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Nová Škoda Kamiq ScoutLine
Škoda představila novou verzi svého malého
městského SUV. Kamiq je první SUV značky Škoda,
které bude k dispozici ve variantě ScoutLine.
Kamiq ScoutLine bude vycházet z výbavového
stupně Ambition a bude nabízen jen s vybranými
motory. Na první trhy bude Škoda Kamiq
ScoutLine uvedena v červenci 2020.

kryty vnějších zpětných zrcátek, střešní nosič
a plaketu s označením modelu na předním
blatníku. Vzhled verze Kamiq ScoutLine oživují
matně černé lemy podběhů, robustní karosářské
doplňky stříbrné barvy, velká hliníková kola 17“
nebo 18“ Top LED zadní svítilny s animovanými
ukazateli směru jízdy.

Škoda Kamiq ScoutLine má specifický přední
spoiler s ochranou podvozku a zadní difuzor ve
stejném stříbrném odstínu, jako mají kryty prahů,

Nabídka motorů zahrnuje tři zážehové a jeden
vznětový, které pokrývají výkonové spektrum od
70 kW (95 k) do 110 kW (150 k).
I nteriér se v y značu je s pecif ick ým i
dekoračními lištami s dekorem jasanového
dřeva nebo na přání v broušeném dekoru Dark
Brushed. Výdechy ventilace, ozdobná lišta na
přístrojové desce a sportovní kryty pedálů jsou
v chromovaném provedení. Přední sedadla
mají speciální potah ScoutLine z prodyšné látky
ThermoFlux a mikrovlákna Suedia. Multifunkční
volant se dvěma rameny, na kterých jsou tlačítka
a nové otočné ovladače usnadňující ovládání,
madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky jsou
potaženy kůží.

více na
www.autoweek.cz

Nový Seat Leon už u českých prodejců
Nový Seat Leon si už zákazníci
v ČR mohou nejen nakonfigurovat
v
internetovém
konfigurátoru,
ale
také osobně prohlédnout a vyzkoušet
u prodejců značky. Nový Leon kombinuje
bohatou standardní výbavu a moderní
technologie. Nabízí výběr ze dvou

karosářských variant, čtyř stupňů výbavy,
pěti druhů motorů – 1,0 TSI/81 kW, 1,5 TSI/
96 nebo 110 kW, 2,0 TDI/85 nebo 110
kW) – nabídky mild-hybridního pohonu
(1,5 eTSI/110 kW) a dvou převodovek.
Cenová nabídka začíná na 484 900 Kč
za verzi Reference 1,0 TSI. Za kombi Leon
Sportstourer se zavazadlovým prostorem
o objemu 620 l je proti hatchbacku
příplatek jen 20 000 Kč. Všechny verze
mají ve standardní výbavě záruku na
5 let/100 000 km. Exkluzivní nabídka se
soustředí na výbavové stupně Xcellence
a FR, které jsou mezi českými zákazníky
nejoblíbenější. Verze FR 1,5 eTSI DSG má
základní cenu 674 900 Kč.

Modernizace pro Alfy Romeo
Giulia Quadrifoglio a Stelvio Quadrifoglio
Po modernizaci základních modelů
Giulia a Stelvio se Alfa Romeo zaměřila
i na vysoce výkonné varianty Quadrifoglio.
Také ty pro modelový rok 2020 získaly
decentní úpravy vzhledu doplněné
významnými
vylepšeními
v
oblasti
konektivity a bezpečnosti. Základní
informací je, že motor V6 2,9 l se dvěma
turbodmychadly a výkonem 375 kW (510
k) zůstává nezměněný. Alfa Romeo pro něj
nově nabízí také titanový výfuk Akrapovič
s koncovkami z uhlíkových vláken.
Vyspělé asistenční systémy prošly velkou
modernizací, takže Giulia Quadrifoglio
a Stelvio Quadrifoglio nyní nabízejí
autonomní řízení úrovně 2. K významnější
proměně došlo v kabině a vylepšeny
byly informační a komunikační systémy.
Verze Quadrifoglio nově dostaly exkluzivní
nabídku Performance Pages, poskytující

informace o stavu vozidla v reálném čase.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a Stelvio
Quadrifoglio modelového roku 2020 se
v Evropě začnou prodávat v létě.
více na
www.autoweek.cz

Oznámení PSA a FCA
Představenstvo
společnosti
Fiat
Chrysler Automobiles NV (FCA) a správní
rada společnosti Peugeot S.A. (Skupina
PSA) rozhodly, že ani jedna ze společností
nebude v roce 2020 vyplácet dividendy za
rok 2019. Nevyplacením roční dividendy
umožní uchovat si 1,1 miliardy eur
v hotovosti. FCA a skupina PSA potvrdily,
že přípravy na fúzi, která byla oznámena
v prosinci 2019, pokračují podle plánu.
Dokončení plánované fúze by mělo nastat
do konce prvního čtvrtletí roku 2021. Podle

sdělení Evropské komise, antimonopolní
orgán EU by o schválení fúze a tím vytvoření
čtvrtého největšího výrobce automobilů
na světě měl rozhodnout do 17. června.

Volkswagen zastavil dodávky Golfu
Volkswagen od pátku přestal dodávat
vozy Golf nové generace kvůli problému
se softwarem. Podle dostupných informací
elektronický nouzový asistent eCall, což je

funkce vyžadovaná předpisy EU od roku
2018, ve vozech nefunguje tak, jak by měl.
Chyba byla zjištěna v „nespolehlivém
datovém přenosu“ v řídicí jednotce online konektivity. Výrobce chybu zjistil sám
při kontrole kvality. Volkswagen v příštích
dnech rozhodne zda bude nutné svolání
asi 30 000 vozů do servisů k aktualizaci
softwaru. Aktualizace by měla být
k dispozici do poloviny června. Výroba
vozů by přesto měla pokračovat, přičemž
vyrobená auta by měla být uskladněna
dokud nedostanou aktualizaci softwaru.

Další témata 20. týdne na autoweek.cz
Využití zkušeností z F1 v hybridních pohonech Renault E-Tech
Plány značky Kia v prodeji elektromobilů v EU
DS nabídka elektro služeb pro zákazníky vozů E-Tense
Nissan a Voltia připravují elektrododávku e-NV200 XL
Prototyp Maserati MC20 jako hold Stirlingu Mossovi

více na
www.autoweek.cz

Scénic, Talisman a Espace nebudou mít nástupce
Zbývá jen pár dní do odhalení nového
plánu značky Renault. Prezentace, která
je naplánována na konec května, bude
obsahovat množství úsporných opatření,

která by během následujících tří let měla
ušetřit okolo dvou miliard eur. Snižování
nákladů a zlepšení ziskovosti se nevyhne
žádná oblast – od nemovitostí (Renault
už nabídl k prodeji historickou budovu
v Boulogne-Billancourtu) a průmyslových
aktiv přes zaměstnance až po stažení
z nerentabilních trhů. Šetření se dotkne
i modelové nabídky a nových projektů.
Celý projekt ještě nemá definitivní podobu,
nicméně z budoucího produktového plánu
mají být odstraněny minivany Espace
a Scénic, stejně jako sedan Talisman. Jejich
náhradou má mít sedmimístná verze nové
generace SUV Kadjar. Nejistá je i pozice
SUV Koleos a Mégane by měl mít jedinou
variantu – skončí sedan a kombi má
nahradit Kadjar.

Opel Corsa-e bude i jako sportovní GS Line
Opel rozšíří možnosti volby u plně
elektricky poháněného modelu Corsa-e.
Od léta přidá i výbavu Corsa-e GS Line
s mimořádně sportovním vzhledem, který
dokonale odpovídá její jízdní dynamice.
Bude mít standardně 16“ kola z lehkých
slitin, sportovní sedadla vpředu, hliníkové
pedály, černou střechu se spoilerem
a speciální nárazníky. Jako ostatní verze
jej bude pohánět trakční elektromotor
o výkonu 100 kW (136 k) zaručující
zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,1 s. Bez
ohledu na verzi má Corsa-e dojezd 337
km podle WLTP.

více na
www.autoweek.cz

BYD v Evropě nabídne elektrický sedan Han EV
Čínská automobilka BYD chce ještě
letos v Norsku začít prodávat SUV Teng.
Nyní oznámila, že v Evropě nabídne
i elektricky poháněný sedan Han se
základní prodejní cenou mezi 45 000 a 55
000 eury (1,25 až 1,5 milionu Kč). Podle BYD
byl Han EV koncipován a je vyráběn podle
standardů přizpůsobených evropským
luxusním automobilům a současně těží
z více než deseti let zkušeností výzkumu,
vývoje a výroby vozidel s elektrickým
pohonem. Používá akumulátory Blade,
které dokáží dodávat proud až 800 A. Han
EV je první čínský elektromobil vybavený
inteligentním integrovaným brzdovým

systémem Bosch IPB. Han bude vybaven
samoučícím se autonomním asistentem
řízení DiPilotem. V Číně bude Han EV
v prodeji s elektromotorem 160 kW nebo
ve dvoumotorové verzi se systémovým
výkonem 197 kW. BYD uvádí dojezd
605 km podle NEDC.

Toyota vyšle do Evropy Highlander
Toyota v roce 2021 nabídne v Evropě SUV
Highlander dlouhé 495 cm. Model dobře
známý v USA zaplní mezeru v nabídce
značky mezi modelem RAV4 a luxusním
Land Cruiserem. V Evropě bude nabízen
pouze s hybridním pohonem, sestávajícím
ze zážehového motoru 2,5 l pracujícího

s Atkinsonovým cyklem a dvojice trakčních
elektromotorů. Celkový systémový výkon
je 180 kW (244 k) a spotřeba benzinu 6,6
l/100 km (podle cyklu WLTP). Koncept
pohonu se třemi motory umožňuje použití
inteligentního systému pohonu všech kol
Toyota AWD-i. Současně umožňuje tažení
přívěsu o hmotnosti až 2000 kg. Vůz s
podvozkovou platformou Toyota GA-K má
až sedm sedadel, přičemž druhou řadu
lze posouvat o 180 mm. V pětimístném
uspořádání
bude
disponovat
zavazadlovým prostorem o objemu 658 l,
sklopením druhé a třetí řady sedadel se dá
získat až 1909 l.

Další témata 20. týdne na autoweek.cz
Tatra Trucks v roce 2019 utržila téměř šest miliard korun
Vznikl Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla
Počet insolvenčních návrhů se v dubnu propadl o třetinu
Stát poskytne dalších 30 milionů Kč na CNG
Vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility
více na
www.autoweek.cz

Plug-in hybridní XCeed a Ceed Sportswagon v prodeji
Kia uvádí na český trh plug-in hybridní
verze modelů XCeed a Ceed Sportswagon.
Jde o první elektrifikované modely
v segmentu kompaktních vozů na českém
trhu. Plug-in hybridní pohon kombinuje
akumulátor o kapacitě 8,9 kWh, trakční
elektromotor 44,5 kW a zážehový motor 1,6
l s výkonem 77 kW (105 k). Kombinovaný
výkon systému je 104 kW (141 k). Ceed
Sportswagon ujede na čistě elektrický
pohon podle NEDC 60 km, XCeed 58 km.
Obě plug-in hybridní verze jsou určeny pro
zákazníky se zájmem o nové technologie,
což se odráží i v ceně a výbavě odpovídající
vozům z vyšších segmentů. Plug-in hybridní
Ceed SW je ideálním manažerským vozem,
zatímco u XCeedu Kia předpokládá, že jej
budou volit soukromníci s aktivním životním

stylem. Oba se hodí pro ty, kteří často jezdí
po městě nebo v příměstském provozu
a zároveň vůz využívají i k jízdám na delší
vzdálenost. Ceed Sportswagon PHEV je
k dispozici za 949 980 Kč a XCeed PHEV za
999 980 Kč.

Vládní poradci: řízení aut musí být méně atraktivní
Odborná sedmičlenné komise poskytuje
spolkové vládě v Německu poradenství
v otázkách životního prostředí. Nyní tito
poradci navrhli konkrétní kroky směřující

k tomu, aby se používání soukromých
automobilů stalo výrazně méně atraktivní.
Doporučují zavedení mýtného pro osobní
automobily a dražší poplatky za parkování
ve městech aby se podpořila cyklistika
a chodci, a tím se zlepšila ochrana klimatu.
Wolfgang Lucht z berlínské Humboldtovy
univerzity tvrdí: „Při lineární redukci musí
být Německo neutrální s ohledem na
CO2 do roku 2038, ne až do roku 2050.
Protože politika, podnikání a společnost
čelí ekologickým výzvám příliš pomalu,
propast mezi tím, čeho bylo dosaženo,
a tím, co je nutné, roste. Inovace a zvýšení
účinnosti jsou důležité, ale již nestačí. Aby
se splnily ekologické limity, musí se změnit
náš hospodářský a životní styl.“

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Manažerská rošáda v Inveltu
Společnost Invelt, která provozuje dealerství
BMW v Praze a Plzni, vedl do letošního dubna
na pozici výkonného ředitele Pavel Baštář.
V křesle šéfa firmy ho nyní vystřídal další matador
automotivního segmentu.
Pavel Baštář působil v Inveltu od roku 2009,
kdy ho dealerství přetáhlo z importu GM. Invelt
tehdy od německého podnikatele Koulena
koupil pražský AuTec, kde bylo nutné uklízet dluhy
po předchozím řediteli Udo
Richterovi.
„Ve společnosti jsem
pracoval od roku 1994 do
roku 2003, takže ji velmi dobře
znám,“ řekl tehdy našemu
portálu Baštář, který se ujal
funkce výkonného ředitele,
společnost restrukturalizoval
a vydržel v ní až do letoška.
Na pozici ho v dubnu
nahradil Daniel Harant,

který je v oboru známý
z působení v Porsche ČR.
Od září 2014 až do srpna
2017 tam působil jako
šéf divize osobních vozů
Volkswagen. Od značky
VW pak přešel do CarTec
Group, kde působil až do
října loňského roku
V průběhu své předchozí kariéry Daniel Harant
působil v řadě vedoucích funkcí v automobilovém
průmyslu. Svojí profesionální dráhu zahájil
u společnosti CAC Leasing (Unicredit Leasing),
poté se stal výkonným ředitelem pro značky
Jaguar a Land Rover u importéra AMT Group,
odkud odešel na pozici obchodního ředitele
pro značky BMW a MINI u BMW Group CZ. Od
roku 2011 zastával pozici ředitele prodeje u AAA
Auto. Daniel Harant je absolventem podnikatelské
fakulty Vysokého učení technického v Brně. Mezi
jeho záliby patří běh, lyžování a golf.

více na
www.automakers.cz

Krátce
Citroën ve Francii zahájil internetový prodej revolučního elektrovozítka Ami s cenou
od 6000 eur (165 000 Kč).
Francouzský ministr financí Bruno Le Maire podmiňuje státní pomoc automobilkám
přesunem jejich výroby do Francie.
Zatímco autosalony a jiné veletrhy se s mnohaměsíčním předstihem ruší,
Caravansalon v Düsseldorfu by se měl konat podle plánu 5. až 13. září.
Stejně jako jeho předchůdce Jan Oehmicke ani Sascha Zandt nevydržel na postu
evropského šéfa Tesly ani celý rok a Elon Musk ho vyhodil.
více na
www.autoweek.cz
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Autonomní
monoposty míří
do Indy

Výzva
automobilového
průmyslu V4

Elektrické
užitkové trio PSA

EU rozhodla
o podpoře bez
zelených podmínek

Automobilový
průmysl jedná
s Evropskou komisí

Elektrické užitkové dodávky PSA
Po Opelu Vivaro-e také Citroën a Peugeot
představily své verze elektricky poháněného
užitkového vozu ë-Jumpy a e-Expert. Po
technické stránce jsou všechny tři vozy identické.
Hnací ústrojí a akumulátory jsou stejné jako
u osobních automobilů Opel Corsa-e a Peugeot
e-208 a e-2008. Trakční elektromotor má výkon
100 kW a točivý moment 260 N.m. Řidič může
volit ze tří jízdních režimů – Eco, Normal, Power.
Maximální rychlost je 130 km/h.
Na rozdíl od malých automobilů se ovšem
dodávková vozidla nabízejí se dvěma velikostmi
akumulátorů – s kapacitou 50 kWh a 75 kWh,
přičemž menší verze poskytuje dojezd 230 km
(podle WLTP), u větší to je až 330 km. Akumulátory
jsou uloženy v podlaze, takže využitelný objem
nákladového prostoru zůstal zachován. Na
akumulátory se poskytuje záruku 8 let nebo
160 000 km.

Uživatelé budou mít několik možností
nabíjení: 50 kWh akumulátor může být nabit na
80 % za 30 minut u veřejných dobíjecích stanic
s výkonem 100 kW, pro akumulátor 75 kWh to
trvá 45 minut. Používat ale lze i wallboxy nebo
běžné zásuvky na 230 V.
Vozy navržené na bázi modulární platformy
PSA EMP2 budou, stejně jako verze s konvenčním
pohonem, k dispozici jako skříňové dodávky
ve třech délkách – 460 cm, 495 cm a 530 cm.
V závislosti na verzi a vybavení má nákladový
prostor objem 4,6 až 6,6 m³, využitelnou délku
až 4 m a užitečnou ší řku mezi podběhy kol
125 cm umožňující naložení dvou europalet.
Užitečná hmotnost je až 1275 kg a zatížení přívěsu
až 1000 kg,
Dodávkové elek tromobi ly ë - Ju m py
a e-Expert budou v prodeji od podzimu.
Nabídnou nízké provozní náklady, volný vjezd
do městských center a schopnost reagovat
na rozvoj e-shopů.
více na
www.autoweek.cz

Evropská unie rozhodla o podpoře
bez zelených podmínek
Evropská komise představila aktualizovaná
pravidla pro státní podporu firmám během
krize Covid-19. Tato nouzová pravidla se budou
uplatňovat do konce roku 2020 a vztahují se na
rekapitalizační pomoc poskytovanou národními
vládami k podpoře společnostem při naléhavé
potřebě likvidity.
„Jak se krize vyvíjí, bude mnoho podniků
potřebovat kapitál, aby se udržely nad vodou.
V aktualizovaném režimu EU bude podpora
přicházet s připojenými omezeními včetně zákazu
výplat dividend a bonusů manažerům společností,
které dostávají ﬁnanční podporu. Pro veřejnou
transparentnost musí velké společnosti podat
zprávu o využití přijaté pomoci a plnění povinností
souvisejících s ekologickými a digitálními
transformacemi," řekla Margrethe Vestagerová,
komisařka EU pro hospodářskou soutěž, která má
na starosti dohled na státní dotace.
Nebudou však existovat žádné specifické
ekologické požadavky, pouze povinnost
informovat o tom, jak jsou peníze daňových
poplatníků použity k přechodu k zeleným
a digitálním technologiím. Zatímco některé členské
státy se rozhodly spojit podporu problémovým
firmám s ekologickými podmínkami, jiné nikoli.
Například společnosti Air France bylo podle
podmínek dohody o záchraně s francouzskou
vládou řečeno, aby zrušila vnitrostátní lety, které
konkurují železnici.

Na Německo připadá 52 % celkové podpory
schválené Evropskou komisí, což vyvolává
obavy, že nejbohatší země získají během krize
nespravedlivou výhodu z jednotného trhu EU.
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová
tato rizika uznala a uvedla, že obrovské rozdíly
v pomoci problémovým firmám přinášejí riziko
prohloubení ekonomických rozdílů v rámci
27členné unie.
„Musíme prosazovat evropské hodnoty
a potřebu rovných podmínek, abychom se mohli
z této krize odrazit. Proto je zapotřebí více než
jen kontrola státní podpory. Potřebujeme plán
evropské obnovy, který bude zelený a digitální
a ku prospěchu všech evropských spotřebitelů,“
prohlásila Vestagerová.
Mezi automobilkami už eurokomisařka
Margrethe Vestagerová schválila podporu
formou státních garancí na půjčky ve výši 5
miliard eur, které poskytla Francie automobilce
Renault. Evropská exekutiva ocenila zaměření
automobilky na vývoj elektrických vozidel.
„Renault je důležitým evropským výrobcem
automobilů, který v Evropě zaměstnává přímo
více než 73 000 pracovníků. Renault se zabývá
výzkumem, vývojem a výrobou nové generace
elektrických vozidel, jejíž zavádění je nezbytné
pro splnění klimatických cílů EU,“ uvedla k tomu
Vestagerová.
více na
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Výzva automobilového průmyslu V4
Automobilový průmysl České republiky,
Slovenska, Maďarska a Polska adresoval
zástupcům členských zemí a institucí EU
společnou výzvu ke koordinaci podpory restartu
automobilové výroby a trhu v Evropské unii.
Vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských
řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti
odvětví na funkčním vnitřním trhu je koordinace
na evropské úrovni a zavedení efektivních
opatření doplňujících podpory v jednotlivých
zemí nezbytná.
I kdy ž zd raví obča nů zů s tává
nezpochybnitelnou prioritou, Evropská unie by
měla usilovat o strategii postupného uvolňování
omezení vnitřního trhu, jehož fungování je
základním předpokladem pro obnovení
ekonomického života v celé Evropě. Vzhledem
k provázanosti dodavatelských řetězců napříč
zeměmi je proto nutné obnovit volný pohyb
zboží a osob jak uvnitř EU, tak i mimo její hranice.
Současně s tím je pro oživení ekonomiky
nutné zajistit finanční pomoc prostřednictvím
fondů EU i národních rozpočtů. Jejich cílem by
měla být podpora likvidity firem a zachování
pracovních míst i v dalších měsících tohoto
roku. Klíčovou součástí pomoci je pak vzhledem
k dramatickému poklesu odbytu nastartování

poptávky po nových vozidlech ve všech
segmentech.
Programy na podporu obnovy vozového
parku je nezbytné koordinovat na evropské
úrovni aby se předešlo „přelévání“ emisí
v podobě přesouvání starých či vyřazených
vozidel mezi jednotlivými členskými státy.
V souvislosti s transformací autoprůmyslu je
rovněž potřebné, aby státy i díky podpoře ze
strany EU pokračovaly v investicích do vědy
a výzkumu a i nadále budovaly infrastrukturu
pro nízkoemisní mobilitu a rozvoj digitalizace.
Jednou z nejdůležitějších součástí řešení
dopadů pandemie je analýza dopadů
pandemie na schopnost výrobců naplnit
regulatorní požadavky, které v letošním roce
vstupují v platnost. Podle zástupců autoprůmyslu
zemí V4 je třeba některé z nich revidovat
a odsunout alespoň o půl roku až o rok. To
se týká především testování a homologací
nových vozidel či nové normy Euro 6/VI pro
osobní i nákladní vozy včetně autobusů.
V případě emisí CO2 pro osobní vozy především
provést analýzu dopadů na trhy a ekonomiky
a následně učinit kroky, které by zabránily ještě
většímu prohloubení současné krize a jejího vlivu
na evropský průmysl.
více na
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Automobilový průmysl jedná s Evropskou komisí
Generální ředitelé v ýrobců vozidel
a dodavatelů součástí a jejich příslušná sdružení
– Evropská asociace výrobců automobilů ACEA
a Evropská asociace dodavatelů automobilů
CLEPA – uspořádali konstruktivní jednání
s výkonným místopředsedou Komise pro Zelený
závazek Fransem Timmermansem, a komisařem
pro vnitřní trh Thierrym Bretonem s cílem stimulovat
širší ekonomiku a podpořit transformaci na
uhlíkově neutrální společnost.
Díky prodlouženému uzavření výrobních
závodů v celé Evropě, dosavadní ztrátě výroby 2,4
milionu vozidel a poklesu prodeje automobilů na
hlavních trzích EU během minulého měsíce o více
než 95 % je celé odvětví ohroženo nedostatkem
likvidity a jeho výkonnost bude po nějakou dobu
ohrožena. Situace v automobilovém průmyslu má
významný dopad na další hospodářská odvětví.

„Prioritou našeho odvětví je opětovné otevření
trhu, čímž se umožní opětovné zahájení výroby ve
výrobních závodech v rámci celé EU. Vzhledem
k téměř úplnému kolapsu prodeje bude zásadní
poskytnout silný tržní stimul, aby výrobci vozidel
mohli plně znovu otevřít svá výrobní zařízení
a udržet lidi v zaměstnání,“ uvedl generální ředitel
ACEA Eric-Mark Huitema.
Během setkání ACEA a CLEPA vyzvaly
Evropskou komisi aby koordinovala státní systémy
obnovy ekonomiky s cílem zajistit harmonizaci
tržních podmínek na celém kontinentu a posílit
je o rozpočet EU.
„Když pracujeme na opětovném roztočení
kol musíme hledat oboustranně výhodná
řešení, která řeší naléhavé environmentální,
průmyslové a širší společenské potřeby. Účelem
opatření pro zotavení by proto měl být dvojí účel:
znovu nastartovat průmysl a využít celou řadu
technologických řešení, která jsou dostupná
a potřebná pro uhlíkovou neutralitu,“ řekla
generální tajemnice CLEPA Sigrid de Vriesová.
Přestože se výroba vozidel a komponent
začíná znovu zvyšovat, mezi členskými státy
existují obrovské rozdíly. To brání zotavení průmyslu,
který závisí na dodavatelských řetězcích napříč
kontinentem. Generální ředitelé proto znovu
opakovali požadavek na koordinované zahájení
činností a investic.
více na
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Autonomní monoposty míří do Indy
Univerzitní týmy se připojují k prvnímu závodu
autonomních monopostů Indy Autonomous
Challenge. Jeho pořadatelé do soutěže
zaregistrovali 37 univerzit. Soutěž, společně
organizovaná Energy Systems Network (ESN)
a Indianapolis Motor Speedway (IMS), rozdělí
mezi nejúspěšnější týmy celkem 1,5 milionu
USD (1 milion pro vítěze, 250 000 pro druhý tým
a 50 000 USD pro třetí v cíli).
Univerzity mají za úkol naprogramovat řízení
závodních monopostů Dallara IL-15 tak, aby se
23. října 2021 utkaly v historicky prvním závodě
autonomních vozidel. Pojede se na 20 kol
po 2,5 mílích (4 km) na oválu na němž se
každoročně koná jeden z nejslavnějších závodů
světa 500 mil Indianapolis (ten se jezdí na 200
kol). Limitem je dosažení času 25 minut (tzn.
minimální průměrnou rychlost 192 km/h) nebo
kratšího. Hlavním cílem soutěže je zdokonalit
autonomní technologii a použít systém ADAS ke
zvýšení bezpečnosti a výkonu ve všech druzích
závodních činností i komerční dopravy.
Základní hardware představují monoposty
Dallara IL-15 kategorie Indy Light z roku 2001.
V jeho šasi z uhlíkového kompozitu je motor AER
2,0 Turbo o výkonu 330 kW (450 k). Na rychlostních

oválech typu Indianapolisu dosahuje rychlost až
320 km/h. Do modifikovaných vozů byly v rámci
projektů CU-ICAR a Deep Orange 12 (DO12)
integrované snímače a počítače. Pro umožnění
vzájemných soubojů jsou vozy vybaveny
i systémem komunikace V2V (Vehicle-to-Vehicle).
Univerzity, specializující se na software pro
umělou inteligenci a autonomní řízení, zastupují
10 zemí – kromě USA Indii, Itálii, Izrael, Jižní Koreu,
Kanadu, Německo, Polsko, Rakousko a Švýcarsko.
Prezident a generální ředitel společnosti
ESN Paul Mitchell uvedl: „Je to mimořádný úkol
vyzývající nejlepší a nejchytřejší studenty z našich
univerzit a fakult po celém světě k vytvoření
softwaru, který bude mít významný dopad
na budoucnost všech druhů dopravy.“
President IMS J. Douglas Boles dodal: „Jsme
hrdí na to, že můžeme poskytnout prostor
pro jednu z nejvýznamnějších etap vývoje
automobilových závodů – historicky první závod
autonomních vozidel, v němž tyto univerzitní
týmy na slavném oválu Indianapolis Motor
Speedway posunou limity výkonu a bezpečnosti
vedoucí k bezpečnějším a lepším automobilům
pro dálnice.“

více na
www.autoweek.cz

