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Naší nejvyšší prioritou je udržet
všechny Škodováky na palubě
Generální ředitel společnosti Škoda Auto
Bernhard Maier poskytl exkluzivní rozhovor
redaktoru magazínu Focus Stefanu Grundhoﬀovi.
Z obsáhlého rozhovoru vybíráme několik odpovědí.
K zastavení výroby a přípravě na její
znovuzahájení řekl: „Naším cílem je disciplinovaně
využívat čas a organizovat postupný restart.
Některé činnosti musejí pokračovat, například
napájení naší elektrárny nebo zásobování
náhradními díly. Zároveň pokračujeme v práci
na vývojových projektech. Naštěstí lze mnoho
úkolů realizovat z domova. Funkčnost našich
dodavatelských řetězců a dodávky dílů ale stále
nejsou zaručeny, takže i kdybychom nyní mohli
zahájit výrobu, chyběly by nám důležité součástky,
například od dodavatelů z jižní Evropy. V současné
době pracujeme na konceptech „Bezpečná
výroba“ a „Koncept bezpečných kanceláří“
abychom našim zaměstnancům poskytli nejlepší
možnou ochranu.“
Důsledky krize pro společnost Škoda Auto
Maier hodnotí: „V současné době máme jen
velmi malé tržby, zatímco naše ﬁxní náklady stále
běží. To je obrovské břemeno. Proto velmi vítám
skutečnost, že česká vláda v této obtížné situaci
rychle a nebyrokraticky podporuje ekonomiku.
Pozitivní je, že se nám daří vše spolehlivě zvládat
a v současné době máme dostatečnou likviditu,
protože Škoda Auto dosahovala v posledních
letech rekordní výsledky. Je nepravděpodobné, že
bychom ztrátu výroby v tomto roce zcela vyrovnali.
Přijde ale čas po koronaviru a naší nejvyšší prioritou
je udržet všechny Škodováky na palubě.“

Jaké dopady Maier očekává na globální
ekonomiku? „Nikdo dnes nemůže vážně
odhadnout dopady. Tuto krizi zvládneme pouze
společným koordinovaným mezinárodním úsilím.
Solidarita, s níž musíme nahradit následnou škodu,
bude muset být ještě větší, než v současné době
demonstrujeme. My ve Škoda Auto jsme součástí
globální skupiny, která má své kořeny v Německu
a v Evropě. Pro naši ekonomiku, například volný
pohyb zboží, a také pro naši demokratickou
společnost, je nezbytná silná sjednocená
Evropa. Pracujeme na různých scénářích. Na
základě předchozích zdravotních krizí experti
současnou krizi popisují jako „scénář V“. Poté,
co jsme na krátkou dobu konfrontováni s velkým
propadem, se rychle a ještě silnější odrazíme
ode dna. V současné době vidíme známky
takového scénáře v Číně. Jsem přesvědčen, že
to dokážeme i v Evropě. Pak ale budou muset
následovat dalekosáhlé podněty ve formě
podpůrných programů od vlád.“
A co si Maier osobně odnáší z této
krize? „Například to, že bychom nikdy nic
neměli považovat za samozřejmost, zejména
jednoduché a elementární věci z našeho
každodenního života. Pokud jde o komunikaci
a digitalizaci, zjistil jsem, že jsme mnohem dál,
než jsem si před koronavirovou krizí myslel. To
budeme nadále využívat i po krizi. A snad po krizi
paradoxně zjistíme, že virus sice způsobil fyzické
zvětšení odstupů, ale současně nás víc semknul
k sobě. Jsem si jistý, že každá krize – včetně této
– vytváří příležitost pro všechny.“
více na
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Škoda uvádí na český trh Kodiaq RS Challenge
Na český trh přichází doposud nejlépe
vybavená verze modelu Kodiaq RS.
Lokální zastoupení zákazníkům nabízí
limitovanou edici Kodiaq RS Challenge.
„Model Kodiaq RS je důležitou součástí
nabídky značky Škoda. V loňském roce
činil podíl verze RS zhruba 17 %. Edice RS
Challenge nese to nejlepší, co dokáže
Kodiaq nabídnout,“ vysvětluje vedoucí
prodeje Škoda Auto ČR Jiří Maláček.
Kodiaq RS Challenge vychází z verze RS
s nejvýkonnějším vznětovým motorem 2,0
Bi-TDI/176 kW ve spojení se sedmistupňovou
převodovkou DSG a pohonem všech kol.
Základní výbava byla rozšířena o prémiové
prvky jako jsou mj. proaktivní ochrana

cestujících s paketem Asistovaná jízda
2.0, vyhřívání volantu a všech sedadel,
prémiový
infotainment
Columbus
s navigací a 9,2“ displejem, vyhřívané
čelní sklo, 360° panoramatická parkovací
kamera Area View, třízónová klimatizace
atd. K dostání bude za doporučenou
cenu 1 399 900 Kč včetně DPH. Počítá se
jen s omezenou sérií 300 kusů.

Audi spouští online nabídku skladových vozů
Aktuálně platná restriktivní opatření
v souvislosti s pandemií Covid-19 umožňují
autorizovaným partnerům značky Audi
poskytovat zákazníkům v omezené míře
servisní služby. Prodej automobilů za osobní
přítomnosti zákazníků v provozovnách je
však i nadále zapovězen. Audi proto spouští
kampaň, která umožňuje v rámci aktuálních

podmínek nabízet zákazníkům prodej
skladových vozů Audi prostřednictvím
internetu s dodáním až do domu. Skladové
vozy i za obvyklých podmínek představují
nejrychlejší cestu za volant nového vozu.
Zákazníci mají nyní na internetu přístup
k rozsáhlé nabídce skladových vozů Audi
s atraktivní výbavou za výhodné ceny.
Zákazníci se mohou prostřednictvím
internetu detailně seznámit s nabídkou
skladových vozů a učinit objednávku
i bez návštěvy autorizovaného prodejce.
Zakoupený skladový vůz Audi bude
následně přepraven k zákazníkovi zdarma
za dodržení veškerých hygienických
opatření.

Krátce
Ford Mustang je jedním z mála modelů, jehož prodej v USA v prvním čtvrtletí
vzrostl o 7 %!
Bernie Ecclestone opakovaně vyzval k okamžitému úplnému odvolání letošní
sezony formule 1.
Podle Automobilwoche Volkswagen prodlužuje produkci e-Golfu do konce
listopadu vzhledem k problémům se zahájením výroby modelu ID.3.

více na
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Požadavky automobilového průmyslu
Sdružení automobilového průmyslu navrhuje
přijmout opatření, jejichž cílem je udržet ﬁrmy
dostatečně likvidní, což jim umožní předejít vzniku
druhotné platební neschopnosti. Současná
situace ohrožuje až 150 000 přímých pracovních
míst a až 8 % HDP ČR.
„Oceňujeme vládní kroky, jako je např.
zavedení programu Antivirus na podporu
zaměstnanosti, považujeme ale za nezbytné,
aby vláda urychleně implementovala a rozšířila
soubor opatření na podporu likvidity firem
a zaměstnanosti a schválila harmonogram
platnosti těchto opatření. Už nyní je zapotřebí
pracovat na plánu směrujícím k uvolňování
omezení chodu ekonomiky a podpoře
nastartování výroby a trhu. AutoSAP je připravený
pomoci s podmínkami opatření tak, aby restart
trhu proběhl co možná nejrychleji. Sestavili jsme
proto seznam šesti opatření, která považujeme
za nejefektivnější,“ uvádí president Sdružení
automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Pro
podporu zaměstnanosti a likvidity ﬁrem AutoSAP
navrhuje rozšíření souboru opatření o následující
tři body:

– Prodloužení platnosti programu Antivirus
minimálně do 3. čtvrtletí roku 2020.
– Zrychlení procesu vyměření a vrácení
nadměrných odpočtů DPH včetně možnosti
poskytovat zálohy na část odpočtu DPH.
Nadměrné odpočty DPH, negativně ovlivňují
likviditu zejména exportérů.
– Urychlení spuštění programu půjček
a záruk za komerční účely také pro ﬁrmy nad
250 zaměstnanců. To je další klíčové opatření pro
udržení likvidity ﬁrem. Dosud byly v tomto ohledu
otevřeny programy pouze pro malé a střední
ﬁrmy. Ke spuštění pro velké podniky by mělo dojít
co nejdříve.
Aby restart ekonomické činnosti, trhu a výroby
byl co nejsnazší, navrhuje AutoSAP tři opatření:
– Umožnit přeshraniční pohyb specializovaných
expertů, dojíždějících zaměstnanců a zboží,
protože hrozí problémy při rozjezdu výroby
v případě specializovaného servisu. Rovněž je
nutné koordinovat se sousedními členskými státy
uvolnění pravidel pro tzv. „pendlery“.
– Deﬁnovat jednotná hygienická doporučení
pro provoz průmyslových ﬁrem, podpořit jejich
dodržování a do budoucna zajistit dostatečné
možnosti testování zaměstnanců
– Připravit opatření pro nastartování
domácího trhu a koordinovat rozjezd vnitřního
trhu EU, protože kromě přijetí národních opatření
bude klíčová koordinace otevírání národních
trhů na úrovni EU.
více na
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Volkswagen Touareg V8 TDI s extrémně nízkými emisemi NOX
S novou generací vznětových motorů
TDI chce Volkswagen dokázat, že i velký
turbodiesel může být ekonomický a čistý
s extrémně nízkými emisemi oxidu dusičitého
– o 75 % nižšími než mezní hodnota Euro
6 ve výši 80 mg/km. Volkswagen Touareg
4,0 TDI 4 MOTION s výkonem 310 kW (421
k) vykazuje emise oxidů dusíku jen mezi 10
a 20 mg/km NOX zatímco limit Euro 6 je
80 mg/km. Tyto hodnoty byly naměřeny
v reálném silničním provozu podle metodiky
RDE (Real Driving Emissions) nezávislým
britským testovacím specialistou Emissions

Analytics. Tento výsledek je mimo jiné
umožněn vícestupňovým dodatečným
zpracováním výfukových plynů s velkým
zásobníkovým
katalyzátorem
NOx
a systémem selektivní katalytické redukce
SCR (Selective Catalytic Reduction).

Zlepšení kvality ovzduší není udržitelné
Méně provozu na silnicích a letadla na
zemi – opatření k zadržení koronaviru mají
vliv také na kvalitu ovzduší. Od poloviny
března se provoz na silnicích pohybuje
kolem 50 – 60 % obvyklé hustoty a ve
stanicích měření kvality ovzduší se ukazují
výrazně nižší hodnoty škodlivého oxidu
dusičitého než v první polovině března.
Pokles emisí ze silniční dopravy ovšem byl
současně doprovázen změnou počasí,
která přinesla proud čistého vzduchu
z polárních oblastí, což také vedlo ke
zlepšení kvality ovzduší. Avšak i když

vyloučíme-li tento efekt, v dopravou
nejzatíženějších lokalitách dochází ke
snížení koncentrace NO2 o 40 %, a to lze
přičíst nižšímu objemu provozu. Souběžně
ale byla pozorována zvýšená koncentrace
jemného prachu.
„Současné zlepšení není udržitelné,
protože jde o jednorázové dopady
krize. Myslet si, že by to mohl být úspěch,
by bylo fatální, protože to nevyřeší
základní problém. Platí to i pro emise
skleníkových plynů. I když nám opatření
proti koronaviru poskytují určitý čas pro
život s méně znečišťujícími látkami, neměli
bychom ztrácet ze zřetele skutečnost,
že potřebujeme dlouhodobé změny
v dopravě ve městech nejen pro lepší
vzduch, ale také pro menší hluk,“ říká
předseda Spolkové agentury pro životní
prostředí UBA Dirk Messner.

Krátce
Čína prodloužila státní dotace na elektromobily o dva roky do konce 2022.
Skupina PSA získala úvěr ve výši 3 miliardy eur doplňující nevyčerpaný úvěr ve stejné
výši pro své posílení v souvislosti s onemocněním Covid-19.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala k Marshallovu plánu
na období po kronavirové krizi aby Evropa získala víc peněz.
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Financování programu Zelený úděl
má být klíčové pro fázi obnovy
EU připomíná, že i když evropské státy bojují
s pandemií koronaviru, nesmějí zapomínat na cíl
týkající se klimatické neutrality. Evropská komise
8. dubna oznámila, že ﬁnancování ekologických
programů bude klíčovým bodem fáze obnovy.
Nejvyšší představitelé EU rovněž zahájili veřejné
konzultace o „Obnovené strategii udržitelného
ﬁnancování“, která je součástí souboru opatření
v hodnotě 1 trilionu eur směřujících k tomu, aby
se evropské hospodářství do roku 2030 stalo
ekologičtějším.
„V současné době bojujeme s ohnisky
koronaviru, ale nesmíme ztrácet ze zřetele naše
dlouhodobé cíle udržitelnosti, včetně toho, aby
se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální.
Vytváření udržitelnější a odolnější ekonomiky
bude klíčovým bodem fáze obnovy a obnovená
strategie udržitelného ﬁnancování bude nezbytná
pro mobilizaci tolik potřebného kapitálu,“ řekl
výkonný viceprezident Evropské komise pro
ekonomiku Valdis Dombrovskis.
„Zatímco veškerá pozornost se správně
zaměřuje na pandemii, dlouhodobé cíle Evropské
unie v oblasti klimatu a životního prostředí zůstávají
stejně důležité jako v době před krizí. Probíhající
epidemie koronaviru zdůrazňuje zásadní potřebu

posílit udržitelnost a odolnost našich ekonomik
v budoucnosti,“ uvedla výkonná ředitelka EU Ilze
Juhansoneová.
Společný dopis – navržený Dánskem –
požaduje, aby se program Zelený úděl stal
„plánem pro správné rozhodování a reakci
na hospodářskou krizi při přeměně Evropy
v udržitelnou a uhlíkově neutrální ekonomiku.“
Varuje před „pokušením o krátkodobá řešení
u nichž hrozí, že Evropa bude v nadcházejících
desetiletích vystavena ekonomice závislé na
fosilních palivech.“
Jedním z významných aspektů závazku je,
že Komise má v úmyslu rozšířit rozsah zelených
ﬁnancí tak, aby přesáhly hranice EU. „Strategie
udržitelného ﬁnancování bude hrát důležitou
roli, protože Evropa přechází od stabilizace k fázi
stimulace a obnovy a zajistí, aby oživení bylo
zelené a udržitelné v souladu s vizí stanovenou
v rámci evropského závazku Zelený úděl.
Nová strategie předkládá ambiciózní globální
rozměr se silnou úlohou evropských ﬁnančních
mechanismů,“ uvedla vedoucí pro finance
programu think-tanku pro změnu klimatu E3G
Kate Levicková.
více na
www.autoweek.cz

200. stanic pro elektromobily v ČR od ABB
Jubilejní 200. dobíjecí stanice pro
elektromobily v rámci iniciativy ABB
Elektrotechnika Mission to Zero byla
uvedena do provozu v brněnském
nákupním centru Královo Pole. V Brně
byly ve spolupráci se společností ČEZ
instalovány čtyři nabíjecí stanice Terra 54
společnosti ABB. Tyto inteligentní stanice
jsou součástí portfolia ABB Ability. Jejich
řešení umožňuje monitorování nabíjecích
stanic přes internet v reálném čase.
Poskytuje tak vzdálenou diagnostiku,
včetně údajů o spotřebě energie
jednotlivých stanic a dalších statistických

dat. I v roce 2020 se bude ABB podílet na
budování sítě rychlonabíjecích stanic ve
spolupráci s největšími dodavateli elektřiny
v České republice, jako jsou společnosti
ČEZ, PRE nebo e.on. Vedle toho dodává
stanice k supermarketům Lidl.

Kia celosvětově prodlužuje 7letou tovární záruku
Společnost Kia Motors oznámila spuštění
celosvětového programu prodloužení
záruky Kia Promise – Příslib Kia na vozidla
této značky. Program Kia Promise chce
pomoci těm majitelům vozů Kia, jejichž
pohyb může být během epidemie
nového koronaviru Covid-19 nějak
omezen. Program Kia Promise zahrnuje
142 zemí a týká se všech vozidel s tovární
zárukou Kia, jejíž platnost vypršela nebo

vyprší mezi 1. únorem a 30. dubnem 2020.
Zahrnuje všechny evropské země včetně
České republiky, kde Kia nabízí svoji 7letou
záruku s omezením na 150 000 km. V rámci
programu se záruka na všechna uvedená
vozidla prodlužuje až do 30. června 2020.
Program Kia Promise by měl pomoci
více než půl milionu zákazníků po celém
světě, v České republice se jedná o 1207
majitelů vozů Kia. Program Kia Promise
může pomoci těm zákazníkům, kteří
nemusejí být schopni se v tomto období
omezení volného pohybu osob dostavit
do autorizovaného servisu a uplatnit svůj
nárok na záruční opravu.

Další témata 15. týdne na autoweek.cz
Trh s ojetými vozy se musí zásadně změnit
POVIndex – zdražení povinného ručení se zatím nekoná
Úspěšný rok 2019 pro skupinu Auto Palace
V zavřených autobazarech stojí v komisním prodeji auta za miliardy
Podle VDA je automobilový průmysl v nebývalé krizi
Upozornění ACEA na speciﬁkace benzinu a motorové nafty v EU
více na
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Navigace v koronavirové krizi
Prakticky všechny závody na výrobu
automobilů v Evropě a USA zastavily výrobu
z důvodu pandemie koronaviru. Situaci pro
Automotive News Europe zhodnotil Luca Ciferri.
Jak špatná je situace v Evropě? Obvykle
střídmě se vyjadřující bývalý president Evropské
centrální banky Mario Draghi označil tuto krizi za
„lidskou tragédii potenciálně biblických rozměrů.“
Podle prognózy společnosti IHS Markit
globální prodej automobilů za rok 2020 klesne
o 12 %, takže pokles může být horší než během
globální recese v letech 2008-09. IHS předpovídá,
že prodej lehkých vozidel v Evropě poklesne
o 14 %, v Americe o 15 % a v Číně o 10 %.
Poradenská ﬁrma Alix Partners místo jedné
sady čísel formulovala tři potenciální scénáře:
1) Po dvou až třech měsících přerušení dojde
k rychlému zotavení. Tento scénář odhaduje, že
se továrny na výrobu motorových vozidel restartují
po třech až čtyřech týdnech odstávky, což je
podle nejnovějšího vývoje nepravděpodobně.
2) Továrny zůstanou uzavřené na dva až
tři měsíce a ve druhé polovině roku nedojde

k viditelnému zotavení. Výsledkem bude, že prodej
v Číně klesne až o 12 % a v Evropě a USA nejméně
o 20 %, takže globální prodej vozidel klesne o 16 %.
Podle tohoto scénáře budou Čína, Evropa i USA
nuceny podniknout kroky k posílení ekonomiky
a automobilový průmysl bude čelit ﬁnanční krizi,
což zvýší riziko, že na záchranu společností bude
zapotřebí státní pomoc.
3) Třetí scénář je nejvíce ve shodě s Draghiho
obavami. Celosvětová recese potrvá v letech
2020 a 2021 a celosvětový prodej vozidel klesne
o 22 %, což v Evropě a USA způsobí propad
prodeje o 25 % a v Číně o 15 %. V tomto scénáři
zákazníci s omezenými ﬁnančními prostředky
odloží nákup aut, což způsobí kolaps některých
automobilek a dodavatelů.
Automobilový průmysl ale je nyní lépe
připraven než v letech 2008-09. V důsledku
zkušeností, získaných během velké recese, mají
výrobci automobilů i dodavatelé ve svých
pokladnách víc peněz, a to přes doporučení
ﬁnančních analytiků aby tuto „nadměrnou“
hotovost přerozdělili akcionářům.
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Dopis ACEA generální tajemnici Evropské komise
S ohledem na rozvíjející se krizi Covid-19
Evropská asociace výrobců automobilů ACEA
napsala dopis Evropské komisi ohledně veřejných
konzultací týkajících se automobilového průmyslu.
Generální ředitel ACEA Eric Mark Huitema se v něm
obrátil na generální tajemnici Evropské komise Ilze
Juhansoneovou s žádostí, aby prodloužila lhůtu
pro veřejné konzultace ovlivňující automobilový
průmysl.
Všichni výrobci automobilů, lehkých užitkových
vozidel, nákladních automobilů a autobusů v EU
ukončili svou činnost na dobu nejméně dvou až
šesti týdnů a jejich několik set tisíc zaměstnanců
je dočasně ve zkráceném pracovním procesu
nebo jim vůbec není povoleno pracovat.
Jak dopis vysvětluje, výzkum, vývoj a mnoho
technických a podpůrných oddělení výrobců,
například těch, která se zabývají homologací
a předpisy, reálně zastavilo činnost nebo snížilo
počet zaměstnanců. V tuto chvíli navíc není
jasné, zda nebude potřeba tato opatření ještě
dále rozšiřovat. To výrazně omezuje schopnost
ACEA konzultovat se svými členy a konsolidovat
své odborné názory na kritické soubory EU, o nichž
se v současné době má diskutovat.

I když se členové ACEA chtěli konzultací
účastnit jednotlivě, v tuto chvíli to nemohou
udělat. V každém případě je výsledkem to,
že klíčové zúčastněné strany nejsou schopny
reagovat a – v souladu s právnickými zásadami
– zajistit, aby jejich názory byly řádně vyslechnuty
jako by tomu bylo za normálních okolností. Proto
členové ACEA žádají, aby lhůty stávajících
konzultací Evropské komise a jejích výkonných
agentur, které mají zásadní vliv na automobilový
průmysl, byly odloženy nejméně o dva měsíce
a aby bylo odpovídajícím způsobem revidováno
plánování budoucích konzultací.
Ilze Juhansoneová je bývalá učitelka jazyků,
která se po vystudování práv stala zástupcem
státního tajemníka Ministerstva spravedlnosti
Lotyšské republiky a poté generálním tajemníkem
pro záležitosti EU Ministerstva zahraničních věcí.
V roce 2011 byla jmenována velvyslankyní Lotyšska
při stálém zastoupení v Evropské unii. V roce
2015 se stala zástupkyní generálního tajemníka
Evropské komise a 14. ledna 2020 byla na žádost
Ursuly von der Leyenové jmenována generální
tajemnicí EK.
více na
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Logistika musí fungovat
Jednatel společnosti Geis CZ Daniel Knaisl
informuje o podobě logistiky v době koronavirové
nákazy.
Nouzový stav, který vyhlásila vláda 12. března,
změnil situaci s nedostatkem řidičů, což bylo
závažné téma v předchozích měsících. Mnoho
dopravců ztratilo zakázky a stojí jim stovky
kamionů, pro které nemají práci a logicky tím
nemají práci ani pro řidiče. V tomto ohledu má
společnost Geis výhodu, protože vnitrostátní
systémová přeprava palet a kusového zboží
funguje v podstatě bez omezení, i když došlo
k poklesu objemu přepravovaného zboží. Mnoho
obchodů a ﬁrem je uzavřených, takže do nich
neproudí žádné zásilky.
Distribuční logistika ale musí fungovat,
obzvláště v této době jsou její služby důležité,
protože pro mnoho firem, institucí, ale
i soukromých osob jsou často jedinou možností,
jak si zajistit materiál do výroby, zboží do prodejny
nebo náhradní díly.
Pro společnost Geis to znamená přizpůsobovat
provoz aktuální situaci, více komunikovat se

zákazníky, snažit se mít předem informaci o tom,
že příjemce skutečně zboží převezme. Zároveň
se její zaměstnanci řídí opatřením pro ochranu
zdraví a jsou vybaveni ochrannými pomůckami.
Zrušil se například osobní odběr zboží
v pobočkách, řidiči nevyzvedávají a nedoručují
zboží v případě, že člověk, se kterým komunikují,
nemá roušku. Logistické ﬁrmy mají omezené
možnosti, jak redukovat rizika přenosu viru formou
nasazení home oﬃce, protože převážná část �
jejich aktivit probíhá v pobočkách a logistických
pracovištích, skladech, kde se musí pohybovat
celý pracovní tým. To znamená, že ochrana
lidí a dezinfekce pracovních prostor včetně
dopravních prostředků je základem. To se týká
i skladové techniky.
Podobná situace je v mezinárodní přepravě.
Společnost Geis má pravidelné linky do téměř
všech evropských států. Musí každodenně
monitorovat situaci, přizpůsobovat pohyb zboží
podle toho, které přechody jsou například
uzavřené nebo je tam omezený provoz.

více na
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Bezpečnost pro autonomní vozidla kyvadlové dopravy
Projekt 3F „Autonomní a k chybám tolerantní
vozidla v oblasti nízkých rychlostí“ představuje
výsledky v oblasti automatizované jízdy v nízké
rychlosti aby autonomní vozidla kyvadlové
doprav y mohla bezpečně pokračovat
v jízdě navzdory odchylkám na určené trase
a technickým poruchám v systému.
Kromě ﬁrmy Bosch jako vedoucí společnosti
konsorcia se do projektu financovaného
spolkovým ministerstvem hospodářství částkou
4,3 milionu eur, zapojily ﬁ rmy StreetScooter,
RA Consulting a Finepower, vysoká škola
RWTH Aachen a výzkumná instituce FZI
Forschungszentrum Informatik.
„Autonomní vozidla kyvadlové dopravy
musí splňovat odlišné požadavky než například
vysoce autonomní osobní vozidla,“ vysvětluje
koordinátor projektu firmy Bosch Thomas
Schamm. Vozidla kyvadlové dopravy mohou
být používána bez řidičů pouze pokud nezávisle
monitorují svůj systém a dokáží se vypořádat
s identifikovanými technickými poruchami
a pokračovat v jízdě. Zároveň musí v případě
kritických chyb uvést systém do bezpečného
stavu a případně zastavit.
Řešením je redundance, tj. zdvojení
bezpečnostně relevantních funkcí. Na různých
místech vozidla je umístěno několik lidarových

a radarových senzorů, díky nimž je možné
dosáhnout 360° celkového výhledu a vytvořit
3D ochranné pole. Tak se rozeznávají překážky
na silnici ale také visící větve.
Dalším řešením je tolerance chyby, tj.
částečná kompenzace výpadku subsystému
jinými funkcemi. To funguje podobně jako
u lidí: pokud náhle zhasne světlo, pomalu se
„prohmatáte“ vpřed místo toho, abyste úplně
ustrnuli na místě. Vozidlo kyvadlové dopravy se
chová podobně. Pokud je v dílčí oblasti „slepé“,
protože senzoru ve výhledu brání např. velký
objekt zcela blokující výhled v jednom směru,
vozidlo zpomalí svou jízdu nebo nerozpoznatelné
oblasti vyřadí z trasy.
Projekt také pracoval na zajištění toho, aby
vozidla reagovala na odchylky v prostředí
v rámci jejich definované trasy. Když se
přibližují pohybující se objekty, vozidla by měla
zpomalit nebo neznámé objekty s dostatečným
odstupem objet. Pokud hrozí nebezpečí, nařídí
si vozidlo z bezpečnostních důvodů zastavení.
Vozidlo tedy přizpůsobuje své jízdní chování
v reálném čase okolnostem, ale pokud je
to možné, pokračuje ve své jízdě i v případě
poruch systému nebo navzdory překážkám na
trase.
více na
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Jak může ibišek konopovitý změnit
automobilový průmysl
Lehké materiály přispívají ke snížení hmotnosti,
což autům dopomáhá k lepším jízdním
vlastnostem a zvyšuje jejich dojezd. Příkladem
je kompozit obsahující uhlíková vlákna, který je
lehký a přitom odolný. To má ale dvě vady, a to
vysokou cenu a pracnost výroby.
Hledáme-li způsoby, jak snížit hmotnost,
nemusíme ale z těchto materiálů vyrábět hned
celé auto. Elektriﬁkovaná Toyota LQ má část
čalounění na vnitřní straně dveří vyrobenou
z nového materiálu, jenž automobilka vyvinula
společně s německou firmou Covestro.
Kompozit představuje kombinaci dvousložkové
polyuretanové pěny a tropické rostliny ibišku
konopovitého, kterou Toyota již 20 let využívá
k výrobě lehkých a pevných kompozitů příznivých
pro životní prostředí. Ibišek je rychle rostoucí
rostlina účinně pohlcující oxid uhličitý z atmosféry.
Pochází z Afriky, ale pěstuje se kdekoliv
v tropickém pásmu včetně USA, Japonska, Číny,
Indie, Jihovýchodní Asie a Brazílie.

z polyuretanové pěny vyztužené kenafem mají
velmi nízkou hustotu a současně se vyznačují
značnou odolností.
Toyota zahájila výzkum využití rostlin v plastech
na začátku 90. let. Nejlépe se osvědčil právě
ibišek konopovitý. Automobilka nyní pracuje na
výstavbě kompletního procesu výroby tohoto
materiálu. Finální produkt má mít podobu plátů,
z nichž se budou formovat komponenty do
automobilů.
Koncept Toyota LQ přináší kombinaci
autonomního řízení a výkonného interaktivního
agenta Yui na bázi umělé inteligence, jenž je
schopen učit se od řidiče a zprostředkovat
osobní mobilitu podle potřeb uživatele. Jako
firma poskytující služby mobility je Toyota
přesvědčena, že mobilita přesahuje samotnou
fyzickou přepravu a měla by brát v potaz lidskou
potřebu zapojovat se i po emocionální stránce.

Kenaf, jak se vlákno ibišku konopovitého
označuje, přitahuje pozornost automobilového
průmyslu jako cenově dostupný materiál s velmi
dobrými mechanickými vlastnostmi. Díky nízké
hmotnosti materiálu s obsahem kenafu jsou
obložení dveří Toyoty LQ o 30 % lehčí než díly
vyrobené z tradičního materiálu. Kompozity
více na
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Čína poprvé předstihla USA
v počtu patentových přihlášek
Čína v roce 2019 poprvé předstihla Spojené
státy v patentových přihláškách. Podle
Světové organizace duševního vlastnictví WiPo
bylo v Číně v loňském roce podáno 59 000
patentů – o 1000 víc než v USA. Spojené státy
byly na vrcholu žebříčku podaných patentů
od roku 1978.
Podle generálního ředitele WiPo Francise
Gurryho rychlý vzestup Číny potvrzuje posun
ve vytváření inovací směrem na východ. Podle
WiPo nyní přichází více než polovina ze všech
patentových přihlášek z Asie. Německo je na
čtvrtém místě v patentech s 19 350 přihláškami
– za Čínou, USA a Japonskem. Podle WiPo
se poprvé mezi 15 zemí s nejvíce podanými
patentovými přihláškami dostalo Turecko
s výrazným nárůstem o 46 %.
V členění podle technologických oborů
byla většina patentových přihlášek podána
pro výpočetní techniku, digitální komunikace
a elektrotechniku. Mezi společnostmi vynikla
čínská telekomunikační skupina Huawei se

4440 patentovými přihláškami. Na následujících
místech jsou Mitsubishi, Samsung a Qualcomm.
Před rokem 2000 přinášely ekonomiky
Japonska, USA a západní Evropy dohromady
90 % patentů. Tento podíl v období 2015 až 2017
klesl na 70 % v důsledku zvýšených výzkumných
a vývojových aktivit v Číně, Indii, Izraeli,
Singapuru a Koreji. Velké nadnárodní společnosti
lokalizují své výzkumné a vývojové činnosti
v hotspotech, které nabízejí specializované
znalosti a dovednosti. Například sídlo společnosti
Google v Silicon Valley dnes představuje méně
než polovinu patentové činnosti společnosti.
Existují značné rozdíly ve výsledcích vědecké
a invenční činnosti. Vědecká činnost je
v mezinárodním měřítku rozšířená. Existuje mnoho
ekonomik, které hostí významné univerzity
a další výzkumné organizace, které vytvářejí
velké množství vědeckých publikací ale nikoliv
patentových přihlášek. Obecně je mezinárodní
spolupráce rozšířenější ve vědeckém publikování
než v patentování.
Automobilov ý prů mys l
s v ý vo j e m te c h n o l o g i e
autonomních vozidel prochází
velkou proměnou. Zde nové
ﬁrmy z automobilového průmyslu
i oblasti informačních technologií
(IT) pracují pro zavedené
společnosti. Nástup technologie
autonomních vozidel rozšiřuje
inovační prostředí a získává
přední místo pro několik
hotspotů zaměřených na IT,
které nebyly tradičními centry
automobilových inovací. Zdá se,
že jak výrobci automobilů, tak IT
ﬁrmy upřednostňují vlastní zdroje
pro své inovační aktivity.
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