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 Škoda Auto na autosalonu v Ženevě představí studii 
crossoveru Vision X, která poprvé využívá hybridní 
pohon kombinující motor spalující zemní plyn nebo 
benzin s elektromotory. Podle potřeby může využívat 
pohon předních, zadních nebo všech kol.

Zážehový čtyřválec 1,5 TSI G-Tec přeplňovaný 
turbodmychadlem byl vyvinut speciálně pro bivalentní 
provoz, tedy pro spalování stlačeného zemního plynu 
nebo benzinu. Při provozu na CNG má největší výkon 
96 kW (130 k) a maximální točivý moment 250 N.m. 
Spalovací motor je řemenem spojen se startovacím 
generátorem. Druhý elektromotor na zadní nápravě 

zajišťuje funkci pohonu všech kol bez potřeby 
spojovacího hřídele. Jeho točivý moment 70 N.m je k 
dispozici hned při rozjezdu.

Spalovací motor pohání přední kola. Elektromotor 
na zádi se připojuje, jen když je potřeba větší točivý 
moment při rozjezdu nebo pro zlepšení trakčních 
vlastností při jízdě mimo zpevněné silnice. Elektromotor 
je napájen z lithio-ionového akumulátoru, který se 
díky rekuperaci dobíjí při brzdění i za jízdy při tzv. 
plachtění. Na čistě elektrický pohon vůz ujede 2 km, 
dojezd na CNG a benzin je až 650 km.

Škoda Auto v Ženevě představí i koloběžku jako 
jednoduché řešení trvale udržitelné mobility pro 
tzv. mobilitu poslední a první míle, tedy cestu od 
auta ke konečnému cíli či na zpáteční cestě k vozu. 
Patentovaný skládací mechanismus umožňuje 
jednoduše ji umístit pod podlahu zavazadlového 
prostoru vozů Škoda Octavia a Superb nad dojezdové 
náhradní kolo aniž by se omezil objem zavazadlového 
prostoru. Koloběžka z hliníkové slitiny má hmotnost 
5 kg a nosnost až 100 kg. 

Více o novinkách značky Škoda na autosalonu v 
Ženevě na str. 11 (jen v pdf verzi) 

více na
www.autoweek.cz

Škoda Vision X kombinuje CNG, benzin a elektřinu



Nový Peugeot Rifter
Peugeot dal nové generaci 
osobních vozů s vysokou stavbou, 
vycházející ze společného 
konceptu skupiny PSA, jméno 
Rifter. Vyrábět se bude ve 
španělském Vigu a v Mangualde 
v Portugalsku. Do prodeje přijde 
v září. Rifter přebírá styl designu 
nové generace modelů značky, 
především nových SUV. Rifter 
bude nabízen ve dvou délkách 
(440 cm a 475 cm), přičemž každá 
bude v pěti- nebo sedmimístné 
podobě. Pro nejnáročnější bude 
k dispozici i speciálně vybavená verze GT Line.
Peugeot Rifter byl postaven na nové platformě EMP2 stejně jako nové generace 
Citroënu Berlingo a Opelu Combo. Peugeot přidává i-Cockpit, tedy uspořádání 
interiéru s kompaktním volantem, 8“ dotykovým displejem a vyvýšenou přístrojovou 
deskou. Systém Advanced Grip Control umožní zlepšit záběrové schopnosti na 
nezpevněném a kluzkém povrchu. Peugeot nabídne Rifter i verzi 4×4, na jejímž vývoji 
se podílela společnost Dangel.
více na www.autoweek.cz

Toyota Aygo prošla modernizací
Nejúspěšnější model z produkce 
automobilky TPCA v Kolíně Toyota 
Aygo se představí na autosalonu 
v Ženevě s omlazeným vzhledem, 
ale také vyšší výkonností a 
ovladatelností. Modernizované 
Aygo dostalo upravené přední 
světlomety s denním svícením LED 
DRL a nové zadní svítilny. Tříválec 

1,0 l nyní poskytuje výkon 53 kW (72 k), točivý moment 93 N.m a má spotřebu sníženou 
na 3,9 l/100 km (cyklus NEDC). Spolu se zvýšením výkonu přicházejí změny v nastavení 
zavěšení kol a aktualizace softwaru řízení.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 9. týdne na www.autoweek.cz:
AutoSAP k omezení vznětových motorů
Stanovisko AAA Auto k rozhodnutí německého soudu o dieselech
Německý rozsudek o dieselech s daty od Spolku Čistá mobilita



BMW doplnilo svou nabídku crossoverů a SUV 
řady X o zcela nový kompaktní model X2 s velkým 
potenciálem získat pro značku nové skupiny 
především mladých zákazníků. Od 3. března se 
vydává za zákazníky v České republice.

BMW X2 je zcela novým modelem, který kompletuje 
řadu vozů X od X1 po X7 (ten přijde na trh ve druhém 
pololetí letošního roku). Všech modelů X se od roku 
1999, tedy uvedení modelu X5, prodalo 5,4 milionu 
kusů. V loňském roce byl jejich podíl už 34 %. BMW 
s tímto modelem rozšiřuje nabídku vozů řady 2, 
které sice nejsou s nadšením přijímány ortodoxními 
příznivci značky, ale ve skutečnosti je o ně velký 
zájem mezi kupujícími. 

Model X2 vznikl na stejné platformě UKL2 jako X1 
nebo Mini Countryman a má proto velmi podobné 
rozměry a vpředu napříč uložený motor pohánějící 
přední (sDrive) nebo všechna (xDrive) kola. BMW X2 
je dlouhý 4360 mm (tedy o 70 mm méně než X1) 
a má rozvor náprav 2670 mm (jako X1). Jde ale o 
model se zcela odlišným charakterem, který chce 
oslovovat úplně jiné zákazníky.

Při uvedení na trh jsou v nabídce zážehové s 
přeplňováním turbodmychadlem - tříválec 1,5 l 
18i/103 kW (140 k) i čtyřválec 2,0 l 20i/141 kW (192 
k) a turbodiesely 2,0 l ve verzích 18d/110 kW (150 k), 
20d/140 kW (190 k) a 25d/170 kW (231 k).

Příjemným překvapením je chování X2 na silnici. 
Na rozdíl od jiných totiž nejde jen o crossover s 
karoserií napodobující kupé, ale jezdí se s ním 
skutečně jako se sportovním autem, u něhož si vyšší 
konstrukci uvědomujete jen při nastupování. X2 je 
velmi příjemně ovladatelné auto, se kterým je jízda 
zábavou, při níž nepřemýšlíte o emisních limitech a 
spotřebě (byť i v tomto ohledu je na tom X2 velmi 
dobře). BMW X2 je přitom i velmi praktické auto se 
zavazadlovým prostorem o objemu 470 l.

Základní cena verze X2 sDrive20i je 997 100 Kč, pro 
X2 xDrive20d 1 098 500 Kč. BMW X2 se vyrábí v 
bavorském Řezně (Regensburgu).

Technická data najdete na str. 10 (jen v pdf verzi)

BMW X2 - krok novým směrem

více na
www.autoweek.cz



Honda Civic i-DTEC na český trh
Honda zahájila prodej modelu Civic s turbodieselem i-DTEC. Jeho uvedení na trh 
podporuje akční bonus pro první zákazníky. Modernizovaný vznětový motor 1,6 l 
i-DTEC/88 kW (120 k) zlepšením hospodárnosti dosahuje spotřebu nafty 3,5 l/100 
km. V polovině roku 2018 bude 
nabídka pohonných jednotek 
rozšířena o verze s devítistupňovou 
automatickou převodovku poprvé 
použitou u vozu s pohonem dvou 
kol. Aktuální cenová nabídka 
za Civic 5D 1,6 i-DTEC začíná na 
509 900 Kč. První zákazníci obdrží 
finanční bonus ve výši 20 000 Kč a 
sadu příslušenství se slevou 20 000 
Kč. 
více na www.autoweek.cz

Kia Optima s novými motory
Sedan i kombi Kia Optima 
se na autosalonu v Ženevě 
představí s modernizací 
vzhledu a novými pohonnými 
jednotkami. Na českém trhu 
se začne prodávat ve 4. 
čtvrtletí 2018. Optima nabídne 
dvě nové pohonné jednotky: 
turbodiesel Kia 1,6 l CRDi/100 

kW (136 k) a přeplňovaný zážehový motor 1,6 l T-GDI/132 kW (180 k). K dispozici budou 
mj. i systémy na podporu řízení Kia ADAS a nejmodernější verze infotainmentu Kia s 
online službami Kia Connected Services s podporou od TomTom. Systém je propojen 
s kamerovým systémem sledování okolí vozidla AVM.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 9. týdne na www.autoweek.cz:
Startuje jubilejní ročník E.on Energy Globe
ProfiAuto letos zorganizuje 11 PitStopů
Nové LED od Osram pro hlavní světlomety
DB Schenker má kamiony na CNG
Škoda Auto posiluje spolupráci se střední školou ve Vrchlabí
110 let od zahájení provozu první autobusové linky v Praze



Mediální svět je zvláštní. To, jak chtějí v Německu řešit 
problém se znečištěním ovzduší, je u nás prvořadým 
tématem. Ale neřešení obdobného problému ve 
městech České republiky nikoho moc nezajímá. Jaké 
tedy skutečně bylo rozhodnutí lipského soudu a co z 
něj vyplývá?

Federální soud v Lipsku rozhodl, že zákaz vjezdu 
vozidel se vznětovými motory do některých částí 
města je možný. Je možné použít omezení týkající 
se specificky jen motorové nafty, a to i pro motory, 
které plní příslušné předpisy EU. Zákazy jízdy se 
ovšem smějí uplatnit, jen pokud se ukáží jako jediné 
vhodné opatření k co nejrychlejšímu splnění mezních 
hodnot.

Kromě toho soud rozhodl, že bude třeba udělovat 
výjimky, aby se například řemeslníci mohli dostat k 
zákazníkům. Právě zde je největší zádrhel - vznětové 
motory s mnohem většími emisemi škodlivých látek, 
než mají motory moderních osobních aut, najdeme 
v naprosté většině užitkových vozidel, bez nichž si 
život ve městech a jejich zásobování těžko dokážeme 
představit. 

Soud v Lipsku řešil konkrétně plány pro zlepšení 
ovzduší v Düsseldorfu a Stuttgartu, které připravovaly 

striktní zákazy vjezdu osobních aut na naftu. Ty musí 
být nyní změněny tak, aby limitní hodnoty byly sice 
splněny co nejrychleji, ale také musí být přezkoumáno 
postupné zavádění dopravních zákazů. V první fázi 
se zákaz bude týkat pouze starších vozidel plnících 
emisní standard Euro 4. Vozidla plnící Euro 5 nesmí 
být předmětem zákazů před 1. září 2019.

Federální soudci umožnili zákazy použití vznětových 
motorů na naftu pouze pro zlomek silniční sítě v 
Německu, nicméně to bude mít dalekosáhlý dopad. 
Jakékoliv město, v němž jsou překročeny mezní 
hodnoty, může zvažovat i omezení vjezdu starších 
vozidel na naftu. Neznamená to ale automatické 
povolení tohoto zákazu. Zákaz jízdy může být omezen 
jen na určité trasy a městské oblasti. Týkat se to může 
až 70 německých měst, kde jsou překračovány mezní 
hodnoty pro oxidy dusíku.

Jisté je, že to zásadně ovlivní trh s ojetými vozy. Verdikt 
soudu však uvádí, že neexistuje nárok na finanční 
náhrady za automobily se vznětovými motory, které 
by mohly ztratit zůstatkovou hodnotu.

více na
www.autoweek.cz

Co plyne z možnosti zákazu vznětových motorů



V Srbsku byl vyroben půlmiliontý Fiat 500L
Z montážního pásu automobilky FCA Srbija v Kragujevaci sjelo jubilejní půlmilionté vozidlo 
Fiat 500L - šest let po jeho světové premiéře. Kvůli výrobě Fiatu 500L byla automobilka 
v Kragujevaci přestavěna s investicí kolem 1 miliardy eur nejen do modernizace 
infrastruktury a zvýšení výrobní kapacity, ale i do rekonstrukce budov a výrobních 
zařízení zničených při bombardování NATO. 
Bezmála 2500 zaměstnanců zde montuje 400 
aut denně. FCA má se Srbskou republikou 
o závodě v Kragujevaci podepsanou 
desetiletou smlouvu. Jenže její platnost vyprší 
letos v září. Očekává se prodloužení i to, že 
Fiat bude v Kragujevaci vyrábět nástupce 
Punta pod jménem Primo a snad i menší SUV.
více na www.autoweek.cz

Cupra e-Racer na Ženevském autosalonu
Seat v Ženevě veřejnosti poprvé představí 
nově vytvořenou značku Cupra, která se 
stane součástí společnosti Seat. V expozici 
Cupra bude mít premiéru Cupra Ateca a 
atrakcí bude Cupra e-Racer, první závodní 
cestovní vůz na světě s plně elektrickým 
pohonem. Má stálý výkon 300 kW (408 k) 
a nejvyšší výkon až 500 kW (680 k). 
Další novinkou bude integrace aplikace 
Shazam. Tato služba pro rozpoznávání 
hudby bude ve vozech Seat a Cupra k 
dispozici od dubna. 
více na www.autoweek.cz

 
Krátce
- Nový největší akcionář Daimleru Li Shufu se vydal na návštěvu Stuttgartu a za 
kancléřkou Merkelovou.
- President Ford Motor Company Raj Nair byl nucen okamžitě rezignovat z důvodu 
„nepřípustného chování“.
- Volkswagen T-Roc s karoserií kabriolet se bude od roku 2020 montovat v Osnabrücku 
v bývalé karosárně Karmann.
- Navzdory nákladům spojeným s odstraňováním důsledků aféry Dieselgate Volkswagen 
vloni zvýšil zisk na 14,7 miliardy eur.
- BMW povolá 11 700 vozů řad 5 a 7 z roku 2014, protože v jejich motorech je nainstalován 
nesprávný software, automobilka ale odmítá možnost úmyslného podvádění při měření 
emisí.



Personalia z

Personální změna v marketingu Cebie
Novou manažerkou marketingu a 
komunikace Cebie se 1. března stala 
Barbora Minksová. Nahradila Jana 
Dryáka, který míří k jedné z velkých 
českých investorských skupin. Kariéru 
Jana Dryáka sledujeme už od roku 
2004, kdy nastoupil jako PR manažer do 
ČSOB Leasingu. Vydržel tam až do roku 
2011, kdy se krátce objevil v AAA Auto. 
Kariérní story pak pokračovala v Cebii. 
“Nyní přecházím k děčínské investorské 
skupině Armex, která se zabývá 
developerskou činností, hotelnictvím a 
dalšími činnostmi. Jde o jednu z velkých 
stavařských skupin s obratem 19 miliard 
korun ročně. Mnoho se o ní neví a 
právě to se chystám jako nový manažer 
marketingu změnit,” řekl nám Dryák.

Stanislav Gálik výkonným ředitelem 
inovací AAA Auto
Společnost AAA Auto uvedla novou 
značku AuresLab, pod kterou 
sjednotila veškeré inovace, na 
kterých pracuje. Inovační centrum 
povede Stanislav Gálik, dosavadní 
strategický poradce pro rozvoj značky 
Mototechna a poradce pro inovace 
České spořitelny. Vystudovaný 
psycholog do širšího povědomí vešel 
tím, že založil a později úspěšně 
prodal módní značku Galard či 
spoluzaložením inovačního centra 
Unifer. V roce 2015 ho prestižní 
magazín Forbes zařadil do českého 
žebříčku výjimečných osobností 
30 pod 30. „Chceme přinášet 
technologické a digitální inovace, 
které zabezpečí jednoduchý, rychlý 
a pohodlný nákup automobilu,“ říká 
Gálik k plánům v nové funkci.
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Atraktivní design nového malého prémiového SUV 
vybočuje z řady „krabicovitých“ SUV. Profil ve stylu 
kupé je přitom méně násilný 
než u větších sourozenců 
X4 a X6. Zajímavé tvary 
karoserie navíc podtrhují i 
sympaticky provokující úplně 
nové barevné odstíny. X2 je 
díky tomu auto nepochybně 
mnohem víc orientované 
i na ženské zákaznice, než 
jakékoliv jiné BMW. Milovníky 
klasických BMW zase nadchne 
znak na zadním sloupku jako 
u legendárního 3,0 CSL, který 
ostatně připomínají i jiné 
detaily designu.
Standardní výbava zahrnuje 
samostatný kontrolní displej 

6,5“ nebo dotykový displej 8,8“ (pokud je součástí 
výbavy navigace). Ani v X2 nechybí známý ovladač 

funkcí iDrive na přání doplněný 
o hlasové ovládání a dotykový 
kontrolní displej. Řidič má navíc 
před sebou barevný projekční 
(Head-Up) displej s možností 
výběru zobrazovaných 
informací. 
K dispozici jsou aktualizované 
digitální služby BMW 
ConnectedDrive a BMW 
ConnectedDrive Services. Na 
přání se dodává příprava pro 
WiFi hotspot i příprava pro 
Apple CarPlay, která umožňuje 
bezdrátové ovládání zvolených 
funkcí iPhone.

BMW X2 do prodeje

více na
www.autoweek.cz



Na Mezinárodním autosalonu v Ženevě 2018 představí 
Škoda Auto řadu novinek. V centru pozornosti bude 
světová premiéra studie Škoda Vision X, která nabídne 
pohled na budoucí vývoj modelové palety značky 
Škoda. Premiéru bude mít i výrazně přepracovaná 
Škoda Fabia a poprvé se představí také nová vrcholná 
verze Škoda Kodiaq L&K. Škoda Octavia RS nově ukáže 
paket Challenge Plus. Všechny zážehové motory s 
přímým vstřikováním paliva budou vybaveny filtrem 
pevných částic. Kromě toho vstupuje do nabídky 
modelových řad Octavia, Kodiaq a Superb digitální 
přístrojový panel
Výrazně přepracovaný model Fabia má nový design 
přídě a zádě s dynamičtějším vzhledem. Navíc jsou 
poprvé v nabídce LED přední světlomety a LED zadní 
skupinové svítilny. Nový je i design sdruženého 
panelu přístrojů. Rozšíří se i nabídka asistenčních 
systémů. Vozy Škoda Fabia a Škoda Fabia Combi 

budou pohánět živé a úsporné zážehové motory o 
výkonu od 44 do 81 kW.
Novou vrcholnou verzi Kodiaq L&K charakterizují 
individuální designové prvky a exkluzivní standardní 
výbava. Má 19“ kola, LED světlomety, chromovanou 
masku chladiče a specifický přední a zadní nárazník. 
Stylový interiér má kůží čalouněná sedadla a dekorační 
lišty s osobitým designem. 
Spolu s uvedením verze Kodiaq L&K na trh dojde u 
tohoto SUV ke změně v nabídce motorů. Novinkou 
je zážehový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a 
benzinový motor 2,0 TSI se 140 kW (190 k).
Digitální přístrojový panel, který byl poprvé 
představen v modelu Karoq, bude nově k dispozici 
i pro vozy Octavia, Superb a Kodiaq. K dispozici je 
několik režimů zobrazení. Individuálně nastavit lze i 
velikost a umístění jednotlivých informací.

Škoda na autosalonu v Ženevě 2018

více na
www.autoweek.cz



Růst automobilového průmyslu v roce 2017 se 
pozitivně promítl do růstu mezd i pracovních 
příležitostí. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 
5,8 % a jejich průměrná měsíční mzda je o 30 % vyšší, 
než průměrná mzda v ČR. Ze zpracovaných údajů je 
zřejmé, že tuzemskému automobilovému průmyslu 
se daří a ekonomický růst je doprovázený vznikem 
nových pracovních příležitostí i růstem mezd. 
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 
byla 37 399 Kč. Oproti roku 2016 to představuje 
meziroční nárůst o 7,1 % (2466 Kč). Průměrná mzda 
vyšší než celostátní průměr je dosahována ve všech 
sledovaných kategoriích výrobců. Nejvyšší mzdy jsou 
u finálních výrobců vozidel. 
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP dosáhl 126 
375 osob. Oproti roku 2016 to představuje meziroční 

zvýšení o 5,8 % (6929 osob). Pozitivní vývoj počtu 
zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie - finální 
výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. 
„Pozitivně vnímáme skutečnost, že k růstu mezd 
dochází rovnoměrně u všech kategorií výrobců 
a pravidelný růst mezd a mzdová úroveň nad 
celostátním průměrem jsou v souladu s produktivitou 
práce v autoprůmyslu. Vyšší produktivity práce a 
růstu přidané hodnoty ve firmách je dosahováno 
díky každoročnímu růstu počtu zaměstnanců ve 
výzkumu a vývoji a rostoucími výdaji, které do oblasti 
výzkumu a vývoje směřují. Právě tyto ukazatele řadí 
český automobilový průmysl mezi obory s vysokým 
rozvojovým potenciálem pro další období,“ uvedl 
výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl. 

více na
www.autoweek.cz

Růst zaměstnanosti a mezd v autoprůmyslu



Od dubna zamíří ke svým zákazníkům další generace 
těžkých nákladních vozidel Tatra Phoenix Euro 6. 
Nová vozidla jsou navenek podobná současným, na 
první pohled se liší jen černou čelní maskou kabiny. 
Z pohledu uplatnění 
nových konstrukčních 
řešení však přinášejí 
zásadně vyšší přidanou 
hodnotu zákazníkům.
Díky kompaktnějším 
rozměrům systému 
čištění výfukových plynů 
pomocí DPF, katalyzátoru 
a systému SCR vznikl větší 
prostor pro nástavbu a 
vyšší užitečnou hmotností 
při zachování celkové 
hmotnosti. Vozy jsou vybaveny novými verzemi 
motorů Paccar MX-11 a MX-13 Euro VIc, které jsou 
tišší, úspornější a „zelenější“. Snížily se provozní 
otáčky, zvýšil se točivý moment a vzrostl i výkon.
Vedle standardně montované šestnáctirychlostní 
přímo řazené převodovky je k dispozici také 
automatizovaná šestnáctistupňová převodovka 

Traxon s vlastním řadicím softwarem, na jehož 
odladění se vzhledem ke specifickému provozu v 
nejtěžším terénu podíleli pracovníci Tatra Trucks.
Díky možnosti převodovek Traxon v kombinaci s 

přídavnou převodovkou 
vlastní konstrukce a 
faktem, že 95 % produkce 
řady Phoenix je bez redukcí 
v nábojích kol, mají nová 
vozidla nízkým koeficient 
provozních nákladů TCO.
Projekt Phoenix kombinuje 
vlastní podvozek Tatra 
s tzv. „tatrováckou 
koncepcí“ s dodávanými 
komponentami prestižních 
zahraničních výrobců. 

Proto Tatra nyní může využít obchodní smlouvu 
s nizozemskou automobilkou DAF a nabídnout 
zákazníkům špičková technická řešení. Patří mezi ně 
nově odhlučněná kabina. Změnami prošly ovládací 
spínače a displej pod volantem. Významně se změnila 
elektronická architektura vozidla, která dnes využívá 
kombinaci technologií LIN a CAN.

více na
www.autoweek.cz

Nejnovější Tatra Phoenix Euro 6 2018



Porsche společně s berlínským start-upem XAIN 
testuje využití chráněné databáze blockchain ( jako 
český ekvivalent bylo vytvořeno slovo bločenka) 
přímo ve vozidle. 
Blockchain je distribuovaný protokol pro datové 
transakce mezi obchodními partnery, na němž jsou 
založeny i kryptoměny bitcoin a ethereum. Každá 
změna je zaznamenána v chronologicky po sobě 
jdoucích datových blocích - transparentně a bez 
možnosti neoprávněných zásahů.
Podle finančního stratéga společnosti Porsche Olivera 
Döringa spočívá v blockchainu enormní potenciál: 
„Můžeme data přenášet rychleji a bezpečněji. Díky 
tomu budeme moci zákazníkům nabízet víc komfortu 
a pocit jistoty při nabíjení akumulátorů, parkování 
nebo umožňování0 přechodného přístupu do vozidla 
třetím osobám, například doručovateli balíků.“
Služby, vyvíjené na základě blockchainu, jsou rychlé 
a velmi bezpečné. Automobil se stane součástí 
blockchainu s možností přímého připojení i v režimu 

offline. Proces odemčení a uzamčení vozidla pomocí 
aplikace se tak urychlí. Kromě toho proběhne 
efektivní kryptografické kódování, které zaručuje, aby 
byly veškeré aktivity nezměnitelně zdokumentovány 
a přístupné k nahlédnutí v aplikaci. Majitel vozidla 
tak může i na dálku bezpečně rozesílat přístupová 
oprávnění a kontrolovat je.
Blockchain rovněž umožní bezpečně udělovat časově 
omezená přístupová oprávnění k vozidlu. Pomocí 
blockchainu lze vytvořit zabezpečené spojení s daty a 
funkcemi vozidla. Externí poskytovatele lze integrovat 
bez dodatečného hardwaru pouze prostřednictvím 
tzv. „chytrých kontraktů“ (smart contracts), které 
vyvolávají transakce po splnění předem definovaných 
předpokladů. 
Porsche pracuje i na nových obchodních modelech 
založených na blockchainu například pro vylepšené 
funkce autonomní jízdy i další využití například i v 
oblasti nabíjení a parkování.

více na
www.autoweek.cz

Porsche integruje blockchain do automobilu


