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Škoda Enyaq iV:
první sériový elektromobil z Mladé Boleslavi
První sériový vůz značky Škoda na bázi
modulární platformy pro elektromobily MEB
koncernu Volkswagen v sobě spojí tradiční
přednosti vozů Škoda, tedy velkorysý prostor
a atraktivní design, s místně bezemisní jízdou.
Enyaq iV se bude vyrábět v hlavním výrobním
závodě v Mladé Boleslavi. Bude se tak jednat
o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB,
který se nebude vyrábět v Německu.
Kompaktní crossover má délku 4648 mm při
rozvoru náprav 2765 mm a zavazadlový prostor
o objemu 585 l. V základní verzi pohání vzadu
umístěný trakční elektromotor kola zadní nápravy.
Výkonnější varianty mají také druhý elektromotor
umístěný vpředu. Na výběr bude z celkem pěti
výkonových stupňů, tří kapacit Li-Ion akumulátoru
a pohon zadních nebo všech kol.
Základní verze Enyaq iV 50 bude mít kapacitu
akumulátoru 55 kWh, resp. využitelnou 52
kWh, elektromotor umístěný na zadní nápravě
s výkonem 109 kW a dojezd 340 km. Verze Enyaq
iV 60 s výkonem 132 kW a akumulátorem 62 kWh
umožní dojezd až 390 km. Dojezd až 500 km podle
WLTP nabídne Enyaq iV 80 s elektromotorem
o výkonu 150 kW a akumulátorem s kapacitou

82 kWh. Stejný akumulátor dostanou i verze
Enyaq iV 80X se systémovým výkonem dvojice
elektromotorů 195 kW a verze Enyaq iV vRS
s celkovým výkonem 225 kW. Obě budou mít
pohon všech kol a dojezd 460 km. Vrcholná
verze zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,2 s a dosáhne
maximální rychlost 180 km/h.
Enyaq iV umožní dobíjení z domácí 230V
zásuvky výkonem 2,3 kW, z wallboxu až s 11 kW
a z rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud
s výkonem až 125 kW, kde dobíjení z 10 % na 80
% kapacity trvá v ideálním případě jen 40 minut.
Vůz nabídne nejmodernější možnosti
konektivity a infotainmentu s centrálním displejem
13“ a head-up displejem s rozšířenou realitou.
Zákazníci si budou moci vybírat z několika
designů interiéru.
Předprodej Škody Enyaq iV bude zahájen
během světové premiéry ještě v tomto roce.
Sériová výroba začne na konci roku a prodej
odstartuje na začátku roku 2021. Limitovaná
edice 1895 vozů Founders Edition se speciální
výbavou a odlišným designem připomene
založení podniku před 125 lety.
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Propad prodeje v ČR zatím menší než jinde
Registrace
nových
osobních
automobilů za období leden až duben
2020 meziročně poklesly o 26,25 %
z 82 537 ks na 60 873 vozidel. Ovšem
v dubnu prodej klesl na 10 679 osobních
vozů, což bylo nejméně od února 2013.
Podíl soukromých zákazníků byl za čtyři
měsíce 26 %, ovšem v dubnu vzrostl na
33 %. Za dubnového vítěze lze označit

Teslu s meziročním zvýšením z 11 na 71
aut. Mezi velkoobjemovými značkami
vykázal nadprůměrné výsledky Hyundai
s poklesem o 12,2 %. Naopak vysoce
nadprůměrné ztráty zaznamenaly Nissan,
Mitsubishi, Mazda, Ford, Dacia a Seat.
Propad o 53,4 % vypadá děsivě, ovšem
v porovnání s největšími evropskými trhy
je mnohem menší. V Německu v dubnu
prodej osobních aut poklesl meziročně
o 61,1 %, ve Velké Británii o 97,3 % na
pouhých 4321 nových aut, což bylo
nejméně od roku 1946, ve Francii o 88,8
% a v Itálii se prodej prakticky zastavil
s meziročním propadem o 97,5 %!

Nová Toyota Yaris míří k českým zákazníkům
Předprodej čtvrté generace modelu
Toyota Yaris začal. Čtvrtá generace
využívá novou podvozkovou platformu
TNGA-B. Vyrábět se začne v červnu ve
francouzském Valenciennes a od příštího
roku také v TPCA v Kolíně. Yaris se stane
první hybridní Toyotou vyráběnou v ČR.
V nabídce motorizací je kromě tříválce 1,0
VVT-i/53 kW (72 k) i nový nepřeplňovaný
zážehový tříválec 1,5 Dynamic Force/89
kW (121 k) a jeho hybridní verze 1,5 Hybrid
Dynamic Force/65 kW (88 k), která umožní
systémový výkon až 85 kW (116 k). Základní

cena
pětidveřového
hatchbacku
s motorem 1,0 VVT-i ve výbavě Active je
335 000 Kč, u hybridní verze 445 000 Kč.

Další témata 19. týdne na autoweek.cz
Pokles nabídky ojetin dál pokračuje a jejich prodej je zatím nižší
Škoda Auto v prvním čtvrtletí s poklesem tržeb o 1,4 %
Škoda představila program Restart na podporu prodeje
Liftago urychluje přechod firem do online prostředí
Ředitel Gebrüder Weiss Jan Kodada k situaci v odvětví přepravy a logistiky
více na
www.autoweek.cz

EU připravuje ukončení používání zemního plynu
Protože Evropa chce do roku 2050 dosáhnout
„klimatickou neutralitu“, Evropská komise podle
organizace Euractiv plánuje ukončení použití
zemního plynu a jeho náhrada „obnovitelným“
plynem. Připravovaný dokument o plánování
investic do plynárenské infrastruktury obsahuje
tři alternativy:
1) Postupný odchod od zemního plynu
s pokračující podporou EU souběžného budování
infrastruktury s novými prioritami kladenými na
„obnovitelný“ plyn.
2) Financování EU distribučních soustav
„zelených plynů“ neumožňujících použití
zemního plynu, přičemž financování by se
zaměřilo výhradně na dodatečné vybavení
nebo opětovné využití distribučních sítí pro plyn
za účelem dopravy „obnovitelných“ plynů jako
jsou vodík, metan získávaný s využitím obnovitelné
energie (power-to-gas) a bioplyn.
3) Varianta „jenom elektřina“, kdy by bylo zcela
zrušeno jakékoli financování použití plynu a místo
toho se vše zaměřilo výhradně na elektrickou
energii a inteligentní sítě.

Současné financování projektů v oblasti
distribuce plynu je zaměřeno na infrastrukturu
zemního plynu vč. LNG. Budoucí investice se
mají zaměřit na úplné oduhličení: „K dosažení
uhlíkové neutrality do poloviny století musí být
zemní plyn v plynárenské soustavě EU nahrazen
obnovitelnými plyny.“
Evropská investiční banka vloni v listopadu
rozhodla od roku 2021 zastavit finanční podporu
využití fosilních paliv. Evropský parlament
schválil revidovaný seznam energetických
projektů způsobilých k financování ze zdrojů EU.
Podle nové linie Evropské
komise budou finanční
prostředky posky tnuty
jen pro takovou plynovou
infrastrukturu, která bude
schopná přepravovat
pouze nízkouhlíkové plyny
a zabrání návratu fosilních
plynů.
Mezití m nevlád ní
organizace, zabývající
se životním prostředím,
zaslaly Evropské komisi
žádo s t o u r ych lení
přechodu na klimatickou
neutralitu
úplným
vyřazením fosilních plynů
do roku 2035.

více na
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VW hledá novou značku pro malý elektromobil
Generální ředitel VW Group Herbert
Diess v březnu 2019 oznámil, že značka Seat
povede vývoj městských elektromobilů
s cenou do 20 000 eur. Nyní Volkswagen
přehodnocuje, která ze značek novou
rodinu malých elektromobilů MEB Entry
vyvine poté, co byl Seatu tento projekt
odebrán. Malé elektromobily budou
vycházet z upravené verze platformy
MEB zkrácené pro vozidla kratší než
4000 mm. Jenže jako obtížná se ukazuje
potřeba snížit náklady o třetinu. Seat měl

na projektu spolupracovat s čínským
partnerem VW Group pro elektromobilitu
JAC Automobile Group. Společný podnik
JAC VW měl rovněž do roku 2021 uvést
Seat na čínský trh. Jenže tento plán byl
odložen a to bylo důvodem odebrání
projektu Seatu. Vzhledem k působení
na čínském trhu a potřebnému zázemí
zřejmě přicházejí v úvahu Volkswagen
nebo Škoda. Škoda Auto má v rámci
VW Group na starosti vývoj automobilů
pro indický trh, ale také vyvíjí vlastní
elektromobil Enyaq iV.
VW Group v Číně pro elektromobily
vytvořila značku SOL a v rámci projektu
JAC-VW byl v září 2019 v sériové podobě
představen crossover SOL E20X, což je
ve skutečnosti upravený JAC iEV7S.

Veletrh užitkových vozidel IAA 2020 byl odřeknut
Asociace
německého
automobilového průmyslu VDA
odvolala přehlídku užitkových
a nákladních vozidel IAA
2022. Tradiční veletrh se měl
konat v září v Hannoveru. Další
výstava užitkových vozidel IAA
je plánována na září 2022.
VDA k tomu uvedla: „Výstava
užitkových
vozidel
IAA
je
významnou světovou platformou
pro dopravu, logistiku a mobilitu.
Jako místo setkání odborníků

a osob s rozhodovací pravomocí
v dopravním a logistickém
průmyslu žije z internacionality
mezi vystavovateli i návštěvníky
a přímé osobní kontakty jsou
jeho jádrem. Zamezení přímých
kontaktů
během
veletrhu
není slučitelné s požadavky
IAA.“ VDA oznámila zrušení
autosalonu
vystavovatelům
a poskytovatelům služeb brzy,
aby ekonomická zátěž pro ně
byla co nejnižší.

Krátce
Dubnový prodej aut ve Velké Británii klesl na nejnižší úroveň od roku 1946.
Prodej aut v Číně během dubna vykázal poprvé za dva roky meziroční růst.
Přehlídka autodílů a servisní techniky Automechanika ve Frankfurtu se odkládá na
září 2021.
Renault musel rozhodnutím soudu na základě požadavku odborů znovu zastavit
výrobu užitkových vozidel v Sandouville.
více na
www.autoweek.cz

Jak spotřebitelští právníci německým
spotřebitelům nepomohli
V Německu dosáhl Volkswagen
dohody na výši odškodnění v kauze
Dieselgate – majitelům aut zaplatí 17
miliard korun. Dohodu o odškodnění
dosáhl na základě mimosoudního
jednání. Tuto dohodu nedojednal
původní hromadný žalobce,
ale Volkswagen nabídl klientům
odškodnění individuálně. Oficiální
jednání se zastřešující spotřebitelskou
organizací Verbraucherzentrale
Bundesverband (VZBV) ztroskotalo
kvůli enormním výdajům za advokáty,
kteří VZBV v řízení zastupovali – za rok
a půl práce si řekli o 50 milionů eur.
Obdobně v ČR probíhá soudní řízení v kauze
Dieselgate, ve kterém zákazníci požadují po
koncernu VW odškodnění. Může se zdát, že jde
o stejný případ, ovšem situace je podstatně
odlišná. Český právní řád zatím termín hromadná
žaloba nezná. Přesto společnosti Dieselgate
a Safediesel podaly za spotřebitele, kteří se k nim
přidali, jakousi pseudohromadnou žalobu.
Je třeba upozornit na rizika spojená
s podobným postupem v tuzemsku, kde je právně
situace zákazníků mnohonásobně slabší. V ČR,
na rozdíl od Německa, vozidla nikdy nemusela
povinně do servisu a mohou klidně dál bez
omezení jezdit. Těžko tedy mohla vzniknout škoda.
V ČR také právní úprava hromadného řízení
neexistuje. Společné vymáhání na základě
komisionářské smlouvy, na němž jsou tuzemské
hromadné akce založeny, nemá žádný zákonný
podklad. Spotřebitelé při společném vymáhání
ztrácejí možnost soudní řízení ovlivnit a mnoho let

jsou uvězněni v mediálně propíraném soudním
sporu aniž by z toho měli slíbený prospěch.
Výše odměny pro vymáhající tuzemské
společnosti přitom v České republice tvoří 25
% z vysouzené částky. Tedy více než třikrát tolik,
kolik požadovali němečtí advokáti! Navíc celé
požadované odškodnění má být vyplaceno
společnosti. Ta má teprve po odečtení své odměny
a nákladů zbytek rozdělit mezi spotřebitele. Nikde
ale není záruka, že to udělá. Zejména v situaci, kdy
činnost vymáhající společnosti netransparentně
financují nepřiznaní investoři a po mnohaletém
neúspěšném sporu je v tak špatné finanční situaci,
že je možné ji poslat do likvidace.
Pořád tedy platí, že připojení k hromadné
žalobě je pro spotřebitele značně nebezpečné,
a jak dosavadní vývoj u nás i v sousedním
Německu ukazuje, žádný užitek jim spíše nepřinese.
Martin Rezek (advokátní kancelář Rezek,
Prunner, Firická)

více na
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Čínský gigant BYD se připravuje do Evropy
Čínský
automobilový
gigant
specializovaný na elektrický pohon BYD
oznámil plán zkušebního uvedení svého
plně elektricky poháněného SUV Tang
s pohonem všech kol na trhy v Evropě.
Společnost BYD Auto je největší čínský
výrobce elektricky poháněných vozidel
a druhý největší na světě za společností
Tesla. BYD Tang EV600 Electric, který slibuje
dojezd 520 km (v testovacím cyklu NEDC),
se bude na zkoušku prodávat v Norsku.
Plán společnosti zahrnuje i cíl představit do
konce roku také lehký užitkový automobil,
rozvážkové nákladní automobily 7,5 t a 19 t
a traktor pro přepravu kontejnerů. Tyto nové
produkty se mají připojit k už existujícímu
zastoupení BYD v Evropě s elektrobusy.

Ford připravuje Mustang Mach-E i pro Evropu
Crossover s profilem kupé a čistě
elektrickým pohonem Ford Mustang
Mach-E by se ještě letos měl začít prodávat
také v Evropě. Vůz dlouhý 471 cm a vysoký
160 cm bude umožňovat výběr ze dvou
variant akumulátorů a s pohonem zadních
nebo všech kol s duálním elektrickým
pohonem. S příplatkovým akumulátorem
Extended Range s kapacitou 99 kWh má
umožnit dojezd až 600 km podle WLTP. Do
vývoje Mustangu Mach-E byly od počátku
zapojeny i technické týmy evropského
Fordu. Podvozek, řízení, elektronický
stabilizační systém i pohon všech kol proto
budou mít pro Evropu specifické naladění.
Doporučená cena pro Německo je
od 1,2 milionu Kč.

více na
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Personalia z
PR manažerem Mercedes-Benz
Vans je Vošta
Jak jsme již informovali od značky
Mercedes-Benz Vans přešel do Hyundai
Motor Czech PR manažer užitkových
vozů David Pavlíček. Ve společnosti
Mercedes-Benz Vans Česká republika byl
zodpovědný za komunikaci divize lehkých
užitkových vozů.
„Jeho pozici bude
od 1. 5. 2020 zastávat
Martin Vošta,“ potvrdil
nám jeho kolega od
osobních vozů Jan Kuhn.
Vošta v předchozích
šesti letech působil ve
firmě jako Digital a CRM
specialista.

Mluvčím Auto
ESA jmenován
Filip Kučera
Novým kontaktem
pro média v Auto
ESA se k 1. květnu
2020 stal Filip Kučera,
zatímco dosavadní
mluvčí Pavel Foltýn po vzájemné dohodě
ze společnosti ke konci dubna odešel.
Současný marketingový ředitel Auto ESA
Filip Kučera má nově ve své gesci i veškeré
PR aktivity společnosti a je tak hlavním
kontaktem pro zástupce médií. Filip
Kučera pozici marketingového ředitele
v Auto ESA, druhého největšího prodejce
ojetých vozů v ČR, zastává již 10 let.
Předtím pracoval 10 let v médiích na
více na
pozicích marketingového
www.automakers.cz
managera.

Krátce
Státní pomoc Renaultu ve výši 5 miliard eur byla schválena eurokomisařkou
Vestagerovou, protože jde o výrobce elektromobilů.
Tržní hodnota společnosti Ferrari je 29,8 miliardy USD, zatímco GM 29,3 miliardy, Ford
Motor 19,2 miliardy a Fiat Chrysler 13 miliard USD.
Kalifornie žaluje Uber a Lyft, protože své řidiče vydávají za nezávislé dodavatele
a nikoliv jako zaměstnance a neposkytují jim patřičnou ochranu.
Švédská vláda přijala zákon zabraňující převzetí domácích firem společnostmi ze
Ruska a Číny, i když holding Geely vlastní Volvo Cars a je akcionářem Volvo Trucks.
Jako poučení z posledních týdnů chtějí mnohá evropská města, mj. Paříž nebo Brusel,
rozšířit zóny pro pěší a cyklisty na úkor aut.
Zatímco v Německu automobilky bojují za novou formu šrotovného, v Itálii vláda
vyhlásila dotace na nákup motocyklů a skútrů.
více na
www.autoweek.cz
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Vozy Volvo
dostanou LiDAR

Cíle vývoje
techniky
akumulátorů

Pryč se starými
(motory), dejte
prostor novým
Důsledky
hrozícího bankrotu
společnosti Hertz

Provozovatelé chtějí
mít přehled nad
vozovým parkem

Pryč se starými (motory), dejte prostor novým
Organizace Transport & Environment (T&E)
svými nezávislými měřeními emisí NOX položila
základ pro aféru Dieselgate a má velký vliv
na rozhodování Evropské komise. Ředitelka
elektromobility T&E Julia Poliscanova vysvětluje,
jakým směrem by se automobilový průmysl měl
vydat.
Vlády a EU zavádějí stimulační programy pro
oživení ekonomiky a znovuvytvoření pracovních
míst. Podle T&E bychom se však neměli vracet
k fosilním provozům, které zatěžovaly klima
a přírodu naší planety až na pokraj kolapsu.
Vlády připravují finanční dotace ve formě
šrotovného k zajištění, aby automobilový
průmysl mohl znovu prodávat automobily.
Ovšem každý, kdo se po finanční krizi v roce
2009 zabýval těmito opatřeními, potvrdí, že je
to jen plýtvání penězi daňových poplatníků.
Lidé s nízkými příjmy nebo ti, kteří právě přišli
o práci, nepůjdou kupovat nová auta ani se
slevou. Místo toho ti, kteří by si stejně koupili
nové auto, jednoduše uspíší jeho nákup. Místo
almužny ve formě příplatku na nová auta by
byla účinnější podpora těch odvětví, která jsou
zasažena nejvíc. Tím by se zvýšila celková kupní
síla spotřebitelů a ti si znovu začnou kupovat
zboží včetně aut.

Je důležité zajistit pracovní místa. Zásadou
by podle T&E mělo být neposkytovat žádné
státní záruky na podporu výroby spalovacích
motorů. Pro oživení automobilového průmyslu je
zásadní restartování poptávky. Na nákup motorů
s emisemi CO2 by však neměl být vynaložen ani
cent. To zahrnuje motory na naftu, benzin i zemní
plyn. Jedinou přijatelnou veřejnou podporou
je urychlení zavádění čistých řešení s nulovými
emisemi, zejména elektricky poháněných vozidel.
Dotace by měly podpořit veřejnou dopravu
a sdílenou mobilitu a investice by měly směřovat
i do infrastruktury nabíjení.
Každé prodané elektricky poháněné auto
generuje poptávku po nabíjecích místech,
vytváří obchodní možnosti pro dodavatelský
řetězec akumulátorů a splácí obrovské
investice do výzkumu a vývoje, které Evropa
již realizovala. Podpora směřující do bezemisní
mobility a elektrifikace je tedy také inteligentní
průmyslovou politikou.
V roce 2009 jsme utratili miliardy za nová auta,
která slibovala, že budou čistá, ale o pár let později
se nám to vrátilo v aféře Dieselgate. Neudělejme
stejnou chybu dvakrát. Pryč se starým, špinavým
motorem a dejme prostor novému bezemisnímu
pohonu, uzavírá Poliscanova.

více na
www.autoweek.cz

Hrozící bankrot společnosti Hertz
by měl dalekosáhlé důsledky
S tím, jak se gigant mezi autopůjčovnami
Hertz zoufale snaží vyhnout bankrotu, rostou
obavy, že jde o mnohem víc než jen o finanční
zajištění společnosti. Generální ředitelka Kathryn
Marinellová uvedla, že vedení společnosti Hertz
je zaneprázdněno vyjednáváním s věřiteli aby
se vyhnulo nutnosti ohlásit úpadek. Hertz čelí
pohledávkám v hodnotě 17 miliard dolarů, které
zahrnují 3,7 miliardy dolarů podnikových dluhopisů
a půjček a 13,4 miliardy dolarů zajištěných vozidly.
Týdenní lhůta pro platbu vypršela 4. května, ale
byla věřiteli prodloužena. Ti poskytli čas do 22.
května aby vedení společnosti vypracovalo
strategii a strukturu financování, která zohlední
ekonomický dopad globální pandemie Covid-19
a požadavky na splácení dluhu.

očekává, že zůstanou nízké několik dalších měsíců,
protože prodejci nových vozidel a autopůjčovny
rozprodávají své zásoby a přizpůsobují se tak nižší
poptávce,“ konstatoval analytik Michael Ward
z Benchmark Coco.

„Riziko pro automobilový sektor nastane,
pokud se věřitelé, kteří používají vozidla jako
záruku, rozhodnou zlikvidovat celou ﬂotilu aby
splatili dluhopisy. Prodej významné části ﬂotily
vozidel společnosti Hertz by vyvolal cenovou
volatilitu na trhu ojetých vozidel. Od doby,
kdy americká ekonomika v polovině března
zpomalila, klesly ceny ojetých vozů, přičemž se

Hertz v roce 2019 vykázal tržby 9,8 miliardy
dolarů, což byl historický rekord, a příjmy
z pronájmu automobilů byly srovnatelné s příjmy
konkurenční skupiny Avis Budget Group. Hertz
však vykázal čistou ztrátu 58 milionů USD, i když
to byl lepší výsledek proti ztrátě 225 milionů USD
v roce 2018.

Společnost Hertz pronajímá automobily po
celém světě pod značkami Hertz, Dollar, Thrifty
a Fireﬂy. Celkem má k dispozici 568 000 vozidel
a 12 400 poboček po celém světě. Přibližně
třetina těchto míst je na letištích a vytváří dvě
třetiny příjmů společnosti. Jenže počet lidí, kteří
přilétají na letiště klesl o 95 %. Další významnou
součástí činnosti společnosti Hertz v USA je
pronájem automobilů lidem, kteří si nechávají
opravit dopravní prostředky po nehodách, jenže
i počet nehod je výrazně nižší.

více na
www.autoweek.cz

Cíle vývoje techniky akumulátorů
Vedoucí výzkumu akumulátorů ve společnosti
Daimler Andreas Hintennach objasňuje jaké
budoucí technologie akumulátorové techniky
mají opravdu šanci.
V současnosti neexistují žádné brzké
alternativy lithio-ionových akumulátorů?
„Pro určité druhy použití alternativy existují.
Dokonce svými vlastnostmi lithium-iontové
akumulátory překonávají. Mezi ně patří
akumulátory s pevným elektrolytem. Mají
dlouhou životnost a neobsahují kobalt ani nikl
nebo mangan. Mají však nižší energetickou
hustotu. Proto jsou relativně velké a není možné je
rychle nabíjet. Jsou tedy využitelné pro užitková
vozidla a autobusy, nikoli pro osobní vozy. V nich
nás budou ještě řadu let doprovázet lithiumiontové akumulátory.“
Často zmiňovaným tématem je kobalt, s jehož
těžbou je spojováno porušování lidských práv
a poškozování životního prostředí. Co proti tomu
dělá Daimler?
„Vyvinuli jsme přístup, jehož cílem je, aby
dodavatelé splňovali naše požadavky na trvalou
udržitelnost. Elektromobilita je totiž opravdu trvale
udržitelná pouze tehdy, když i těžba surovin bude
probíhat za trvale udržitelných podmínek.“
Jsou akumulátory s pevným elektrolytem
budoucností?
„Technologie, která nahradí lithio-ionové
akumulátory, není jen jedna. Články s pevným
elektrolytem, anodami z lithia a kovu nebo lithio-

sírové systémy se liší specifickými požadavky na
materiály, možnostmi využití i stupněm vyzrálosti.
Všechny mají své výhody a nevýhody. Ne
blízko, ale ani v příliš vzdálené budoucnosti, jsou
akumulátory, u nichž je grafitová vrstva anody
nahrazena lithio-kovovou fólií nebo křemíkovým
práškem. Obojí zvyšuje energetickou hustotu
a tím prodlužuje dojezd.“
A jaké budou další kroky?
„Lithium-síra je jedna možná alternativa.
Pokud bychom v akumulátorech nikl a kobalt
nahradili sírou, mohli bychom výrazně zvýšit
trvalou udržitelnost. Energetická hustota
nabízí velký potenciál, ale životnost ještě není
dostatečná. Akumulátory lithium-vzduch obsahují
jen lithium, zbytek – tedy kyslík – se přivádí ze
vzduchu. Energetická hustota by byla vynikající,
ale je to otázka vzdálené budoucnosti.“
Je technologie organických akumulátorů
jednou z možností?
„Mercedes-Benz ve studií Vision AVTR
poprvé použil revoluční technologii založenou
na organickém chemickém složení článků na
základě grafenu, a tím kompletně eliminuje
vzácné, zdraví škodlivé a drahé kov y.
Elektromobilita se tak stane nezávislou na
fosilních zdrojích. Naprostou revoluci představuje
recyklovatelnost kompostováním. Organické
akumulátory jsou součástí našeho výzkumu.
Bude sice trvat řadu let, než budou použity ve
vozidlech Mercedes-Benz, ale potenciál k tomu
mají!“
více na
www.autoweek.cz

Provozovatelé chtějí mít přehled
nad vozovým parkem
Co je pro české firmy a OSVČ nejdůležitější
faktor při správě vozového parku? Jak
podnikatelské subjekty nahlížejí na důležitost
inovací a digitalizace v kontextu jejich
podnikání? To zjišťoval průzkum, který si nechala
vypracovat Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v partnerství
s Volkswagen Financial Services.
Žebříček požadavků vede interaktivní GPS
sledovací systém pro přehled nad jednotlivými
automobily. Mezi dalšími požadavky na
funkcionalitu mobilních aplikací pro správu
vozových parků najdeme například integrované
palivové karty, knihu jízd či přístup ke sjednaným
pojišťovacím a asistenčním službám. Podobně
důležité jsou automatické notifikace upozorňující
na pravidelnou návštěvu servisu, kalkulačka
spotřeby či monitoring plateb.
Při volbě firemních automobilů převažuje
požadavek na kvalitní vůz za dobrou cenu. Jako
prioritu uvedlo 34 % subjektů praktičnost, účelovost
a funkčnost. V závěsu se drží míra spotřeby paliva
a celková cena provozu (22 %), následuje cena
vozu (20 %), spolehlivost (16 %) a poměr cena/

výkon (7 %). Naopak bezpečnost, jízdní komfort
či design jsou důležité pouze pro každý dvacátý
podnikatelský subjekt. Zajímavé je, že čím větší
firma, tím důležitější je pro ni výše nákladů.
Součástí průzkumu byla i otázka, co podnikatelé
na trhu mobility postrádají. Nejpalčivějším
nedostatkem se ukázala být neuspokojivá kvalita
dopravní infrastruktury, která neodpovídá cenám
dálničních známek a výši silniční daně. Pořízení
elektromobilů brání nedostatečná síť dobíjecích
stanic a chybějící podpora státu. Častou výtkou
byl i nízký počet parkovacích míst zejména
v hlavním městě.
„Z průzkumu vyplývá, že čeští podnikatelé
mají jasnou představu, co od služeb spojených
se správou vozových parků očekávají. Prim hraje
především přehled nad polohou, spotřebou
paliva a najetými kilometry automobilů. Proto
jsme změnili poskytovatele GPS technologií,
aby měli naši zákazníci k dispozici interaktivnější
a intuitivnější nástroj, který jim usnadní tvorbu
reportů a sledování jízd,“ uvedl vedoucí ﬂeetového
prodeje ve Volkswagen Financial Services Jan
Pařízek.
více na
www.autoweek.cz

Vozy Volvo dostanou LiDAR
Díky užší vzájemné spolupráci chtějí Volvo
Cars a Luminar připravit cestu pro autonomní
řízení. Příští generace modelů Volvo, která
bude od roku 2022 využívat novou modulární
platformu SPA 2, je již pro něj připravována
z hlediska hardwaru. Využije přitom snímač LiDAR
společnosti Luminar, pracující s laserovými pulzy
integrovaný do střechy vozidla.
Nový systém Highway Pilot umožní aktivovat
plně autonomní jízdu při jízdě po dálnici pokud
budou splněny příslušné rámcové podmínky.
LiDAR je základem pro bezpečnou navigaci
a sledování překážek a jiných objektů, a to
i ve složitém prostředí ve vysoké rychlosti a na
větší vzdálenost, kterou nelze pokrýt kamerou
a radarem. Senzory LiDAR vysílají miliony
laserových světelných pulzů aby ve 3D prostředí
přesně identifikovaly objekty a jejich umístění.
Prostředí je skenováno třírozměrně a v reálném
čase se vytváří dočasná mapa bez nutnosti
připojení k internetu.
U nového systému Highway Pilot se senzory
od společnosti Luminar kombinují se softwarem
autonomního řízení a s kamerami, radarovými

systémy a záložním systémem pro řízení, brzdění
a napájení z akumulátoru. Tyto funkce budou
použity v budoucích autonomních vozidlech
Volvo. Jejich vzájemným působením chce Volvo
položit základy bezpečné a plně autonomní jízdy
na dálnicích.
Kromě využití jednotky LiDAR v rámci systému
Highway Pilot analyzují technici Volvo Cars
a Luminaru možnosti jejích aplikací i s ohledem
na vylepšení pokročilých asistenčních systémů
(ADAS) a zjišťují potenciál standardně jí vybavit
všechny vozy postavené na platformě SPA2.
Pro společnost Luminar, založenou v Silicon
Valley, představuje partnerství s automobilkou
Volvo Cars první možnost zavedení technologie
LiDAR do sériové výroby. Jedná se o první krok
směrem ke snížení ceny danému její sériovou
produkcí, což je zásadní pro to, aby bylo možné
ji nabídnout v rámci automobilového průmyslu.
Volvo Cars, která je plně v majetku čínského
holdingu Zhejiang Geely, také podepsala
dohodu o možném zvýšení svého minoritního
podílu ve společnosti Luminar.
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