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Bez hluku do terénu – Jeep Wrangler 4xe PHEV
Jee p roz š i ř u je svou na bíd ku vozů
s elektrifikovaným pohonem všech kol 4xe.
Po modelech Renegade a Compass přichází
oﬀ-roadová legenda Wrangler, kde je využití
elektrického pohonu pro jízdu v terénu posunuto
na mnohem vyšší úroveň. Tradičním sloganem
Jeepu je, že se s jeho vozy dostanete všude.
S Wranglerem 4xe Plug-in hybrid se jeho platnost
rozšiřuje i o městské zóny, do nichž je zakázán
vjezd autům se spalovacími motory. Zákazník
má na výběr mezi exkluzivní verzí Sahara 4xe,
oﬀ-roadovou Rubicon 4xe a speciální edicí
připomínající vznik Jeepu „80th Anniversary“.
S celkovým výkonem 280 kW (380 k) jde
o nejvýkonnější Wrangler, jaký kdy Jeep v Evropě
nabídl a přitom slibuje být i nejekologičtější.
Přeplňovaný zážehový čtyřválec 2,0 l/ 200 kW
(272 k) je podporován dvěma elektromotory
s výkony 46 kW a 107 kW fungujícími jako motor/
generátory. Když je aktivován pohon všech kol,
všechna čtyři kola také poskytují točivý moment
pro rekuperaci energie při brzdění a jízdě ze
svahů. Plug-in hybridní systém pohonu poskytuje
celkově točivý moment až 637 N.m, což se na
silnici odráží ve zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 s.

režimem. Poslední má dvě možnosti: udržovat
úroveň nabití nebo nabíjet akumulátor až na
80 %. Akumulátor 400 V s kapacitou 17 kWh
je pod zadními sedadly – proto je k dispozici
jen dlouhá verze karoserie Unlimted. Přitom se
nezměnil objem zavazadlového prostoru 533 l.
Wrangler 4xe je standardně dodáván
s informačním systémem U Connect 8.4 nav
s dotykovou obrazovkou. Přístrojový panel tvoří
7“ TFT displej.
Díky měřicímu cyklu pro plug-in hybridy
je toto klasické terénní vozidlo certiﬁkováno
se standardní spotřebou 3,5 l/100 km (emise
CO2 79 g/km). Standardní dojezd s elektrickým
pohonem je podle WLTP 45 km, v městském
cyklu dokonce 53 km.
Jeep Wrangler 4xe se vyrábí v historickém
závodě Toledo Assembly Complex v Ohiu.
Podrobnosti o pohonu 4xe na str. 10 (dostupné
po stažení pdf verze)

Převodovka je osmistupňová automatická
s měničem točivého momentu ZF TorqueFlite.
Řidič si může vybrat mezi hybridním, čistě
elektrickým a elektrickou energii šetřícím
více na
www.autoweek.cz

Šance pro IAA Mobility 2021
Bavorsko chce od září opět povolit
veletrhy, takže mezinárodní autosalon IAA
Mobility 2021, který se stěhuje z Frankfurtu
do Mnichova, se může uskutečnit – za
předpokladu, že míra infekce se bude
i nadále vyvíjet pozitivně. Tiskové dny jsou
plánovány na 6. a 7. září, pro veřejnost
bude akce přístupná od 7. do 12. září
s centrem na výstavišti Messe München.
Konat se ovšem bude i na dalších místech
v Mnichově s rozšířením expozic také
do digitálního světa. Veletrh se nebude
věnovat jen automobilům, ale všem
formám mobility, především CO2 neutrální,
včetně cyklistiky a motocyklů.

Pro první bavorské vydání veletrhu IAA
začínají potvrzovat účast významné
značky. Svou přítomnost hlásí Volkswagen,
Audi a Porsche, ovšem skupina VW se
rozhodla netříštit síly a omezit počet
zúčastněných značek, takže další dvě –
Škoda a Seat – se nezúčastní. Pořadatelé
mohou počítat s přítomností společností
Ford, Groupe Renault a Hyundai. Zajímavostí
bude rostoucí přítomnost čínských značek
– poprvé v Evropě slibují účast i Nio a SAIC.

Nová kapitola velkých dodávek značky Opel
Nové
Movano
přináší
zásadní
proměnu velkých dodávek značky Opel.
Z nabídky Opelu mizí poslední užitkový
model vycházející z Renaultu. Nové
Movano již není založeno na příbuznosti
s Renaultem Master, ale má stejný
základ jako Peugeot Boxer a Citroën

Jumper. Díky tomu se při uvedení na trh
nabízí také v elektricky poháněné verzi
Movano-e s dojezdem 117 km nebo
224 km (podle WLTP). Turbodiesely 2,2 l
jsou v nabídce s rozpětím výkonů 120 k
(88 kW) až 165 k (121 kW). Zákazníci si
mohou u skříňové dodávky vybrat ze čtyř
délek a tří výšek. Objem nákladového
prostoru se pohybuje od 8 do 17 m3,
celková hmotnost vozidla od 2,8 do 4 t
a užitečné zatížení až 2,1 t. Standardní
kabina je třímístná, ale k dispozici je
i prodloužená Crew Cab se druhou
řadou sedadel pro další čtyři cestující.
V nabídce jsou i sklápěče a valníky, stejně
jako příprava na kempovací nástavby.

Krátce
Renault Kangoo E-Tech Van bude první elektricky poháněný vůz na alianční
platformě CMF-C/D.
Nová generace crossoveru Honda HR-V bude nabízena jen s hybridním pohonem.
Čínská automobilka BYD ohlásila vyrobení miliontého vozidla s elektrickým pohonem
(včetně PHEV).
více na
www.autoweek.cz

Elektromobil Cupra Born se představuje
První elektromobil se španělským původem
se poprvé objevil před dvěma lety jako koncept
El Born ještě s logem Seat na masce chladiče.
Nyní přichází v sériové podobě jako Born a se
značkou Cupra.
S kompaktním vozem Born Seat pod značkou
Cupra představuje svůj první model založený na
modulární platformě elektromobilů MEB koncernu
Volkswagen. Byl navržen a vyvinut v Barceloně
a od září se bude vyrábět v německém závodě
VW ve Cvikově. Podle šéfa Seatu a Cupry Wayna
Griﬀithse chce Cupra s modelem Born oslovit
novou generaci mladých motoristů a nové cílové
skupiny. Proto využije nekonvenční prodejní
a vlastnické modely.
S modelem Born, dlouhým 4322 mm
s rozvorem náprav 2767 mm, uvádí mladá značka
Cupra svou sportovní vizi elektromobility. Ač sdílí
téměř všechnu techniku se svým sourozencem
od Volkswagenu ID.3, v Barceloně udělali
maximum pro zajištění vlastní identity. Zvolili
pro Born dramatický výraz, kterým sportovní
elektromobil vynikne zejména
ve zpětném zrcátku. Neméně
působivý ale je i při pohledu
zezadu s výrazným difuzorem
a impozantním spoilerem.

informační systém, který umožňuje přístup k online
službám a aplikacím bezpečnostním a servisním.
Ovládá se pomocí standardně dodávaného 12“
dotykového displeje. S novou aplikací My Cupra
App může řidič zůstat ve spojení s vozem a na
dálku ovládat důležité funkce, jako je proces
nabíjení.
Cupru Born pohání elektromotor o výkonu 110
kW (150 k) nebo 150 kW (204 k). Energii mu dodává
lithium-ionový akumulátor s kapacitou 45 kWh
nebo 58 kWh, podle standardu WLTP umožňující
dojezd 340 km resp. 420 km. S příplatkovým
balíčkem e-Boost, který bude k dispozici v roce
2022, se maximální výkon výkonnější verze zvýší
na 170 kW (231 k) a pro dosažení dojezdu 540 km
bude možné zvolit akumulátor s vyšší kapacitou
77 kWh.
Born dostal snížený sportovní podvozek
s tvrdší charakteristikou, progresivním řízením,
elektronicky řízeným stabilizačním systémem ESC
Sport a možností nastavení adaptivního řízení
podvozku DCC.

V porovnání s ID.3 ukazuje
Cupra Born silnou osobnost
i v interiéru – alespoň co se týče
použitých přívětivějších a přitom
ekologicky šetrných materiálů.
K dispozici je samozřejmě moderní
více na
www.autoweek.cz

Škoda dává akumulátorům druhý život
Škoda pro své prodejce vyrábí systémy pro
skladování elektrické energie ze starých
trakčních akumulátorů. To prodlužuje jejich
životnost až na 15 let. Zařízení pojme až
20 13 kWh akumulátorů z plug-in hybridů
Superb iV a Octavia iV nebo pět 82 kWh
z vozu Enyaq iV. Systém může mít kapacitu
až 328 kWh, takže je možné jím zásobovat

i rychlonabíjecí stanice s výkonem až
150 kW. Na konci druhého životního cyklu
pošle Škoda akumulátory k recyklaci
a získané suroviny se použijí k výrobě
nových akumulátorů. Energetické úložiště,
vyráběné ve spolupráci se společností
IBG Česko, pojme trvale udržitelnou
elektřinu například z fotovoltaických
systémů. Prodejci ji pak mohou využít
k nabíjení elektromobilů ale i k osvětlení
či klimatizaci prodejny nebo servisu. Na
úložiště energie už bylo od prodejců Škoda
přijato 160 objednávek v České republice,
Německu, Nizozemsku a na Slovensku.
Pro první z nich se používají akumulátory
z testovacích a předsériových vozidel.

Fiat modernizoval Ducato
Fiat Ducato je na trhu již 40 let. Třetí
generace přišla v roce 2006 a vzešla
ze spolupráce s koncernem PSA, a je
tedy sourozencem vozů Peugeot Boxer
a Citroën Jumper. Navenek je nejvýraznější
změnou náhrada loga za nápis Fiat.
Přepracované jsou i mřížka chladiče,
nárazník a použití Full LED světlometů.
Výraznější změny najdeme na přístrojové
desce. Má nový tvar a nové ovládací prvky
a je uzpůsobena instalaci větších displejů.
Tradiční kruhové přístroje nahradily dvě
nové verze přístrojového panelu. Základní
má dva klasické kruhové ukazatele
a 3,5“ informační displej. Vyšší úroveň
představuje nový plně digitální kokpit se
7“ displejem. Infotainment U Connect
využívá dotykový displej 5,7“ nebo 10“.

Fiat Ducato jako první lehké užitkové auto
přichází s autonomním řízením 2. úrovně
využívajícím nové asistenční systémy. Na
výběr jsou dvě řady motorů – LightDuty
2,2 l a HeavyDuty 2,3 litru s výkony 88 kW
(120 k) až 132 kW (180 k). V nabídce je
i verze s elektrickým pohonem e-Ducato
s trakčním elektromotorem o výkonu 90
kW. Pro evropské trhy se vyrábí v továrně
Sevel Sud v Atesse v Itálii.

Krátce
Papež František dostane od společnosti Fisker první elektricky poháněný papamobil.
Elon Musk by rád uvedl značku Tesla na ruský trh aby podpořil politiku dialogu mezi USA
a Ruskem
více na
www.autoweek.cz

Renault Express Van plní základní
požadavky uživatelů
Renault Express je praktická a úsporná malá
dodávka určená zejména pro podnikatele
a řemeslníky hledající nejlepší poměr cena/
výkon.
Renault uvedl na trh rovnou dva nové
modely dodávkových vozidel – navenek velmi
podobné, ale ve skutečnosti zásadně odlišné
s různými platformami. Express Van a Kangoo
Van se navzájem doplňují – zatímco první nabízí
jen to nejnutnější, druhý přidává mnoho navíc
pro náročnější zákazníky hledající inovace.
Express Van nahrazuje užitkovou verzi vozu Dacia
Dokker, ovšem s rozšířenou výbavou a mnoha
konstrukčními vylepšeními. Proto může nést
značku Renault a využívat zázemí specializované
sítě Renault Pro+.
Express Van je solidním základem řady
užitkových vozidel značky Renault. Splňuje
základní potřeby uživatelů užitkových vozidel
a přitom není drahé. Dodávka s délkou 439 cm,
šířkou 177 cm má základní objem nákladového
prostoru 3,3 m³. Boční posuvné boční dveře jsou
široké 716 mm, což je dokonce větší než průměr,
a šířka mezi podběhy kol je 1170 mm. S masivní
přepážkou je standardně délka u podlahy
191,5 cm. Tuto délku lze zvětšit na 236 cm při
zasunutém sedadle spolujezdce a otočné síťové

přepážce, která se dodává za příplatek. V této
podobě poskytuje nákladový prostor objem
3,7 m³. Užitečné zatížení je až 650 kg, u verze se
zážehovým motorem za příplatek až 780 kg.
Na výběr je zážehový motor 1,3 l/75 kW
(102 k) a vznětový o objemu 1,5 l s výkony
55 kW (75 k) nebo 70 kW (95 k). Hodnoty spotřeby
podle normy WLTP jsou 6,8 l benzinu/100 km resp.
5,1 l nafty/100 km. Ekonomická verze Blue dCi
75 ECO-Leader snižuje spotřebu o 0,5 l/100 km.
Základní cena začíná na 290 000 Kč bez
DPH. Vyšší výbava Cool, dražší o 25 000 Kč,
by měla představovat 98 % prodaných vozů,
protože nabízí vše potřebné a kupující s ní získá
vše, co se od standardního dodávkového vozu
očekává. Servisní interval je 30 000 km resp. dva
roky. Vynikající jsou i celkové provozní náklady
(TCO). Vyrábí se v Tangeru v Maroku.
více na
www.autoweek.cz

Přídavná dálková světla
Jestliže potřebujete osvítit vozovku
a okolní prostředí intenzivnějším světlem
je ideálním řešením instalace přídavných
dálkových světel OSRAM LEDriving Driving
lights. Nabízejí vysoký výkon a všestranné
použití. Jsou schválené pro provoz na
veřejných komunikacích a mají homologaci
ECE. Více světla znamená lepší výhled
i viditelnost, a tudíž zvýšenou bezpečnost.
Přídavná dálková světla jsou k dispozici
v mnoha tvarech a výkonnostních
variantách. Nejčastěji se setkáte s tzv.
lightbary, tedy úzkými protáhlými LED pruhy
s příkony od 35 do 140 W – v závislosti na
jejich délce. Lze volit i kulaté, případně vyšší

obdélníkové verze. Veškerá elektronika,
včetně chlazení a tepelné pojistky, je
integrovaná. Světla tedy stačí pouze podle
legislativních požadavků připevnit, připojit
na zdroj 12 V/24 V napětí a můžete svítit.
Zápis do velkého technického průkazu
není potřeba.

Ekologicky čisté, ekonomicky výhodné čistící utěrky MEWA
Požadavky na hygienu a čistotu získaly
během krize koronaviru nový rozměr
i v průmyslových podnicích a u řemeslníků.
Odklon od jednorázových výrobků se však
projevoval už před pandemií. Stále větší
podporu si získávají systémy opětovného
využívání a oběhového hospodářství.
Tyto
myšlenky
rozvíjí
poskytovatel
textilních služeb ﬁrma MEWA se svým

servisem čistících utěrek již více než 100
let. Dodáváním opakovaně použitelných
čistících utěrek s hygienickým certiﬁkátem
pomáhá MEWA jako externí poskytovatel
služeb společnostem v průmyslu nebo
v obchodě k jednodušší práci, správnému
fungování strojů a k jejich pečlivé údržbě.
Pro malé i velké podniky znamená
využívání opakovaně použitelných čistících
utěrek úsporu času i nákladů. MEWA
doporučuje službu, která výrazně přispívá
ke snižování množství produkce odpadů.
Jde o opakovatelně použitelné čistící
utěrky v systému pronájmu. Tkané utěrky se
využívají v průmyslu, v autoservisech nebo
u řemeslníků. Vysoce absorpční čistící
utěrky MEWA lze po vyprání použít až 50x.
více na
www.autoservismagazin.cz

Zemřel Max Mosley
Ve věku 81 let zemřel na rakovinu Max Mosley,
v letech 1993 až 2009 president Mezinárodní
automobilové federace FIA. V mnoha ohledech
kontroverzní osobnost si zaslouží velké uznání za
svou práci při zvyšování silničního provozu. Jeho
zásluhou byly ušetřeny tisíce lidských životů.
Bernie Ecclestone, jemuž po mnoho let
dělal Mosley právního poradce a pomáhal mu
v bojích o získání kontroly nad světem formule
1, napsal: „Je to jako ztráta v rodině, jako bych
ztrácel bratra. Udělal spoustu dobrých věcí nejen
pro motoristický sport, ale také pro automobilový
průmysl. Byl skvělý při zajišťování toho, aby se
vyráběla bezpečná auta.“
Mosley jako malý vyrůstal v internaci, v níž byli
na začátku války jeho rodiče drženi na doporučení
MI5. V 50. letech studoval ve Francii a Německu,
takže se naučil perfektně francouzsky i německy.
V Oxfordu studoval fyziku a později absolvoval
práva a stal se advokátem. Přitom ho zaujaly
závody a jako závodník se propracoval až do
formule 2. V roce 1969 spoluzaložil společnost
vyrábějící závodní automobily March Engineering.
V letech 1969 až 1977 dohlížel na její právní
a obchodní záležitosti. Jenže to, co ﬁrma vydělala
na prodeji závodních vozů, prodělala ve formuli 1.
V téže době se Bernie Ecclestone prosadil do čela
asociace konstruktérů formule 1 a začal využívat
Mosleyho právní znalosti i organizační schopnosti.
Mosley mu pomohl vytvořit novou organizaci FOCA
stavící na novém přístupu k prodeji vysílacích práv,
který se posléze stal vzorem i pro jiné profesionální
sporty.
Max Mosley pomohl završit smírem boj
Asociace konstruktérů Formule 1 FOCA se
sportovní federací FISA. Díky tomu se v roce 1991
stal presidentem FISA a o dva roky později byl
zvolen presidentem FIA. Zde dohlížel na zavádění
bezpečnostních reforem v motoristickém sportu,
ale především založil organizaci EuroNCAP, kterou
řadu let i osobně vedl. Zavedením jednotných
nárazových testů a uváděním dalších kritérií

hodnocení bezpečnosti nových vozidel se
zasloužil o výrazné zvýšení ochrany cestujících při
nehodách a má zásluhu na výrazném snižování
počtu obětí dopravních nehod.
Mosley opustil funkci presidenta FIA v roce
2009 poté, co bulvár odhalil tajnosti o jeho
sexuálním životě a lživě je spojil s nacistickou
symbolikou. Vzhledem k jeho původu z rodiny
vůdce britských fašistů Oswalda Mosleyho
a celoživotní obdivovatelky Adolfa Hitlera Diany
Mosleyové šlo o velmi citlivé téma. Hitler byl
hostem na svatbě jeho rodičů, jež se uskutečnila
v domě Josepha Goebbelse! Po tomto skandálu
Mosley vedl kampaň za přísnější regulaci tisku
a proti lživým informacím bulváru.
Činnost Maxe Mosleyho řada zemí ocenila
vysokými státními vyznamenáními a čestnými
tituly včetně Rytí ře Čestné legie ve Francii.
Rodinný původ mu ovšem zabránil ve splnění
jeho snu prosadit se v politice a stál i v cestě tomu,
aby jeho zásluhy královna ocenila povýšením do
šlechtického stavu.

více na
www.autoweek.cz
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Unikátní pohon všech kol Jeepu Wrangler 4xe
Integrace elektrického pohonu do hnacího
ústrojí 4×4 otevírá vozu Jeep Wrangler 4xe novou
úroveň oﬀ-roadové mobility díky přesnému
rozdělení točivého momentu mezi všechna kola.
Přední kapalinou chlazená motor-generátorová
jednotka eTorque nahrazuje alternátor a startér,
druhý vysokonapěťový výkonnější elektromotor
je v přední části převodovky. Oba elektromotory
jsou spolu se spalovacím motorem připojeny do
systému pohonu všech kol, což umožňuje, že
v terénu lze jezdit pouze s elektrickým pohonem.
Okamžitá dostupnost točivého momentu
elektromotoru dodává modelu Wrangler 4xe
přesnější a kontrolovanější jízdní vlastnosti při
překonávání překážek
K dispozici jsou dva plně automatické
systémy stálého pohonu všech kol s nápravami
Dana 44 HD. Ve verzi Sahara to je 2.72:1 SelecTrac Full-Time 4WD System a pro Rubicon 4:1
Rock-Trac Heavy-Duty Full-Time 4WD System
s dvoustupňovou redukční převodovkou. Jsou
vybavené elektrickými zámky přední a zadní
nápravy Tru-Lock, diferenciály s omezeným
prokluzem Trac-Lok a elektricky rozpojovaným
stabilizátor na přední nápravě.
Řízení rozdělování točivého momentu má
na starosti dvojice spojek. První se nachází
mezi oběma jednotkami. Když je otevřená,
může Wrangler 4xe fungovat v ryze elektrickém
režimu, protože mezi motorem a elektromotorem
není žádné mechanické propojení. Když je
sepnutá, točivý moment spalovacího motoru
a předního elektromotoru se spojí v automatické

převodovce. Druhá spojka je instalovaná za
elektromotorem a řídí interakci s převodovkou,
čímž zlepšuje ovladatelnost a účinnost.
Všechny vysokonapěťové elektronické
komponenty a systémy včetně kabeláže mezi
akumulátorem a elektromotory jsou vodotěsně
utěsněny, takže stejně jako všechny ostatní verze
modelu Wrangler s označením Trail má i plug-in
hybrid hloubku brodivosti až 76 cm.

více na
více
na
www.autoweek.cz

Trh s uhlíkem v EU postihne ty nejchudší
Organizace Transport & Environment varuje,
že plán EU s trhem s uhlíkem by mohl do roku
2030 zvýšit cenu nafty o 50 eurocentů (12,7 Kč)/l
a rodiny s nízkými příjmy by mohly být zasaženy
i zdvojnásobením účtů za vytápění. Vychází to
z výzkumu uskutečněném společností Cambridge
Econometrics, podle něhož cena uhlíku v EU do
roku 2030 dosáhne 180 eur za tunu.
Studie uvádí, že pokud bude hlavní metodou
používanou k dosažení cílů snižování emisí trh
s uhlíkem v EU, pak ve Francii, kde zvýšení daně
z nafty o 10 eurocentů vyvolalo protesty žlutých
vest, by se ceny pohonných hmot v roce 2030
zvýšily o 35 %. Náklady na plynové vytápění by
vzrostly o 92 %. V Německu, kde jsou dnes ceny
plynu relativně nízké, by se účty za plynové topení
zvýšily o 135 % a ceny pohonných hmot o 32 %.
V Polsku by motoristé do konce tohoto desetiletí
zaplatili za tankování o 31 % víc, plynové vytápění
by stálo o 70 % víc a topení uhlím dokonce o 188 %.
Studie uvádí, že efektivnější a spravedlivější
způsob, jak dosáhnout cíle v oblasti klimatu do
roku 2030, je zvyšování národních cílů v oblasti
klimatu, jež by vlády zavázalo k postupnému
ukončení používání ﬁremních automobilů na fosilní
paliva, investování do čistých způsobů dopravy,
např. železnice, a přijetí dalších opatření.
Bývalý polský ministr životního prostředí
v kabinetu Donalda Tuska v letech 2011 až

2013 a v současné době ředitel Institutu zelené
ekonomiky v Polsku Marcin Korolec varuje:
„Systém obchodování s emisemi ETS, klíčový
pilíř ambicí EU v oblasti klimatu, který prosazuje
Německo, nemůže být univerzálním nástrojem.
Rozšíření oblasti jeho působnosti na budovy
a dopravu nemusí nutně vést ke snížení emisí,
ale riskujeme sociální odpor v Evropě. Vlastník
velkého SUV ze severních členských států EU, jako
jsou Německo nebo Švédsko, by zaplatil stejnou
cenu uhlíku jako důchodci ze zemí východní
Evropy, jako jsou Polsko nebo Bulharsko, kteří mají
velmi odlišnou úroveň příjmů. Další komplikací
je rozdělení výnosů z emisních povolenek mezi
členské státy. Některé země, například Francie,
mají nulové emise při vytápění budov, protože
většina domácností je vytápěna elektřinou
z jaderných elektráren. Jak se Francie bude
podílet na sdílení zátěže s chudšími zeměmi EU?“
„Předpokladem pro dosažení klimatické
neutrality v roce 2050 je ukončení prodeje
nových automobilů se spalovacími motory do
roku 2035. Do té doby by měl automobilový
průmysl provést nezbytnou restrukturalizaci
a přejít na automobily s nulovými emisemi.
Jediným účinným mechanismem, který bude
schopen mobilizovat automobilový průmysl
k této nezbytné transformaci, je další zpřísnění
emisních limitů emisí CO2,“ tvrdí Korolec.
více na
www.autoweek.cz

Infotainment vozů Škoda varuje před nebezpečím
Škoda Auto poskytuje řidičům „Informace
o lokálním nebezpečí“, tj. podrobné informace
o aktuálním stavu vozovky. Indikují se i menší
výmoly nebo změny povrchu, na něž je řidič
upozorněn infotainmentem ve voze. Služba je
založena na chytrém využívání kolektivních dat:
čím více vozů je do systému zapojeno, tím více
dat je k dispozici pro analýzu, a tím přesnější jsou
předpovědi.

Data ze snímačů se v rámci přenosu do
cloudu anonymizují. Agregované informace ze
všech vozidel se následně kombinují s metadaty,
jako jsou informace o počasí nebo předchozími
měřeními. Poté se tato data předávají
poskytovateli služeb. Díky uvedeným datům
je pak možné zobrazit silniční síť jako přesný
trojrozměrný model, který se používá pro zaslání
upozornění do vozidel.

Informační systém o lokálním nebezpečí
detekuje sníženou přilnavost na nadcházejících
úsecích silnice a v případě, že hrozí nebezpečí,
na pří klad k vů li m imořád ně kluzkému
povrchu silnice, varuje řidiče prostřednictvím
infotainmentu vozidla.

Data lze použít i pro další aplikace. Například
silničáři je mohou využívat k tomu, aby v reálném
čase získávali informace o stavu silniční sítě –
kde jsou výmoly, které oblasti jsou mokré nebo
kde hrozí rychlá námraza. Rovněž lze informovat
o tom, které silnice již byly posypány nebo
zbaveny sněhu.

Samotný vůz zároveň poskytuje potřebné
informace ostatním účastníkům provozu tím,
že rozpozná i nejmenší změny přilnavosti kol na
silnici, po které zrovna jede, a odpovídající data
odesílá anonymně do cloudu. Z agregovaných
informací ze všech odesílajících vozidel se
generuje datový roj. Ten se poté použije jako
základ pro analýzu a zmapování nebezpečných
úseků na silnicích v bezprostřední blízkosti vozidla
a, je-li to nutné, k okamžitému varování.

V průběhu roku 2021 bude v Evropě údaje
ze senzorů poskytovat více než 1,7 milionu
vozidel koncernu Volkswagen a do konce roku
2022 tento počet vzroste na více než 3 miliony
vozidel. Informace o lokálním nebezpečí budou
k dispozici pro aktuální generaci modelů Enyaq
iV, Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala
a Superb, přičemž jsou součástí služby Škoda
Connect.

VOZY ŠKODA VARUJÍ OSTATNÍ ŘIDIČE PŘED NEBEZPEČÍM
ANONYMIZOVANÉ SDÍLENÍ DAT ZPŘESŇUJE DOPRAVNÍ SITUACI A VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM NA SILNICI

!

!

!

POZOR,
NEBEZPEČNÉ POČASÍ!

POZOR,
KLUZKÁ SILNICE!

POZOR, KOLONA
ZA HORIZONTEM!

Systém využívá dostupná data o vývoji teploty
či rizicích spojených se špatným počasí, přesně
a v reálném čase určuje nebezpečné úseky.

Anonymizovaná data
přímo z automobilů, jako
je například zásah systému ESP
nebo ABS, mohou v předstihu
varovat projíždějící řidiče vozů
před kluzkou silnicí.

Údaje z dopravního
zpravodajství, systému
sledování hustoty provozu
a ostatních vozů mohou
zpřesnit údaje o koloně, která
začíná v nepřehledném úseku.

!
POZOR,
NEKVALITNÍ POVRCH!
Řidiči v okolí dostávají
varování také před
nekvalitním povrchem,
nebezpečnými úseky
nebo rizikem defektu
pneumatiky.

více na
www.autoweek.cz

Green Compact 2050:
cesta k dekarbonizaci silniční dopravy
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD
Bohemia informuje o možnostech a cestě
k dekarbonizaci komerční silniční dopravy Green
Compact 2050. O konci uhlíku v dopravě je již
rozhodnuto, předmětem diskuzí je jeho termín.
Pozornost se začíná obracet i k užitkovým
automobilům, jejichž situace je však v mnohém
od osobních vozidel odlišná.
Předsednictvo Sdružení ČESMAD Bohemia se
proto rozhodlo připojit k celosvětové iniciativě
Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nazvané
Green Compact 2050, která deﬁnuje nutné kroky
vedoucí k tomuto cíli. K dosažení dekarbonizace
silniční dopravy je podle Green Compactu nutné
intenzivně působit v těchto pěti oblastech:
– Široká implementace nízkouhlíkových
a bezuhlíkových paliv (Je třeba využívat všechny
alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny,
CNG, LNG a vodíku.)

– Zlepšování ekologické jízdy školením
a vzděláváním (Podniky a obce obsluhují 65
milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina
jejich řidičů neabsolvovala žádné školení pro
ekologickou jízdu.)
Prezident Sdružení Josef Melzer k tomu
uvedl: „Green Compact je plánem uhlíkové
neutrality do roku 2050 dotýkající se všech,
kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou.
Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede
jedna jednoduchá cesta, ale je třeba pracovat
na všech pěti uvedených oblastech současně
a při tom zajistit mobilitu a logistické služby pro
rostoucí světovou populaci. Green Compact
jsme se rozhodli podpořit, protože na rozdíl od
stále radikálnějších prohlášení vychází z reálných
možností současné dopravy a vývoje technologií
a přitom reflektuje dopravní potřeby společnosti.“

– Efektivnější logistika s Ecotrucky (Jedná se o nahrazení
současných 17 m souprav
tahače s návěsem 25 m
soupravami. Dvě prodloužená
nákladní vozidla přepraví stejný
náklad jako tři standardní.)
– Zv ýš e né v y u ž í vá n í
hromadné osobní dopravy
autobu sy a autokar y
(K nahrazení 50 0 milionů
automobilů by bylo zapotřebí
pouhých 17 milionů autobusů.)
– Efektivnější a nejnovější
technologie vozidel (Zlepšení
energetické účinnosti vozidel
probíhá kontinuálně zaváděním
a dalším vývojem nových
technologií.)

více na
www.autoweek.cz

V Plzni bude jezdit první autonomní tramvaj
Dopravní mobilita budoucnosti, to nejsou
jen autonomní automobily, ale celý ekosystém
navzájem propojených řešení, která vedou
k bezpečnější a plynulejší dopravě ve městech.
Zástupci magistrátu města Plzně, Plzeňské
městské dopravní podniky a Správy informačních
technologií města Plzně společně se svými
partnery – společnostmi O2 Czech Republic,
INTENS Corporation, Škoda Transportation, Škoda
Digital a Západočeskou univerzitou podepsali
memorandum o vzájemné spolupráci s cílem
vytvořit z Plzně do roku 2027 centrum pro
chytrou mobilitu a živou laboratoř pro testování
autonomního řízení na území města.
Vznikne tak první chytré město tohoto druhu
v České republice. V rámci spolupráce se
připravuje zkušební autonomní provoz tramvají
na chytré trati u kampusu Západočeské univerzity
na Borských polích. Futuristický projekt je
koncipován tak, že umožní využívat už dílčí kroky
při jeho realizaci a přinese všem zúčastněným
mnoho zkušeností.
Díky programu 5G pro 5 měst, do něhož
je Plzeň aktivně zapojená a kde je O 2
technologickým partnerem Ministerstva
průmyslu a obchodu, začal operátor již
v loňském roce pokrývat město sítěmi 5G. V Plzni

by měla vzniknout unikátní živá laboratoř, která
bude v reálném prostředí testovat nejrůznější
modely chytré dopravy.
„Nejrychlejší 5G síť je nyní dostupná na téměř
dvou třetinách území Plzně. Právě její klíčové
vlastnosti, jako jsou rychlé stahování a odesílání
dat nebo nízká odezva spolu s vysokou
bezpečností přenosu dat, jsou nezbytné pro
vybudování a funkční provoz infrastruktury, která
umožní jednotlivým chytrým prvkům vzájemně
komunikovat,“ vysvětluje generální ředitel O2
Czech Republic Jindřich Fremuth.
Nové tramvaje pro Plzeň vyvíjí Škoda
Transportation. T říčlánkové obousměrné
tramvaje ForCity Smart odpovídají nejnovějším
evropským normám a jsou přizpůsobeny
plzeňským požadavkům. Moderní vůz bude
vybaven senzory, které sledují trať a potenciální
překážky. Do vozu bude nainstalovaná jednotka
umožňující C2X komunikaci, kterou O2 úspěšně
otestovalo v rámci evropského projektu
C-Roads. V následujících fázích by měly být do
nové tramvaje postupně přidávány další čidla
v podobě kamer, LiDARu a radarů, které dokáží
reagovat na pohyb rychleji než lidský mozek,
čímž by přispěly k vyšší bezpečnosti chodců
i cestujících.
více na
www.autoweek.cz

