovat. Německo v této
expanzi nepokročilo. Plánování a schvalování
infrastruktury trvá příliš dlouho, Spolková republika
za svým plánem o mnoho let zaostává. To také
tvrdě zasahuje automobilový průmysl. A také
jsou potřeba nabíjecí stanice. Každý týden by
mělo být zřízeno 2000 nových dobíjecích míst, ve
skutečnosti je to jen necelých 300. Politici musí
rychlost expanze sedminásobně zvýšit.“
„Neúspěch není řešením,“ zdůraznila
presidentka VDA. „Automobilový průmysl bere
ochranu klimatu vážně a chce co nejrychleji
dosáhnout klimaticky neutrální mobility.
Průmysl dělá vše pro to, aby Německo i nadále
vyrábělo ta nejlepší, nejbezpečnější, nejúčinnější,
nejkvalitnější a samozřejmě klimaticky neutrální
vozidla na světě pro všechny segmenty. Otázkou
není zda tuto změnu realizovat, ale jak. A k tomu
by si každý měl vyhrnout rukávy.“
více na
www.autoweek.cz

První závod autonomních monopostů
První přímý souboj autonomních monopostů
Indy Autonomous Challenge (IAC) v Las Vegas
při příležitosti veletrhu CES vyhrál tým PoliMOVE
z Politecnico di Milano z Itálie a University of
Alabama. Na rychlostním oválu Las Vegas
Motor Speedway se ve finále utkalo šest týmů
zastupujících sedm univerzit o hlavní cenu
150 000 USD. Tým PoliMOVE ve finálovém
souboji porazil tým TUM Autonomous Motorsport
z Technické university Mnichov, který za druhé místo
získal 50 000 USD.
Týmy závodily s monoposty Dallara AV-21. Ty
jsou vybaveny třemi senzory Luminar Hydra LiDAR,
které poskytují 360° snímání s dlouhým dosahem,
což umožňuje bezpečnou autonomii ve vysoké

rychlosti. Pravidla závodu IAC vyžadovala, aby se
týmy kvalifikovaly v jízdě na čas, která určila jejich
postavení pro závod. PoliMOVE se ve finále utkal
s TUM Autonomous Motorsport. V přímém souboji
vyhrál a navíc vytvořil dosáhl největší rychlost na
oválu s maximální rychlostí 278 km/h.
Karen Chupka, vicepresidentka Consumer
Technology Association, pořadatele veletrhu CES,
závod oficiálně zahájila výzvou: „Dámy a pánové,
spusťte svůj software!“ Jako oficiální zaváděcí vůz,
který vedl každou dvojici vozů z boxové uličky
a v zahřívacím kole rychlostí 105 až 130 km/h,
posloužil autonomně bez řidiče jezdící servisní
automobil Halo fungující na 5G síti T-Mobile.
Před dvěma lety se k soutěži původně přihlásilo
41 univerzitních týmů ze 14 států USA a 11 dalších
zemí. IAC se poprvé zapsal do historie 23. října 2021,
kdy se konal závod Indy Autonomous Challenge
Powered by Cisco, první závod vysokorychlostních
autonomních závodních vozů na trati Indianapolis
Motor Speedway (IMS). Tam byl v samostatných
jízdách nejrychlejší tým TUM Autonomous
Motorsport z Mnichova. Nyní do Las Vegas přijelo
9 týmů z 8 zemí zastupujících 19 univerzit, které se
utkaly v Autonomous Challenge CES. Šest z nich
se probojovalo až do přímých soubojů proti sobě.
více na
www.autoweek.cz

