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Hyundai ukázal kombi i30
Třetí generace kombi z produkce HMMC v Nošovicích
má atraktivní tvary a rekordní objem zavazadlového
prostoru 602 l. Nabídka pohonných jednotek bude ve
shodě se základním pětidveřovovým hatchbackem.

mj. autonomní nouzové brzdění AEB, kontrolu
bdělosti řidiče DAA, asistent dálkových světel HBA,
asistent pro udržování jízdy v jízdním pruhu LKAS a
další, včetně adaptivního tempomatu ASCC.

Třetí generace i30 vychází ze stejné platformy
jako model Ioniq. Díky rozsáhlému použití
vysokopevnostních ocelí na nosné struktuře se
výrazně zvětšila její tuhost. Novou generaci kombi
i30 charakterizuje, stejně jako hatchback, snaha o
nadčasový elegantní design, který je umocněn
praktičností. Z hatchbacku přebírá šestiúhelníkovou
masku, kterou Hyundai označuje jako kaskádovitou,
i světlomety s Full-LED technologií a vertikálním LED
denním osvětlením.

Shodná je i nabídka pohonných jednotek. K dispozici
tedy budou dva zážehové přeplňované motory
- tříválec 1,0 T-GDI/88 kW (120 k) a čtyřválec 1,4
T-GDI/103 kW (140 k) - a turbodiesel 1,6 CRDi ve
výkonových verzích 81 kW (110 k) nebo 100 kW (136
k).

Kombi je se 4585 mm o 245 mm delší než hatchback,
přičemž rozvor náprav 2650 mm se nezměnil.
Kombi zaujme především objemem zavazadlového
prostoru 602 l, zahrnujícím i dvě přihrádky pod
podlahou. Sklopením dělených opěradel zadních
sedadel celkový objem vroste na 1642 l.
Nabídka bezpečnostních a asistenčních systémů je
identická s pětidveřovým hatchbackem. Zahrnuje

Hyundai i30 kombi bude mít světovou premiéru na
březnovém autosalonu v Ženevě. Také kombi i30
bylo vyvinuto v Evropském vývojovém středisku
Hyundai Motor Europe v Rüsselsheimu s využitím
testovacího zázemí u Severní smyčky okruhu
Nürburging. Vyrábět se samozřejmě bude v
Nošovicích.
Modelová řada i30 se ještě v létě dočká sportovní
verze i30 N a na podzim přijde stylový pětidveřový
liftback s profilem připomínajícím kupé.

více na
www.autoweek.cz

Ferrari 812 Superfast se představí v Ženevě
Ferrari v březnu na autosalonu v Ženevě
představí nástupce modelu F12 Berlinetta
pod jménem 812 Superfast. Kupé s
nepřeplňovaným motorem umístěným
vpředu představuje nejvýkonnější sériový
model v historii značky, která letos oslaví své
70. výročí. Nový motor V12 6,5 l s přímým
vstřikováním paliva má výkon 588 kW a
točivý moment 718 N.m. Převodovka je
sedmirychlostní dvouspojková. Ferrari 812
Superfast má hmotnost jen 1525 kg, zrychlí
z 0 na 100 km/h za 2,9 s a dokáže vyvinout rychlost přes 340 km/h. Jako vůbec první
Ferrari má elektrický posilovač řízení a druhou generaci natáčení kol zadní nápravy
systémem Virtual Short Wheelbase 2.0 (tedy virtuální zkrácení rozvoru).
Výhradní zastoupení značky Ferrari v ČR Scuderia Praha letos dostane tři vozy. Cena
Ferrari 812 Superfast bude známa až po ženevském autosalonu.
více na www.autoweek.cz
Range Rover Velar se připravuje
Land Rover naznačil podobu zcela nového modelu, kterým bude čtvrtý člen rodiny
luxusních vozů Range Rover. Nový model Velar vyplní mezeru mezi modely Evoque
a Range Rover Sport. Oficiálně se představí 1. března 2017 a poté bude k vidění na
autosalonu v Ženevě. Označení Velar se poprvé objevilo při uvedení prvních tajných
prototypů Range Roveru v 60. letech a pochází z latinského slova velare, tedy „skrýt“
nebo „plášť“.
První obrázek Range Roveru Velar ukazuje, že
proti původním předpokladům nejde o SUV s
profilem kupé, jako BMW X6, ale o vůz orientovaný
na podobné zákazníky, jako Porsche Macan. Po
technické stránce vycházet ze základu jako Jaguar
F-Pace s platformou D7A pro pohon všech nebo
zadních kol. Velar se bude vyrábět v anglickém
Solihullu, ale výhledově by mohlo jít o jeden z modelů
pro nově budovaný závod JLR na Slovensku v Nitře.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 8. týdne v oblasti užitkových a nákladních vozidel na
www.autoweek.cz:
D8 odlehčila silnicím 1. třídy
Dopravní podnik s elektrobusem dosáhl 100 000 km
Goodyear vyvinul aplikaci eCasing Mobile pro management protektorů
Tatra vystavuje na veletrhu IDEX 2017

Fiat Tipo Kombi do prodeje
Fiat uvedl na český trh po sedanu a pětidveřovém
hatchbacku i třetí karosářskou verzi modelové řady
Tipo. Modelová řada Tipo vznikla s cílem poskytnout
zákazníkům jednoduché, ale
kvalitní auto nabízející jen to,
co skutečně požadují, takže
nemusejí připlácet na nic, co
nepotřebují. U Fiatu se přitom
řídili
výsledky
průzkumů
ze zákaznických klinik, kde
zevrubně analyzovali potřeby
potenciálních kupujících tohoto
typu vozů.
Fiat se při návratu do segmentu
kompaktních vozů vydal opačným směrem, než
jeho konkurenti, snažící se o přiblížení k prémiovým
značkám. Tento přístup ocenila i mezinárodní
novinářská porota udělením tomuto modelu ocenění
AutoBest 2016 jako nejlepší koupě pro evropské
motoristy.
S délkou 4571 mm je Kombi o 200 mm delší než
hatchback. Dlouhý rozvor náprav 2636 mm poskytuje
nadstandardní prostor pro nohy cestujících na zadním
sedadle. Zavazadlový prostor má základní objem 550
l a je vybaven konfigurovatelným systémem Magic
Cargo Space s polohovatelnou podlahou ve dvou
úrovních, odnímatelnými příčkami na bocích (po

jejich vyjmutí je využitelná šířka 1,36 m) a úchyty.
Sklopením zadních sedadel se získá prostor pro
dopravu předmětů o délce až 1,8 m.
Na výběr z pohonných jednotek
jsou tři zážehové motory 1,4 16V
Fire/70 kW (95 k) včetně dvou
přeplňovaných 1,4 T-Jet/88 kW
(120 k) a 1.6 E-torQ/81 kW (110
k), kombinovaný výhradně s
automatickou
převodovkou.
V nabídce je i verze motoru
1,4 T-Jet umožňující provoz
také na LPG. Turbodiesely se
nabízejí 1,3 MultiJet/70 kW (95
k) a 1.6 MultiJet II/88 kW (120 k), přičemž druhý z
nich lze pořídit i se dvouspojkovou robotizovanou
převodovkou DDCT.
Základní verze Tipo Kombi 1,4 95 k má akční cenu
329 900 Kč. Všechny verze Fiatu Tipo se vyrábějí v
tureckém závodě společnosti Tofas v Burse, který
vyniká velmi nadprůměrnou kvalitou výroby (závod je
držitelem zlaté medaile World Class Manufacturing)
podtrženou unikátním systémem konečné montáže.
Kompletní ceník a technická data najdete na str. 10
(jen po stažení pdf verze)

více na
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Modernizace i pro modely Škoda Rapid a Rapid Spaceback
Škoda završuje proměnu všech svých
modelových řad důkladnou modernizací
vzhledu, techniky i výbavy také u
modelů Rapid a Škoda Rapid Spaceback.
Na autosalonu v Ženevě se představí s
novými tříválci 1,0 TSI přeplňovanými
turbodmychadlem, novými světlomety,
modifikovaným interiérem a rozšířenou
konektivitou - stejně jako ve vozech
vyšších tříd mohou být cestující díky
WLAN-hotspotu stále připojeni k
internetu.
Změny designu jsou zvláště patrné na
přídi. V nově tvarované spodní části
nárazníku jsou modifikované mlhové
světlomety. V předních světlometech
mohou nově být bi-xenonové výbojky a
na přání nová LED světla pro denní svícení přemístěná
do hlavního světlometu ve formě světelného pásu
s integrovanou funkcí směrového světla. Koncová
světla jsou dostupná s technologií LED.
Novinkou pro modelovou řadu Rapid jsou služby
Care Connect. Přenos dat probíhá přes SIM kartu,
která je pevně zabudována ve voze. Nabídka zahrnuje
automatické tísňové volání eCall. Ke službám Care
Connect patří mj. i možnost kontaktovat linku
pomoci při poruše. Pomocí aplikace Škoda Connect

App si řidič může na chytrém telefonu kdykoliv na
dálku prohlížet informace o vozidle, kontrolovat
zavření oken, dveří nebo střešního okna nebo
stav pohonných hmot. Navíc lze posílat do vozu
cíle navigace nebo si na chytrém telefonu nechat
zobrazit aktuální parkovací polohu vozidla.
Hudební a navigační systémy vozů vycházejí z druhé
generace modulárních infotainmentových systémů
MIB. S rozhraním SmartLink+ je možné používat
aplikace z telefonu na displeji vozu.
V rámci modernizace modely
Rapid i Rapid Spaceback
poprvé dostaly přeplňovaný
zážehový tříválec 1,0 TSI ve
výkonových verzích 70 kW
(95 k) a 81 kW (110 k). Pro
Rapid i Rapid Spaceback
jsou nabízeny ještě motory
1,4 TSI 92 kW (125 PS), 1,4
TDI 66 kW (90 PS) a 1,6 TDI
85 kW (116 PS).
Rapid s délkou 448 cm
má objem zavazadlového
prostoru 550 l, Rapid
Spaceback při délce 430 cm
poskytuje 415 l.

více na
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Česká premiéra Volva
V90 Cross Country
P ř e d s t a v e n í
nejnovějšího modelu
švédské automobilky,
terénní kombi Volvo
V90 Cross Country
se
odehrálo
pod
sjezdovkami ski areálu
Monínec.
Nové
kombi
Volvo
V90
Cross Country je díky
pohonu všech kol,
vyšší světlé výšce a
podvozku optimalizovanému pro dosažení maximálního komfortu a ovladatelnosti
ideálním vozem do nepohody. Velká kola, spodní kryt předního nárazníku a rozšíření
lemů blatníků při tom poskytuje vozu lepší ochranu. K tomu se přidává adaptivní
podvozek s aktivními tlumiči 4C a vzduchové pérování zadních kol s možností volby
ze čtyř jízdních režimů spolu s mnoha bezpečnostními asistenty, které neodmyslitelně
patří k vozům značky Volvo. Volvo V90 Cross Country se vyrábí ve švédské továrně
automobilky Volvo Cars Torslanda.
více na www.autoweek.cz
Elektromobily pro rozvoz balíků
Balíková přepravní společnost GLS (General Logistics Systems) plánuje v ČR
nasadit elektromobily. První balíky společnosti GLS se budou pravidelně rozvážet
elektromobilem již v tomto pololetí.
Do dvou let GLS plánuje pořídit
až desítky dodávek s elektrickým
pohonem. Testovací doručování balíků
elektromobilem Nissan eNV200 Maxi s
úložným prostorem 8 m3 už proběhlo
na
Vysočině.
Zvyšování
podílu
elektromobilů na zásilkové přepravě je
jedním z důležitých kroků ke zlepšení
situace ve velkých městech, která
mívají často problémy se smogem.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 8. týdne v oblasti autoservisu na www.autoweek.cz:
Nejlepší rok v historii skupiny Auto Palace
Aplikace pro hlášení škod pro partnery CarGarantie
MEWA doplňuje kolekci Dynamic o softshellové bundy
Mirka přináší nové výkonnější vysavače 1230

Škoda Octavia G-Tec v nové podobě
Uvedení verzí Škoda Octavia G-Tec a Škoda Octavia
Combi G-Tec od roku 2014 v České republice značně
rozhýbalo poptávku po vozidlech na zemní plyn. Díky
úspornému provozu jsou vyhledávanými služebními
vozy. Upravený design vozů Škoda Octavia a Škoda
Octavia Combi s rozdělenými hlavními světlomety se
týká i verze 1,4 TSI G-Tec s pohonem na zemní plyn
nebo benzin
Zážehový čtyřválec 1,4 TSI je zde v bivalentní variantě 1,4 TGI CNG DOHC 16V s přeplňováním turbodmychadlem a přímým vstřikováním paliva. Motor je
konstruován pro bivalentní provoz, tedy na zemní
plyn nebo benzin. Má největší výkon 81 kW (110 k) a
točivý moment 200 N.m. Kromě šestirychlostní přímo
řazené převodovky se nabízí i se sedmirychlostní
dvouspojkovou DSG.
Nádrže pojmou 50 l benzinu a 15 kg zemního plynu. Motor spaluje zemní plyn až do jeho vyčerpání a
poté automaticky přechází na benzin. Škoda Octavia
G-Tec dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 10,9 s (Combi G-Tec za 11,0 s) a dosahuje největší rychlost 195
km/h (Combi G-Tec 193 km/h).
V rámci přepracování designu se změnily i vnější rozměry. Liftback je delší o 11 mm (4670 mm), Combi o
8 mm (4667 mm). Varianty G-Tec jsou vybaveny víceprvkovou zadní nápravou. Objem zavazadlového
prostoru je vzhledem k umístění tlakových nádrží na

plyn pod podlahou zavazadlového prostoru menší
než u základních verzí - u liftbacku je 460 l resp. 1450
l po sklopení opěradel zadních sedadel, v případě
Combi to je 480 l, případně až 1610 l.
Cena Octavie G-Tec v základní výbavě Active začíná
na 460 900 Kč s přímo řazenou převodovkou, s
převodovkou DSG činí 510 900 Kč. Octavia Combi

přijde o 35 000 Kč dráž. Výbava Active zahrnuje mj.
infotainment Swing 6,5“, denní svícení LED, zadní
svítilny LED, elektricky ovládaná vnější zrcátka, klimatizaci, systém Start-Stop a rekuperaci energie
při brzdění a nedělené zadní sedadlo s dělenými
opěradly, pro Combi střešní nosič.

více na
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Další aktuality 8. týdne v oblasti autoservisu na www.autoweek.cz:
Modernizace Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského
Aplikace u Jaguaru dovolí platby přes displej auta
Letos innogy rozšíří síť CNG plniček a pokrytí ČR
13 milionů motorů vyrobených ve Škoda Auto
Škoda partnerem Smart Mobility Hackathonu

Personalia z

Pekař ředitelem prodeje BMW Group
Import BMW opustil na začátku roku šéf
prodeje Petr Minařík, dříve dlouholetý
marketingový
šéf
značky.
Firma
obsadila v pondělí 20. února pozici
ředitele prodeje novým manažerem.
Nyní ji zastává Rolf Pekař, jenž pracoval
například u společnosti Cegedim,
předního
světového
poskytovatele
CRM řešení a databázových služeb
pro segment „life science“, a také jako
obchodní ředitel pro export společnosti
Linet Group. V BMW Group bude mít na
starosti rozvoj prodeje vozů. BMW bylo
loni personálně nejčilejším členem Svazu
dovozců automobilů. Podle odhadu
našeho časopisu z importu odešlo loni
celkem 19 lidí. Tedy zhruba polovina
celého osazenstva a to i na vyšších
manažerských pozicích.

Nový country manažer pro český Fiat
Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
jmenoval nového ředitele pro osobní
auta v Česku a na Slovensku. Stal se
jím bývalý prodejce Srba Servisu a
manažer značek Daewoo a Chevrolet.
Pavel Drábik před svým nástupem k
Fiatu pracoval od roku 2003 pro GM,
naposledy zastával pozici Chevrolet
Country Managera Czech Republic &
Slovakia. Jeho předchozí kariéra také
zahrnuje Daewoo Motor CZ – Prague
(únor 2002 – leden 2003) a pozici
prodejce v Srba Servisu. V nové pozici
u Fiatu bude mít na starosti osobních
automobily Fiat, Alfa Romeo a Jeep.
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Co budeme dělat místo řízení
- číst nebo se věnovat sexu?

Otevřený dopis APPAA ministru
dopravy Danu Ťokovi

Bosch připraven na proměnu
pohonů

První závod autonomních aut

Fiat Tipo Kombi - ceník a technická data
Fiat uvedl na český trh
po sedanu a pětidveřovém hatchbacku i
třetí karosářskou verzi modelové řady Tipo.
Základní výbava Tipo
nabízí jen to nejnutnější, nicméně určitě není
chudá, neboť do ní patří
mj. i dálkové centrální zamykání, elektricky
ovládaná vnější zrcátka
s vyhříváním, elektricky
ovládaná všechna okna,
klimatizace, rádio s USB
a MP3, dělené zadní sedadlo, konfigurovatelný zavazadlový prostor
Magic Cargo Space a
střešní nosiče.
Za příplatek (standardně pro nejvyšší výbavu Lounge)
může být Tipo Kombi vybaveno rovněž infotainmentem UConnect se 7“ HD dotykovým displejem a integrovanou navigací Tom Tom 3D. Umožňuje využití
služeb UConnect Live, které po stažení příslušné aplikace fungují přes chytrý telefon. Za příplatek je k
dispozici i systém Mirror Link, přenášející displej telefonu na displej vozu.

Za příplatek se nabízí i adaptivní tempomat, fungující v rozsahu rychlostí 30-160 km/h až do úplného
zastavení vozu, a systém automatického nouzového
brzdění AEB. Získat lez i parkovací senzory a kameru
na zádi.
Uvedené akční ceny zahrnují rozšířenou pětiletou
záruku s limitem 100 000 km

více na
www.autoweek.cz

Co budeme dělat místo řízení?
Plně autonomní řízení je, navzdory mnoha
proklamacím, stále ještě hodně vzdálená budoucnost.
Přesto je potřeba v předstihu vědět, jak by motoristé
rádi využili čas, který získají ve chvíli, kdy za ně řízení
vozidla převezme robotizovaný systém.
Autonomní řízení je velkým příslibem pro zvýšení
bezpečnosti - elektronika nebude agresivní, nebude
přeceňovat své schopnosti ani dělat chyby. To by
mělo přinést pokles úmrtí a těžkých úrazů v důsledku
dopravních nehod, protože nejméně 81 % z nich
je způsobenou lidskou chybou. Také pojišťovny se
budou muset v předstihu připravit na
nástup nové techniky.
Co vlastně bude dělat řidič v době, kdy nebude
muset řídit? Americká společnost Auto
Insurance Center se zeptala motoristů z
celého světa, jaká je jejich představa o
tom, co by dělali v autonomním vozidle
místo řízení. Zde jsou jejich nejčastější
odpovědi:
1. číst knihu
2. telefonovat nebo psát SMS
3. pracovat
4. dívat se na televizi
5. dívat se na film
6. jíst
7. hrát videohry
8. spát
9. věnovat se sexu
10. modlit se
Zajímavé je, že „věnování se sexuálním
aktivitám“ byla nejčastější odpověď
motoristů z Aljašky.
Zajímavé je porovnání toho, kolik
motoristů by odmítlo jet v autonomně
řízeném vozidle. Nejkonzervativnější
jsou v tomto ohledu Japonci - 33 % z
nich by si do takového vozu ani nesedlo.
O druhou příčku se dělí Američané a
Britové se 23 % nedůvěřivých. Naopak
jednoznačně největší důvěru v novou
techniku projevují Číňané - pouze 3,1
% z nich by jízdu v autonomním vozidle
odmítlo. Ostatně čínská legislativa je
podle AIC na autonomní jízdu nejlépe
připravena.

A pokud si myslíte, že zejména muži si neumí jízdu bez
volantu v ruce představit, pak se mýlíte - z průzkumu
vyplývá, že nakloněno jízdě v autonomním vozidle je
47,4 % mužů ale jen 33,6 % žen.

více na
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Bosch připraven na proměnu pohonů
Podle odhadů společnosti Bosch se v roce 2025 vyrobí
téměř 20 milionů vozidel s hybridním a elektrickým
pohonem. Společnost Bosch vnímá elektromobilitu
jako důležitý obor budoucnosti. Proto založila vlastní
organizační jednotku elektromobility jako součást
nové divize Powertrain Solutions. Od začátku roku
2018 by do ní měly kromě oblasti elektromobility
patřit i dnešní divize Benzinové systémy a Dieselové
systémy. Společnost Bosch tak bude stávajícím a
novým zákazníkům nabízet všechny technologie
pohonných jednotek z jednoho zdroje.
Bosch při vývoji elektromobility paralelně pracuje
také na dalším vývoji technologií spalovacích
motorů. V roce 2025 bude k 20 milionům hybridních
a elektrických vozidel navíc na světě jezdit kolem
85 milionů nových vozidel se zážehovými nebo
vznětovými motory. Velký potenciál růstu Bosch vidí
v oblasti elektromobility u užitkových vozidel.
„Ze strategického hlediska jsme na přechod k

automobilům s elektrickým pohonem dobře
připraveni. Dnes ještě není rozhodnuto, který pohon
nebo které kombinace typů pohonů kdy převládnou. Z
tohoto důvodu upřednostňujeme dvousměrný přístup
a svoje dovednosti a odborné znalosti rozvíjíme jak
u elektromobility, tak u spalovacích motorů,“ říká Dr.
Rolf Bulander, předseda oblasti podnikání Mobility
Solutions a člen představenstva Robert Bosch GmbH.
Prostřednictvím nové divize Powertrain Solutions chce
Bosch podporovat zákazníky v oblasti pohonných
jednotek z jediného zdroje a kromě jednotlivých
komponent chce nabízet více kompletních řešení.
Bosch bude i v nadcházejících letech rozvíjet všechny
technologie paralelně, protože pouze tak dokáže firma
rychle a flexibilně reagovat na změny na trhu ve všech
oblastech pohonných jednotek. Momentálně není
pochyb o tom, že mobilita brzy přejde na elektřinu.
Nyní však nedokážeme seriózně předpovědět, jak
rychle a v jaké podobě tato změna nastane.

více na
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Otevřený dopis APPAA ministru dopravy Danu Ťokovi
Asociace prodejců použitých automobilů autobazarů (APPAA) v reakci na informace o přípravě
novely zákona, kterou iniciuje Ministerstvo dopravy,
a podle níž by měla být nově upravena odpovědnost
za přetáčení tachometrů, zaslala ministru Ťokovi
otevřený dopis, z něhož vybíráme:
Návrh je nesystémový a k potlačení stáčení tachometrů
nepovede.
Odpovědnost
a
veškeré důsledky má nést
nový majitel vozidla, zatímco
podvodník, který tachometr
stočil, zůstane nepotrestán.
1) Novela počítá s tím, že pokud
se při kontrole na STK zjistí, že
vozidlo má najeto méně než při
poslední kontrole, omezí mu
technickou způsobilost pouze na
30 dnů.
Stanovisko APPAA: První kontrola na STK je až po
čtyřech letech. Za tu dobu může vozidlo najet i 200
000 km. Před kontrolou na STK upraví majitel vozu
stav například na 95 000 km. STK tedy žádný nesoulad
nezaznamená, stav km uvede do registru a tím jej de
facto zlegalizuje.
2) Mluvčí MD Tomáš Neřold tvrdí: „Pokud má někdo
obavy, že v bazaru koupí přetočené auto, stav
kilometrů se může kontrolovat při evidenční prohlídce,

která je podmínkou pro registraci při změně vlastníka
či provozovatele,“
Stanovisko APPAA: Stanovisko MD je klamavé. V
kontextu aktuální české legislativy nemá spotřebitel
ani autobazar možnost skutečný stav ujetých
kilometrů reálně ověřit. Registr vozidel i jiné relevantní
databáze nejsou veřejně přístupné.
3) Podle návrhu MD bude
potrestán ten, kdo si koupí vozidlo
s přetočeným tachometrem, ale
firma, která to nabízí, potrestána
nebude. Proč musí nový majitel
dokazovat, že mu vznikla nějaká
škoda? Proč je na internetu stáčení
tachometrů stále beztrestně
nabízeno?
4) „Provozovatel buď do 30 dnů
doloží protokol o tom, že na jeho
vozidle byla provedena oprava nebo jeho vozidlo
ztratí technickou způsobilost,“ vysvětlil Tomáš Neřold.
Stanovisko APPAA: Toto považujeme za naprosto
nereálné a nesystémové. Do kdy vozidlo ztratí
technickou způsobilost? Do doby než majitel
přetočí stav km pár tisíc nad poslední stav? Jak lze
u dovezeného vozu zjistit stočení tachometru bez
přístupu do relevantních databází?

více na
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První závod autonomních aut
V rámci podniku formule E na městském okruhu v
Buenos Aires se uskutečnil historicky první závod
vozidel bez řidičů. Souboj dvou vozidel Roborace
DevBot skončil nehodou jednoho z nich.
Robotické vozidlo DevBot se už vloni v srpnu
představilo na okruhu Donington Park, ale v Buenos
Aires se poprvé dvě tato vozidla utkala ve vzájemném
souboji. Na rozdíl od původní futuristické studie, těžící
ze skutečnosti, že ve voze nebude řidič, testovací
vozidla DevBot vycházejí z prototypů LMP3, mají
kokpit a mohou být řízena řidičem. Zatím jezdí v
testovací podobě bez karoserie.
Historickou událost v Buenos Aires zdramatizovala
nehoda jednoho z roboaut. Žlutý DevBot 2 ve snaze
předjet vedoucí červený DevBot 1 najel příliš rychle
do zatáčky a při ostré změně směru jízdy zavadil o
bariéru. DevBot 1 bez problémů dojel do cíle, přičemž
mu byla naměřena největší rychlost 186 km/h.
Průměrná rychlost ale nebyla zveřejněna. Během jízdy
bylo robotické vozidlo vystaveno nečekané zkoušce,
když na trať vběhl pes. DevBot 1 dokázal zareagovat
a vyhnul se mu.
Marketingový šéf Roborace Justin Cooke byl po
závodě navzdory nehodě spokojen: „Bylo to pro
nás fantastické, protože čím více podobných situací
uvidíme, tím více se dokážeme poučit a pochopit,
jak máme uvažovat při práci u počítače a jak

vyhodnocovat získaná data. Vůz byl sice poškozen,
nicméně vše půjde opravit. A nejlepší na tom je, že se
jezdci nic nestalo, protože tam žádný nebyl!“
Vozidla během závodu nebyla ovládána dálkově,
ale jejich jízdu řídil software umělé inteligence.
Využíval při tom data z Lidaru a dalších snímačů.
Během závodu spolu vozidla komunikovala, aby se
předešlo jejich vzájemnému střetu. V závodech se
mají prostřednictvím těchto vozidel utkávat tvůrci AI
softwaru. Robotická vozidla budou muset zvládat
navigaci a sama dokázat reagovat na okamžité změny
podmínek a nejrůznější závodní situace.
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