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Vozidel s alternativním pohonem
je stále velmi málo
Nav zdor y silnému nárů stu prodeje,
zaznamenanému v posledních letech,
představují osobní automobily s alternativním
pohonem stále pouze 5,3 % celkového vozového
parku EU. U lehkých užitkových a nákladních
vozidel je jejich podíl zcela zanedbatelný. Uvádějí
to statistiky ACEA.
V roce 2020 vzrostl vozový park osobních
automobilů v zemích EU o 1,2 % ve srovnání
s rokem 2019, takže na silnicích bylo v provozu
celkem 246,3 milionu automobilů. Auta EU jsou
nyní v průměru stará 11,8 let. Litva a Rumunsko
mají nejstarší vozový park s vozidly starými 17 let,
nejnovější je v Lucembursku (6,7 roku). Česká
republika má průměr 15,3 roku.
Nav zdor y s ilnému ná rů stu prodeje
v posledních letech představují osobní
automobily s alternativním pohonem pouze
5,3 % celkového vozového parku EU. Automobily
s možností nabíjení (elektromobily s akumulátory
a plug-in hybridy) tvoří pouze 0,5 % resp. 0,6 %
vozového parku, celkem 1,1 % – o 0,4 % víc než
v roce 2019, zatímco 1,2 % všech vozů na silnicích
EU má hybridní pohon.
V EU je v provozu 29 milionů lehkých užitkových
vozidel s průměrným stářím 11,9 let (v ČR to je
13,4 roku). Plných 91,2 % z nich jezdí na naftu,

pouze 0,4 % dodávek má elektrický pohon
s akumulátory.
Na silnicích EU jezdí 6,2 milionu středních
a těžkých nákladních vozidel. Nákladní
automobily jsou v EU v průměru staré 13,9 let,
v ČR to je 17,6 roku. Z uvedeného počtu 96,3 %
jezdí na naftu, zatímco benzin pohání méně než
1 % vozového parku. Pohonné ústrojí s nulovými
emisemi používá pouhých 0,24 % nákladních
vozidel na silnicích EU (v roce 2019 to bylo 0,04 %).
V EU je v provozu 684 285 autobusů. V průměru
jsou staré 12,8 let, v ČR je to 14,6 roku. Autobusy
provozované na naftu tvoří 93,5 % vozového
parku, přičemž pouze 0,9 % je elektrických
s akumulátory a 1,4 % hybridních.
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Budoucnost automobilové dopravy
Český rozhlas Plus ve středu 13. dubna
vysílal pořad Souvislosti Plus na téma
Budoucnost automobilové dopravy, aneb
nic nebude stejné jako před pandemií?
Autoprůmysl prochází složitým obdobím,
automobilky jen těžko odhadují, na jakou
budoucnost se mají připravit. V diskuzním
pořadu se probíraly okruhy jako: jak jsou na
tom aktuálně automobilky, je snaha vrátit
se do před-covidového období nebo
přišla trvalá změna, jak se mění pohled na
automobilovou dopravu, budou dnešní
děti využívat auta stejně jako jejich rodiče
a dají se očekávat velké změny v celkovém
životním stylu? V pořadu o těchto okruzích
diskutovali vedoucí partner pro oblast
automotive a výrobního sektoru v České
republice a partner pro automobilový
sektor v regionu střední a východní Evropy

ve společnosti EY Česká republika Petr
Knap, ředitel Institutu Cirkulární Ekonomiky
Pavel Zedníček a šéfredaktor serveru
autoweek.cz a magazínu Autoservis
a mobilita Ing. Vladimír Rybecký. Více
o pořadu na: https://plus.rozhlas.cz/
sefredaktor-autoweekcz-elektromobilynebudou-zlevnovat-spis-zdrazi-autase-8724049. Zde je také možné si pořad
přehrát ze záznamu.

IG Metall varuje před embargem na plyn
Německý průmysl se při výrobě oceli
spoléhá na zemní plyn. Podnikové rady
odborů IG Metall to daly jasně najevo.
Zástupci pracujících v kovoprůmyslu varují
před embargem na dodávky ruského

zemního plynu. „Nemá smysl ekonomicky
marginalizovat Evropu. Odsuzujeme válku
co nejdůrazněji a pomůžeme všude, kde
to bude možné. Pokud se ale dodávky
plynu přiškrtí nebo přeruší, veškerý průmysl
v Německu se postupně zastaví,“ řekla
manažerka IG Metall pro Berlín, Braniborsko
a Sasko Birgit Dietzeová. Předseda
podnikové rady pro ocelárny koncernu
ArcelorMittal v Eisenhüttenstadtu Dirk
Vogler dodal: „Byla by to pro nás katastrofa.
Bez zemního plynu by výroba oceli
čelila velkým problémům. Naši kolegové
projevili velkou solidaritu s lidmi na Ukrajině
a s válečnými uprchlíky. Pokud ale chcete
pomoci, nemůžete si svázat ruce a nohy
embargem na plyn.“
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Malé elektrické SUV Smart #1 z Číny
Smart představil první model nové
generace svých elektromobilů. I když
design malého SUV Smart #1 vznikl
v Německu, vyvíjí se a bude se bude
vyrábět v Číně v závodě Xian v rámci
společného podniku s čínskou Geely
Group. Objednávky na Smart #1 by se měly
začít přijímat v září. Smart #1 byl vytvořen
na platformě pro elektromobily Geely SEA
(Suistanable Experience Architecture). Je
427 cm dlouhý, má rozvor náprav 275 cm
a pohotovostní hmotnost 1820 kg. Pohon
zadních kol zajistí elektromotor s výkonem
200 kW (272 k). Akumulátor má kapacitu
66 kWh, což má stačit na ujetí 440 km.
V interiéru je 12,8“ dotykový displej, 9,2“
digitální přístrojový panel a 10“ head-up

displej. Digitální klíč uživatelům umožní vůz
sdílet s přáteli prostřednictvím aplikace.
Centralizovaná počítačová architektura
zajistí průběžné aktualizace na dálku pro
více než 75 % řídicích jednotek ve vozidle.

Ford Pro je připraven na elektrifikaci
Ford Pro již ze závodu Gölcük továrny Ford
Otosan v tureckém Kocaeli vyexpedoval
první vyrobené užitkové elektromobily
E-Transit pro evropské zákazníky. Ještě před
zahájením výroby na něj Ford přijal více
než 5000 objednávek. Elektrický E-Transit

přichází do Evropy ve stejné době jako Ford
Pro, nově vytvořená divize Fordu zaměřená
na integrovanou nabídku užitkových
automobilů, softwaru a nabíjecí, servisní
a finanční služby pro firemní zákazníky
na jedné platformě vytvořené pro
elektrickou a digitální éru. E-Transit nabízí
konkurenceschopný dojezd, užitečné
zatížení, výkon i šíři karosářských variant.
Provozovatelům umožní elektrifikovat
vozový park a současně zvýšit produktivitu
díky nabíjecím, telematickým a servisním
řešením od Ford Pro.
Ford, který je nejprodávanější značkou
užitkových vozů v Evropě, bude pokračovat
v elektrifikaci modelů Transit. Od roku 2024
se k E-Transitu přidají čtyři nové elektrické
modely řady Transit. Od roku 2035 Ford
plánuje prodávat v Evropě výhradně vozy
s nulovými výfukovými emisemi.
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Autosalon v New Yorku
Po odložení z roku 2020 a poté na poslední
chvíli zrušení mezinárodního autosalonu v New
Yorku v roce 2021 připravilo kupující a nadšence
o možnost blíž poznat a vyzkoušet nová
vozidla na trhu. Nyní se největší autosalon ve
Spojených státech vrací. Pro různorodé skupiny
návštěvníků nabízí dvě hlavní skupiny vozidel –
SUV, od dobrodružně zaměřených až po rodinné,
a elektricky poháněná vozidla.
Letošní autosalon je ovšem méně významnou
záležitostí než se čekalo. Chybí zde především
luxusnější automobily, protože mnohé klíčové
značky se neobtěžovaly prezentovat. Především
evropské zaujaly svou nepřítomností: chybí tu
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche ale i Jaguar
Land Rover. Dokonce zde není ani Cadillac,
stejně jako Buick a GMC!
Jeep předvádí prodloužené verze Wagoneer L
a Grand Wagoneer L, velké favority pro kategorii

Full Size SUV s novými šestiválci Hurricane
twin-turbo v nejvýkonnější verzi poskytující až
375 kW (510 k) a přitom výrazně hospodárnější
než dosavadní V8.
V modernizované podobě pro modelový
rok 2023 v New Yorku debutuje sourozenecká
dvojice SUV Hyundai Palisade a Kia Telluride.
Oživený vzhled přináší i Subaru Outback. V USA
se poprvé ukazuje i na tamní poměry poměrně
malé SUV Alfa Romeo Tonale.
V centru pozornosti jsou nová vozidla
s elektrickým pohonem. Volkswagen poprvé
umožňuje bližší pohled na elektrickou podobu
legendárního mikrobusu ID.Buzz a Chrysler přivezl
novou verzi svého plně elektrického konceptu
Airflow Concept Graphite edition. Novou
značkou v New Yorku je VinFast s elektrickými SUV
VF8 a VF9. Vietnamská automobilka oznámila
plán vyrábět své elektromobily a akumulátory
v Severní Karolíně. Velkou novinkou v expozici
značky Kia je nová generace modelu Niro
v hybridní, plug-in hybridní a plně elektrické
verzi. Nissan přináší pro elektrický hatchback
Leaf mírné osvěžení vzhledu, ale po technické
stránce nic nového. Celé patro věnované
elektromobilům zahrnuje i testovací dráhu s vozy
několika značek.
více na
www.autoweek.cz

Tavares spojil Macrona s Le Penovou
Francouzský
prezident
Emmanuel
Macron i jeho vyzývatelka Marine
Le Penová označili výši odměn šéfa
francouzsko-italské společnosti Stellantis
za „šokující“. Balíček kompenzací pro rok
2021 pro generálního ředitele společnosti
Stellantis Carlose Tavarese činí 19 milionů

eur plus akcie v hodnotě dalších 32 milionů
eur a dlouhodobá kompenzace ve výši asi
25 milionů eur.
„Hovoříme zde o astronomických
částkách... měli bychom jim dát strop,
to by mohlo fungovat, pokud budeme
jednat na evropské úrovni. Lidé nemohou
mít ve svých životech problémy s kupní
silou, potíže a úzkost a přitom vidět částky
jako je tato. Jinak společnost vybouchne,“
řekl Macron. „Samozřejmě je to šokující.
Je to ještě víc šokující, když je to generální
ředitel, který uvedl společnost do potíží
a dostává tak značné částky,“ řekla Le
Penová a navrhla kompenzovat takové
odměny rozvojem zaměstnaneckých
akcií. Společnost Stellantis uvedla, že
nekomentuje postoje politiků a že se pod
Tavaresovým vedením dostala z téměř
bankrotu do vedoucí pozice. Dodala,
že vyplatila zaměstnancům, stejně
jako akcionářům, 1,9 miliardy eur, že se
Tavaresova mzda z 90 % stanoví v závislosti
na výkonnosti společnosti a je nižší než
u konkurenčních GM a Fordu.

Čínský CATL bude vyrábět akumulátory v Německu
Společnost
Contemporary
Amperex
Technology Thuringia (CATT), první
závod společnosti CATL (Contemporary
Amperex Technology Ltd.) mimo Čínu,
obdržel od německé spolkové země
Durynsko povolení ke zprovoznění nového
závodu na výrobu článků akumulátorů
na počáteční roční kapacitu 8 GWh. Pro
společnost CATL je tato událost dalším
významným krokem v rozšiřování globální
působnosti. Výstavba závodu, který je
první německou továrnou na akumulátory,
je v závěrečné fázi a v plném proudu je
i instalace strojního vybavení. První články
budou moci sjet z montážních linek do

konce roku 2022. Výstavba začala v roce
2019. Vznikne tu 1500 pracovních míst.
Celkem zde CATL plánuje investovat
1,8 miliardy eur. V budoucnu chce
dosáhnout výrobní kapacitu 14 GWh
a vytvořit na německém pracovním trhu
2000 míst.

DKV Mobility spolupracuje s Truck Parking Europe
Společnost DKV Mobility, evropský
poskytovatel služeb pro mobilitu, navázala
partnerství s platformou Truck Parking
Europe aby mohla svým zákazníkům
nabídnout další možnosti parkování
s ohledem na bezpečnost řidičů
i nákladu. Krádeže nákladu totiž způsobují

dopravním společnostem každoročně
mnohamilionové škody. Díky přístupu
k této platformě mají dopravci možnost
předem si zarezervovat parkovací místo
na více než 70 hlídaných parkovištích
v 18 evropských zemích. Využít mohou
webové stránky nebo aplikaci Truck Parking
Europe. Vyúčtování a úhrada poplatků
za parkování proběhne komfortně
a transparentně prostřednictvím karty
DKV. Nová služba je k dispozici v Belgii,
České republice, Francii, Chorvatsku,
Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu,
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku,
Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Velké
Británii a Španělsku.

Čtvrtý ročník Mechathonu společnosti Bosch
Podíl nově registrovaných autobusů
s alternativním pohonem vloni v EU vzrostl na
31,2 %. Nafta je u autobusů stále dominantní
pohonnou hmotou – najdeme ji u 19 895
nově registrovaných vozidel. S podílem
68,8 % ovšem zaznamenala pokles o 2,9 %
proti 73,2 % v roce 2020. Naopak autobusy
s elektrickým pohonem s akumulátory
a dobíjením (ECV) zaznamenaly růst na
10,6 % oproti 6,1 % v roce 2020. Dalších
10 ,1 % představovaly autobusy s hybridním
pohonem (HEV). Alternativní paliva,
především CNG, využívá 10,5 % z nově
registrovaných autobusů.
Registrace nových autobusů v segmentu
ECV (Electrically Chargeable Vehicles),

zahrnujícím
plně
elektrický
pohon
s akumulátory (BEV), palivové články
(FCEV), vozidla s prodlouženým dojezdem
(E-REV) a plug-in hybridy (PHEV), vloni v EU
vzrostly o 78,7 % na 3064 vozidel ECV.

více na
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Personálie z
Česká LKQ má PR manažera z Tesca
Oddělení
korporátní
komunikace
distributora náhradních dílů LKQ CZ vede
nový manažer. Předtím vedl korporátní
komunikaci ve společnosti Tesco, na
stejné pozici působil i ve Slovak Telekom/
T-Mobile SK. Ján Kondáš má jako Head
of Corporate Communications kromě
tuzemska komunikačně na starosti rovněž
celý trh střední a východní Evropy, kde LKQ
operuje. V tomto regionu je odpovědný za
řízení externí a interní komunikace, Public
Aﬀairs a aktivit v oblasti společenské
odpovědnosti a udržitelnosti. Ján Kondáš
má více než 20 let zkušeností v oblasti
komunikace.
LKQ CZ je distributorem a jedničkou
na tuzemském trhu s náhradními díly
pro automobily, užitková a průmyslová
vozidla. Obsluhuje na 12 000 autoservisů

a téměř 300 000 zákazníků B2B a B2C.
Provozuje síť více než 111 poboček, více
než 300 smluvních servisů v síti Auto Kelly
Autoservis a Partner Elit, e-shopy, call
centrum a dva centrální sklady. LKQ CZ
patří v rámci evropské struktury do regionu
střední a východní Evropy, který vede
Andras Lorincz.

více na
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Počet firemních žadatelů o insolvenci roste
Soudy za první tři měsíce roku 2022
obdržely 5881 žádostí o insolvenci – 5595
od fyzických osob a 286 od firemních
žadatelů. To znamená meziroční pokles
o 10,5 %. Ubylo především žadatelů
z řad fyzických osob. V případě firem
naopak počet podaných insolvenčních

návrhů
postupně
roste.
Zatímco
v prvních třech měsících roku 2021 bylo
ze strany právnických osob podáno 270
insolvenčních návrhů, v prvním čtvrtletí
letošního roku to bylo 286. „Spolu s dozvuky
vleklé pandemie na ﬁrmy naplno dolehlo
zdražování energií, rostoucí ceny materiálů
a narušené dodavatelsko-odběratelské
řetězce. Růžový navíc není ani výhled
do budoucna. Ekonomický vývoj v čele
s inﬂací, aktuální mezinárodní situace
a dramatické růsty cen energií na jistotě
nepřidávají, takže v následujících měsících
se dá očekávat další nárůst,“ říká Tomáš
Valášek, výkonný ředitel společnosti
Insolvence 2008.
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Připojená auta
vás dobře znají
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Nové koncepty
pro Easter Jeep Safari
Moab 2022

Připojená auta vás dobře znají
Kam chodíte, co vyřizujete, kde se zastavujete,
co posloucháte, co vás zajímá, vaše dobré
i špatné návyky – to vše o vás vaše propojené
auto ví. Společnosti nyní soupeří o kontrolu
nad korunovačními klenoty éry propojených
automobilů: daty z vašich vozidel. Boj vstupuje
do stěžejní fáze, protože regulační orgány EU se
snaží vypracovat první zákony týkající se vozidel
s připojením k internetu a staví automobilky proti
koalici pojišťoven, leasingových společností
a autoservisů.
Data jsou zlatem z nového světa komunikací
– i když nejde o hmatatelnou ale jen virtuální
komoditu. „Pokud v budoucnu nebudete
mít přístup k datům, budete vytlačeni u trhu.
Nebudete efektivní, nebudete mít ty správné
služby, prostě nakonec nebudete moci fungovat,“
říká Tim Albertsen, generální ředitel ALD, která
spravuje miliony vozidel.
Výrobci automobilů si hlídají svou roli vrátného
u přístupu k datům ze svých vozidel. „Evropský
automobilový průmysl se zavázal poskytovat
přístup k datům generovaným vozidly, která
vyrábí. Nicméně nekontrolovaný přístup
představuje bezpečnostní riziko z hlediska (kyber)
zabezpečení, ochrany dat a soukromí,“ uvádí
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA.
Společnosti, které se proti automobilkám
postavily, však tvrdí, že omezení nebo zpoplatnění

přístupu k datům považují za nespravedlivé
a omezení přístupu k údajům ve vozidlech by
mohlo zničit konkurenci výrobců automobilů
provozující vlastní leasingové firmy a autoservisy.
Tvrdí, že automobilky již omezují přístup
k údajům o vozidle a zpoplatňují jej nezávislým
autoservisům.
Pojišťovny a autoservisy tvrdí, že je prvořadé,
aby EU nechala řidiče vybrat si, kdo bude mít
přístup k údajům z jejich vozidel. Sylvia Gotzenová
ze sdružení FIGIEFA řekla, že majitelům aut by
mělo být umožněno propojit svůj preferovaný
autoservis se svým vozem a nechat jej spustit
vzdálenou diagnostiku, pokud by měli s autem
problémy, místo aby se spoléhali pouze na
výrobce. „To vše je nyní technicky možné, ale
brání nám v tom výrobci automobilů. Členové
FIGIEFA jsou ochotni přijmout bezpečnostní
procesy, ale přidaná kybernetická bezpečnost
by neměla sloužit jako záminka pro automobilky,
aby omezily přístup.“
Richard Knubben, náměstek generálního
ředitele společnosti Leaseurope, která zastupuje
evropské leasingové společnosti a autopůjčovny,
uvedl, že čím déle bude EU o legislativě týkající
se dat z automobilů jednat, tím víc nezávislým
autoservisům hrozí, že zaniknou: „V době, kdy
dostaneme legislativu, se můžeme propadnout do
nerovnováhy, kterou už nebude možné napravit.“
více na
www.autoweek.cz

EU ztrácí chuť na kaviár,
ale udržuje si chuť na ropu
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv,
kde naleznete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě
z Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Proud sankcí EU proti Rusku pokračuje. Páté
kolo sankcí zahrnuje zákaz ruského uhlí a kotvení
lodí plujících pod ruskou vlajkou v přístavech
EU. Zakázáno pracovat v EU mají rovněž ruští
a běloruští provozovatelé silniční dopravy. Kromě
toho dochází ke zmrazení vývozu dopravních
zařízení. Pokud jde o lodní a nákladní dopravu,
zákaz není absolutní – zákonodárci zahrnuli
výjimky pro „lékařské, potravinářské, energetické
a humanitární účely“. To znamená, že vykládka
ruských lodí obsahujících ropu v docích EU je
vítána, lodě naložené vodkou a kaviárem se
však musí vrátit domů.
Což tedy zakázat ruskou ropu a plyn? Země EU
však nejsou jednotné. Zatímco některé prosazují
zákaz dovozu ropy, Německo je mezi těmi, kteří

se obávají nákladů, které by zákaz přinesl.
Ekonomická velmoc EU je závislá na ruských
fosilních palivech. Neochota Německa trpět
ekonomickou bolestí při nápravě minulých chyb
vyvolává hněv mezi státy, které si prošly kolapsem
ekonomik během dluhové krize. Ty připomínají
Němci vedené naléhání na rozsáhlé škrty ve
veřejných výdajích jako nezbytnou medicínu
na rozmařilé utrácení (v případě Irska na
veřejnost přebírající obrovské dluhy soukromého
bankovnictví). Ekonomická bída, zavírání podniků
a rozsáhlá migrace byly uváděny jako vedlejší
účinky potřeby rychle napravit ekonomiku. Nyní
se Německo stejné situaci snaží zabránit.
Sága o Brexitu odhalila mnohé o mentalitě
Britů. Už na začátku debaty se ukázalo, že mnoho
z nich se nepovažuje za Evropany. I když se rozsah
může lišit, je pravděpodobné, že se to netýká
pouze Velké Británie. Mnoho občanů v členských
státech EU se vidí národní optikou,
přičemž slovo „evropské“ je daleko
níž. Jak u někoho může projekt
zaměřený na podporu „stále užší
unie mezi národy Evropy,“ kromě
toho, že je součástí národního
státu, vytvořit pocit, že je Evropan?
Zdá se, že jednou z odpovědí
je cestování. Evropská komise
otevřela žádosti o bezplatné
p r ů ka z y D i s cove rEU, k te ré
osmnáctiletým umožní poznávat
Evropu vlakem. EU rozdá celkem
70 000 jízdenek. „Naším cílem je
dát co největšímu počtu mladých
lidí šanci cestovat, objevovat
nová místa a navazovat setkání
na celý život,“ řekla komisařka EU
pro mládež Mariya Gabrielová.
Opětovné spuštění projektu
přichází po přestávce způsobené
pandemií Covid-19 v „Evropském
roku mládeže“.
více na
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Citroën ë-C4 i pro dlouhé cesty
Místo těžkého a drahého akumulátoru je
výhodnější využívat jeho optimalizovanou velikost
a rychlejší dobíjení. Citroën ë-C4 kombinuje
akumulátor s kapacitou 50 kWh, jenž je cenově
dostupnější a lehčí, s nabíjecím příkonem 100 kW
a vyšší rychlostí dobíjení. Citroën ë-C4 pohání
elektromotor s výkonem 100 kW (136 k) a točivým
momentem 260 N.m. Akční ceny začínají
na 814 900 Kč.
Volba levnějšího akumulátoru s přiměřenou
velikostí a vysokou dobí jecí kapacitou
v kombinaci s jeho rychlým a častějším dobíjením
znamená oprostit se od drahého akumulátoru
s velkou hmotností, jehož kapacita se využívá
jen zřídka a současně jezdit s nižší spotřebou
elektrické energie. Optimalizovaná doba
nabíjení je dosažena výkonem stejnosměrného
nabíjení 100 kW. To umožňuje nabití akumulátoru
na 80 % za 30 min resp. nabití na ujetí 100 km za
10 min.
Při překonávání dlouhých vzdáleností je
efektivnější zastavovat častěji na kratší dobu,
než cestu přerušovat na delší dobu. Lze to
vysvětlit křivkou nabíjení, která u elektromobilu
klesá s rostoucí úrovní nabití akumulátoru. Pro
optimalizaci doby nabíjení a využití maximálního
nabíjecího výkonu se doporučuje začít
akumulátor nabíjet když je úroveň jeho nabití
nízká a když dosáhl optimální provozní teplotu.
Je to proto, že rychlost nabíjení na začátku vyšší
než na konci: nabíjení z 80 na 100 % kapacity
trvá déle než z 0 na 80 %.

O cestě na dlouhou vzdálenost, musí
řidič přemýšlet jinak a připravit si trasu tak,
aby optimalizoval přestávky a dobíjení. Pro
vyhledání rychlonabíjecích stanic na trase
a rozvržení četnosti zastávek je nezbytné použití
plánovače cesty Trip Planner. K tomu majitel
ë-C4 získá přístup prostřednictvím aplikace
Free2move – Charge My Car. Charge My Car
vyhledá kompatibilní dobíjecí stanice v blízkosti
trasy z 300 000 kompatibilních dobíjecích míst,
které jsou dnes v Evropě k dispozici. S aplikací
Charge My Car lze před cestou odhadnout čas
a náklady na dobíjení. Díky službě Trip Planner
lze naplánovat trasu, vypočítat cestu v reálném
čase s ohledem na kapacitu akumulátoru,
polohu stanic, venkovní teplotu, terén či použití
klimatizace. Trasu si mohou odeslat přímo do
on-line navigace vozidla.
Při každodenních cestách je dobíjení
akumulátoru prostřednictvím klasické zásuvky
nebo přes wallbox ráno po příjezdu do kanceláře
nebo večer doma zcela vyhovující z hlediska
času i dojezdu. S dojezdem 357 km není ani
nutné akumulátor dobíjet každý den.

více na
www.autoweek.cz

Nové koncepty pro Easter Jeep Safari Moab 2022
Při každoročním festivalu Easter Jeep Safari
se v Moabu v Utahu setkávají tisíce fanoušků
značky. Díky pouštní krajině a nedalekým
Skalistým horám je zde ideální prostředí pro
využití potenciálu terénních vozidel značky.
Jeep zde také pravidelně předvádí koncepty
připravené ve spolupráci s Jeep Performance
Parts a značkou Mopar.
Tým designérů a produktových plánovačů
pojímá Jeep Easter Jeep Safari jako ideální
způsob, jak se každý rok spojit se zarytými
milovníky trailů a věrnými příznivci značky, kteří
tráví většinu svého volného času úpravami,
vylepšováním a posilováním svých Jeepů pro
jízdu v extrémním horském terénu. Posléze Jeep
úspěšně integruje prvky z těchto konceptů do
sériových vozidel.
Vzhledem k rostoucí konkurenci na trhu Jeep
letos do Moabu přišel s mnoha přitažlivými
koncepty navrženými tak, aby přesvědčily
příznivce značky o plánech a připravovaných
projektech. Letošní koncepty z Easter Jeep Safari
v Moabu nabídly velkou rozmanitost od plně
elektrického Jeepu Wrangler Magneto až po
Rubicon k 20. výročí a Jeep pokrytý QR kódy pro
snadné nakupování příslušenství – zkrátka pro
každého milovníka oﬀ-roadů něco. Jde o vozidla

plně schopná náročné jízdy po skalách, která
jsou na akci řízena agresivně a tvrdě.
Hvězdou je především Wrangler Magneto 2.0
Concept, elektrická verze Wrangleru s výkonem
460 kW (625 k) a točivým momentem 1355 N.m.
Dalšími atrakcemi jsou hybridní Grand Cherokee
Trailhawk PHEV Concept a Jeep '41 Concept
jako pocta Willys Jeepu v barvách legendárního
Jeepu US Army. Představeno bylo také několik
dalších originálně vybavených vozidel: Jeep
Rob Concept jako směs Wrangleru a Gladiatoru
s elektrickým pohonem, Jeep D-Coder
s červenými díly z příslušenství od Moparu nebo
Jeep Performance Parts, a Jeep Wrangler
Birdcage by Jeep Performance Parts.
více na
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Akvizice pro automatizované řízení vozidel
Společnost Bosch rozšiřuje své kompetence
a posiluje svou pozici na trhu v oblasti
automatizovaného řízení akvizicí mapového
specialisty Atlatec. Posouvá se jí na úroveň
autonomního řízení SAE 4. Společnost Atlatec
z německého Karlsruhe se stane součástí divize
Bosch Cross-Domain Computing Solutions jako
samostatně provozovaná společnost.

vývoji automatizovaného řízení. Čím vyšší je
stupeň automatizace, tím úžeji musí být tvorba
map a programování strategie řízení propojeny.
Atlatec nabízí všechny potřebné komponenty
pro mapování z jednoho zdroje. Kromě záznamu
a zpracování dat zahrnuje portfolio také
samotnou tvorbu map a odpovídající kontrolu
kvality.

Digitální mapy s vysokým rozlišením jsou
nepostradatelným doplňkovým senzorem pro
bezpečnou a pohodlnou automatizovanou jízdu.
Společnost Atlatec je jedním z nejinovativnějších
světových výrobců trojrozměrných map s vysokým
rozlišením pro funkce automatizovaného řízení
SAE úrovně 3 až 4. Společnost, která vzešla
z Institute of Technology Karlsruhe v roce 2014,
v Německu, Japonsku a USA zaměstnává 25
pracovníků. Její akvizicí společnost Bosch ještě
více rozšiřuje nabídku pro své zákazníky a nabízí
všechny možnosti řešení pro automatizované
řízení z jednoho zdroje.

Společnost Atlatec vyvinula škálovatelné
řešení pro tvorbu map s vlastním senzorovým
boxem a příslušným softwarem. Shromážděná
nezpracovaná data jsou také analyzována
pomocí umělé inteligence (AI) a obohacena
o důležité informace, jako jsou dopravní značky,
poloměry zatáček a stavební prvky, například
tramvajové koleje. Algoritmy se neustále učí,
takže podíl prvků vozovky a prostředí, které byly
rozpoznány čistě pomocí umělé inteligence
neustále roste. Pomocí informací z mapy může
autonomně řízený vůz například včas upravit
rychlost před prudkou zatáčkou.

Vedle palubních senzorů, jako například
radaru, videa a ultrazvuku, jsou digitální
mapy dalším nepostradatelným senzorem při
automatizovaném řízení. Obsahují informace
o okolí a dopravních událostech, které jsou
daleko za detekčním dosahem senzorů ve
vozidle. Digitální mapy již hrají klíčovou roli při
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