24. týden 2019

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek
www.autoweek
autoweek.cz
.cz

Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

Škoda Kamiq s nejbohatší výbavou v historii
Nový malý crossover Kamiq by měl ke značce
Škoda přivést nové zákazníky mladšího věku, kteří
vyznávají moderní životní styl a aktivně tráví svůj
volný čas. Zájemci si již mohou vůz objednávat,
přičemž první vozy se k zákazníkům dostanou
počátkem září, kdy bude zároveň vůz oficiálně
uveden do prodeje na domácím trhu.
Škoda Kamiq je k dispozici s nejmodernějšími
asistenčními systémy. Součástí standardní výbavy
je asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu
(Lane Assist), systém sledování prostoru před
vozem (Front Assist) s funkcí nouzové brzdy
a s detekcí chodců, automatické přepínání
denních a potkávacích světel (Easy Light Assist)
či systém proaktivní ochrany cestujících (Crew
Protect Assist).

Na domácím trhu je dostupný s bohatou
základní výbavou Ambition mimo jiné s devíti
airbagy a systémem proaktivní ochrany
cestujících, který dokáže včas připravit vozidlo
před kolizí přitažením pásů a zavřením oken
a zmírní tak následky případné nehody. Vysoký
bezpečnostní standard doplňují LED přední
světlomety s denním svícením a LED zadní svítilny.
Dále je zde klimatizace, tempomat, palubní
počítač MaxiDOT a infotainment Swing s 6,5�
dotykovým displejem s Bluetooth.
Se základní motorizací 1,0 TSI/70 kW vyjde
Kamiq na 379 900 Kč, výkonnější verze 1,0 TSI/85
kW stojí 404 900 Kč. Stejně jako u modelu Scala
se za turbodiesel 1,6 TDI/85 kW připlácí 40 000
Kč a identický příplatek 40 000 Kč platí i pro
sedmistupňovou automatickou
převodovku DSG. Hodnota výbavy
stupně Style oproti Ambition činí
132 400 Kč, cenový rozdíl však je jen
58 000 Kč.
Paket Mobilita Plus, skládající
se z prodloužené tovární záruky na
5 let nebo 100 000 km a rozšířené
záruky mobility, lze pořídit za 2000 Kč.
K dispozici jsou i již známé předplacené
servisní balíčky - základní servisní
péči Standard, zahrnující servisní
úkony předepsané výrobcem, stojí
od 16 900 Kč.
Více na str. 10 (jen v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Unikátní koncept vozu pro cyklisty od Škoda UK
Společnost Škoda UK na základě
průzkumu, který si udělala mezi 1500
cyklisty ve Velké Británii, vytvořila koncept
vycházející vstříc jejich potřebám Škoda
Karoq Velo. Ve své výbavě má vše,
co mohou cyklisté při svých cestách
potřebovat. Poskytuje srovnatelné služby
jako tým při cyklistických závodech, a to
vše v jediném autě. Bohužel ale nebude
možné si jej koupit.
Karoq Velo nabízí řadu vestavěných
prvků výbavy - od pračky na zpocené
oblečení přes dílenské vybavení až po
přistávací plochu pro dron, který může
sledovat cyklisty a filmovat je během
jízdy. Zatímco 37 % cyklistů chce snadno
použitelný vnější nosič kol, 29 % si přeje
bezpečné uložení kol ve vozidle. Konstrukční

tým Škoda UK proto zvolil přepravu dvou kol
ve střešním nosiči a jednoho uvnitř.

Unikáty na výstavě Automobilové klenoty 2019
V sobotu 22. června se v Golf Clubu
Hostivař uskuteční 2. ročník výstavy
Automobilové klenoty 2019 spojený se

Soutěží elegance, přehlídkou slavných aut
z českých filmů a úspěšných vozů z 1000
mil československých. Kapacita výstavy je
nastavena na 100 vybraných exponátů. Ty
jsou organizátorem výstavy pečlivě vybrány
z došlých přihlášek. V rámci výstavy se
bude konat soutěž Concours d´Elegance.
Skutečnou senzací výstavy bude světová
výstavní premiéra velmi vzácného vozu
Lagonda V12 OHC z roku 1939, který byl
vyroben na zkráceném podvozku a jehož
motor má stejnou specifikaci jako závodní
vozy pro závod 24 hodin v Le Mans v roce
1939. Konstrukce tohoto dvanáctiválce,
u něhož se uvádí výkon 220 k, je označována
jako vrcholné dílo W. O. Bentleye.
Další informace:
www.automobiloveklenoty.cz

více na
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Za volantem Škody Mountiaq
Když se mi před rokem naskytla příležitost
povozit se s konceptem Škoda Sunroq, tak jsem si
říkal, že v pátém konceptu studentského auta jeho
tvůrci postavili laťku pro své následovníky snad
až příliš vysoko. Jenže už první fotografie letošního
konceptu ukázaly, že jsem se mýlil. Nové dílo žáků
Středního odborného učiliště strojírenského Škoda
Auto opět budí nadšení.
Na motokárové dráze pražského Greyhound
Parku nás čekal pick-up pro cesty za
dobrodružstvím Mountiaq vycházející z Kodiaqu
Scout. Mountiaq vypadá skvěle jako celek, ale
neméně působivé jsou jeho detaily, stejně jako
preciznost jejich zpracování. Svou práci si studenti
neulehčili a k základnímu konceptu přidali řadu
zajímavých doplňků. Dokonce i oranžový odstín
Sunset si sami navrhli a namíchali. Na realizaci
projektu přitom měli jen osm měsíců, na samotnou
výrobu dokonce jen pět, a museli splnit přísný
finanční limit.
Mountiaq působí majestátně na obrovských
terénních kolech, k nimž studenti přidali ozdobné
středy vyrobené v 3D tiskárně. Použití 17“ kol
Rockstar II a pneumatik s vysokým terénním

vzorkem zvýšilo světlou výšku o 10 cm na 29 cm
a rozchod kol se rozšířil o 3 cm. Celkový dojem
podtrhují i zvýšené sání a naviják na přídi opatřené
ochranným rámem. Vše samozřejmě plně funkční.
Hodně si žáci dali záležet na osvětlení vozu.
Vedle nasvícení ložné plochy je osvětlena také
maska, logo na kapotě a motorový prostor. Na
přídi jsou navíc nové mlhovky. Nejvýraznějším
dodatečným prvkem osvětlení je světelná lišta
na střeše vozu. V interiéru zaujme logo vozu na
opěradlech předních sedadel, které studenti
navrhli speciálně pro studii Mountiaq. Další
zajímavostí je svítící logo Škoda na stropě.
Odstranění zadní části karoserie a její proměna
ve dvoudveřovou znamenaly velký zásah do
nosné struktury vozu. Na jeho jízdních vlastnostech
a ovladatelnosti se to nikterak neprojevuje. Kabina
je dvoudveřová, takže žáci museli zavařit druhý
pár dveří a vyrobit zadní stěnu kabiny včetně
nového zadního a bočních oken. Výsledek
jejich práce je naprosto perfektní, stejně jako
u nejsložitější z karosářských prací, kterou bylo
vyrobení a integrace plně funkčního zadního
výklopného víka.

více na
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Toyota a Subaru budou společně vyvíjet elektromobily
Společnosti Toyota Motor a Subaru
uzavřely dohody o společném vývoji
speciální platformy pro elektromobily
s pohonem pomocí akumulátorů (BEV)
pro střední a velké osobní automobily a na
společném vývoji elektromobilu SUV nižší
střední třídy. Toyota a Subaru od uzavření
dohody z roku 2005 postupně prohlubují
svoji spolupráci v nejrůznějších oblastech,
kam spadá i vývoj, výroba a prodej. Musejí
se věnovat rychlému vývoji technologií,
aby dokázaly reagovat na nové domény
CASE, zahrnující konektivitu automobilů
(C), autonomní řízení nebo jízdní asistenty
(A), nové formy mobility nebo sdílení
automobilů (S) a elektrifikované pohony

a komponenty (E). Dohoda o prohloubení
dosavadní spolupráce se speciálně zaměří
na doménu E, tedy elektrifikované pohony
a komponenty.

Automobilky by měly přehodnotit své cíle v elektromobilitě
Bývalý generální ředitel Fordu Mark
Fields, dnes působící jako poradce
globální společnosti pro správu aktiv
TPG, na konferenci EcoMotion v Tel
Avivu uvedl, že automobilový průmysl

čeká přehodnocování cílů v otázce
elektromobility. Fields uvedl, že Spojené
státy budou při přijímání elektrifikovaných
vozidel zaostávat: „Můj názor je, že
elektrifikace v průběhu let poroste, ale
nebude to do takové míry, jak tvrdí většina
expertů. Automobilky se budou muset
nejprve vyrovnat s poklesem ziskovosti
v důsledku zvýšených nákladů na vývoj
a navíc bude nezbytné, aby motivovaly
poptávku. Některé elektricky poháněné
modely se budou prodávat i se ztrátou.“
„Čína stanovuje tempo vývoje
elektrifikace. Čínská vláda rozhodla:
Chyběli jsme na vedoucí pozici v oblasti
spalovacích motorů a nyní máme příležitost
být v čele vývoje pohonných systémů pro
21. století. V tomto duchu vytvořili svou
průmyslovou politiku,“ dodal Mark Fields.

více na
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Setkání 100 let Citroën
České zastoupení značky Citroën připravuje
na první zářijovou sobotu - 7. 9. - na Letišti Praha
Letňany velkou oslavu 100. výročí. Akce je
určena pro fanoušky značky, obchodní partnery
i širokou veřejnost a bude současně největším
setkáním veteránů Citroën, které se v takovém
počtu na jednom místě v České republice ještě
nikdy nesetkaly.

100 let Citroën. Po dobu trvání akce bude možno
kromě klasického občerstvení zakoupit také
typické francouzské delikatesy a nápoje.

Návštěvníci akce budou mít jedinečnou
možnost seznámit se s legendárními modely,
sportovními vozy, dodávkami HY, 20 „kachnami”
a dalšími vozy značky Citroën. Kromě krásných
historických automobilů představí také celou
historii značky Citroën, která byla často
nositelem nových technologií, a která přečkala
všechny krize a dokázala si udržet své místo mezi
konkurenty.

Setkání 100 let Citroën se koná ve spolupráci
s Letištěm Letňany. Ve stejnou dobu a ve stejném
areálu probíhá akce „Den Letiště Letňany ”, kde
si můžete prohlédnout historická letadla na zemi
i ve vzduchu, leteckou show i letadla současné
produkce.

Registrace na akci je možná na stránce www.
stoletcitroen.cz/100-let. V info stánku Citroën za
ni pak získáte malý dárek. Navíc budete mít
možnost zúčastnit se specializovaných workshopů
a přednášek. Vstup na akci je zdarma.

Současné vozy bude možné vyzkoušet a zažít
jejich pohodlí a praktičnost v testovacím centru
nových vozů, kde bude pro testovací jízdy
připraveno 20 modelů. Představí se zde i Berlingo
a Spacetourer se střešními stany a kempingovou
výbavou Autohome pro dobrodružné rodinné
výpravy.
Připraven bude i atraktivní doprovodný
program pro celou rodinu – krytá Fun zóna
s modelovými autodráhami, simulátory, dětský
koutek a chill-out zóna. Na návštěvníky čekají
také venkovní šlapací káry na dopravním hřišti
četníka ze St. Tropez nebo soutěž o nejlepší čas
v 2CV crossu s modely na dálkové ovládání. Ve
Fun zóně budou také velké skákací hrady a další
atrakce pro děti. Butik Citroën Origins nabídne
stylové dárkové předměty ze speciální kolekce
více na
www.autoweek.cz

Požár plnicí stanice na vodík v Norsku
U plnicí stanice na vodík Uno-X
v norském Kjørbo nedaleko Osla došlo
k požáru. V norských médiích se dokonce
objevila zpráva o explozi. Při nehodě
nebyl nikdo vážněji zraněn, ale dvě osoby
musely být převezeny do nemocnice.
Stanice Uno-X v Kjørbo byla do provozu
uvedena v listopadu 2016. Má kapacitu
pro naplnění 50 aut denně. Společnost
Nel Hydrogen uvedla, že až do objasnění
příčiny uzavírá všech svých deset plnicích
stanic, a to nejen v Norsku, ale i v Dánsku.
Automobilky Toyota a Hyundai v reakci
na nastalou situaci, kdy přestalo fungovat

zásobování vodíkem,
zastavily prodej vozů
s palivovými články
a majitelům 250
provozovaných vozidel
nabídly zapůjčení
n á h ra d n í c h vo z ů .
Toyota v Norsku dosud
dodala sedm vozů Mirai
a letos plánuje prodej
dalších 20. Podle Toyoty
není nic známo o tom, že by u plnících
stanic na vodík kdekoliv na světě někdy
došlo k požáru.

Společnost ZF představila vnější airbagy
Společnost ZF v Memmingenu poprvé
předvedla demonstraci prototypu systému
ochrany cestujících s vnějším bočním
airbagem. Bezpečnostní systém je navržen

tak, aby rozšířil boční deformační zónu
vozidla sekundu před vznikem samotné
kolize. Boční náraz v případě autonehody
představuje ten nejnebezpečnější typ
nárazu. Prototyp bezpečnostního precrash systému aktivuje vnější boční
airbag několik milisekund před samotným
nárazem. Poskytuje tak dodatečnou boční
deformační zónu, která může pomoci
zachránit životy a snížit závažnost zranění
pasažérů až o 40 %. Aby to fungovalo,
společnost ZF propojila airbagy se senzory
snímajícími okolí vozidla a vyvinula
algoritmy, které jsou schopny určit, zda je
srážka nevyhnutelná a vyhodnotit zda má
dojít k aktivaci airbagu.

Krátce

Společnost Huawei oznámila, že pracuje na vývoji autonomních vozidel.
Hyundai a Kia ohlásily spolupráci na vývoji autonomních vozidel se startupem Aurora.
Volkswagen ukončil spolupráci na vývoji autonomních vozidel se startupem Aurora,
protože ten se dohodl s FCA.
Šéf odborů VW Bernd Osterloh je vyšetřován prokuraturou v Braunschweigu, protože si
údajně přiděloval příliš vysoké odměny.
Vozy skupiny Renault vyrobené v Rusku, vč. značek Lada a Nissan, jsou nově vybaveny
multimediálním softwarem Yandex Auto.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Nokian Tyres: nový viceprezident pro střední Evropu
Nokian Tyres jmenovala nového senior
viceprezidenta pro střední Evropu. Do
funkce nastoupí nejpozději v červenci
2019. Bahri Kurter (Master of Arts v oboru
ekonomie) přichází do Nokian Tyres z pozice
generálního ředitele Groupe SEB Německo,
Rakousko a Švýcarsko (DACH), do níž patří
spotřebitelské značky jako Krups, Tefal
a Moulinex. Dříve Kurter působil v různých
vedoucích pozicích ve firmách Puma,

Nike a Procter &
Gamble. Kur ter
bude součástí
managementu
Nokian Tyres. Jeho
přímou nadřízenou
bude prezidentka
a
generální
ředitelka Nokian
Tyres Hille Korhonen.

Josef Melzer novým prezidentem ČESMAD Bohemia
Předsednictvo Sdružení
ČESMAD Bohemia na příští
tři roky zvolilo prezidentem
Sdružení Josefa Melzera ze
společnosti M+L Logistik s.r.o.
Pr vním viceprezidentem
byl zvolen Zdeněk Suchan
z firmy Autobusy Karlovy Vary,
a.s., viceprezidentem pro
nákladní dopravu Aleš Willert
zastupující C.S. Cargo holding

a v pozici viceprezidenta pro
osobní dopravu pokračuje
Radislav Kusák z ČSAD Uherské
Hradiště a.s.
Ods tupující prezident
Vladimír Starosta, který zastával
svou funkci 18 let, popřál všem
novým lídrům, ať se jim daří
posilovat vliv Sdružení a hlavně
jeho význam a atraktivitu pro
své členy.

Nový šéf marketingu v Gebrüder Weiss
Logistická Gebrüder Weiss posiluje
a rozšiřuje svůj marketingový tým v ČR.
Dosavadní obchodní ředitel Jan Kodada
je nově zodpovědný za rozvoj a řízení
marketingového oddělení. Kodada se
v oboru logistiky pohybuje více než 20 let.
Během své profesní kariéry působil v MTC
a Lagermaxu. Od roku 2008 je věrný
společnosti Gebrüder Weiss, kde postupně
zastával funkci obchodního ředitele pro
oblast Čechy a od 2012 také prokuristy. Je

absolventem magisterského a následně
doktorského studia na Fakultě dopravní
na ČVUT.

více na
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s novou generací
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infotainmentu
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výsledky za rok 2018

Vodíková
doprava se rozvíjí
pomalu

Uber představil nové
autonomní vozidlo

Škoda Kamiq s novou generací systémů infotainmentu
Škoda Kamiq se dodává s novou generací
systémů infotainmentu a nabízí nejmodernější
služby Škoda Connect. Pro funkčnost služeb již není
potřebný datový tarif, protože datové připojení je
hrazeno dodavatelem, nikoliv zákazníkem. Pro
funkci Infotainment Online není nutné spojovat vůz
přes Wi-Fi hotspot nebo pořízení USB LTE modulu.
Datové propojení má stejnou dobu platnosti jako
přístup ke službám Infotainment Online na 1 nebo
3 roky.
Nabídka služeb Care Connect - Proaktivní
servis, včetně služby doživotního tísňového volání
eCall, je součástí základní výbavy každého
vozu a je k dispozici na 10 let. Soubor služeb
pod nabídkou Vzdáleného přístupu (např. jízdní
data, vzdálené odemykání a zamykání, houkání
a blikání, oznámení alarmu on-line atd.) je rovněž

k dispozici na 1 nebo 3 roky v akčních paketech
Connectivity a Media.
Další možnosti individualizace vozu poskytují
prvky nadstandardní výbavy, jako např. Virtuální
kokpit s displejem 10,25�, navigační systém
Amundsen 9,2� nebo sportovní podvozek snížený
o 10 mm s nastavitelnou tuhostí tlumičů ve dvou
režimech.
Za příplatek je dostupný asistent změny jízdního
pruhu Side Assist, který pomocí dvou radarů na zádi
rozpozná, když se zezadu blíží vozidla, která mají
v úmyslu předjíždět nebo se již nacházejí v mrtvém
úhlu. Užitečným pomocníkem při parkování je
zadní parkovací kamera a parkovací asistent Park
Assist, který vozidlo automaticky zaparkuje do
podélných nebo příčných parkovacích míst a také
z nich dokáže bezpečně vyparkovat. Parkovací
a s i stent je již
vybaven asistentem
pro manévrování
Manoeuvre Assist,
který dokáže vozidlo
sám zastavit, hrozí-li
při parkování náraz.
Asistent dálkových
světel Auto Light
Assist automaticky
z tl u m í dá l ková
světla, pokud kamery
zaregistrují automobil
v protisměru nebo
před vozem.
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Výroční obchodní výsledky za rok 2018
Společnost Bosch v České
republice zakončila finanční rok
2018 konsolidovanými tržbami
ve výši 21,8 miliardy Kč. To sice
v porovnání s rokem 2017 znamená
pokles o 1,1 %, ale při vyjádření
v eurech to bylo s ohledem na
vývoj kurzu nárůst o 1,6 %. Celkový
čistý prodej včetně dodávek
ostatním společnostem Bosch
a nekonsolidovaným legálním
entitám dosáhl 53 miliard Kč meziročně +2,2 %.
V roce 2018 společnost Bosch pokračovala
v investicích. Kapitálové výdaje dosáhly 3,1
miliardy Kč a souvisely zejména s rozšířením výroby
a vývojového a testovacího centra v Českých
Budějovicích a s automatizací výroby v Jihlavě.
Celkově Bosch v letech 2015 až 2018 investoval
10 miliard Kč. Počet zaměstnanců v šesti entitách
Bosch v České republice zůstává k 31. prosinci
2018 stabilní 8674.
Závod v Českých Budějovicích je špičkou
v oboru výroby a montáže plastových dílů pro
automobilový průmysl a stal se centrem výroby
zařízení pro neutralizaci výfukových plynů ve
vznětových motorech (DNOX). Bosch v Českých
Budějovicích investuje 1,9 miliardy Kč do rozšíření
výrobní kapacity a vývojového a zkušebního
centra. Nové R&D centrum podporuje strategický
vývoj závodu Bosch z běžného výrobního závodu

na chytrou továrnu. Centrum se zaměří na vývoj
digitálních aplikací pro výrobu, engineering
a platformy Průmyslu 4.0.
Jihlavský závod vyvíjí řešení pro propojování
strojů a jejich vzájemnou komunikaci, a tak
mohou urychlovat výrobu. Závod se zaměřuje
na výrobky související s vysokotlakými systémy
přímého vstřikování Common Rail pro dieselové
motory pro osobní automobily a užitková vozidla,
tj. vysokotlaká čerpadla, tlakové zásobníky
a vstřikovače.
Jihlavský a českobudějovický závod významně
přispívají k zajištění budoucnosti obchodních
aktivit Bosch v České republice. V obou závodech
úspěšně zavedli klíčová řešení Průmyslu 4.0, jako
jsou monitorování v reálném čase, rozšířená
realita, 3D tisk, projekty využívající velké množství
dat, autonomní vozíky ve výrobě nebo prediktivní
údržba.
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Optimismus zaměstnavatelů trvá
Ač média už delší dobu hrozí nástupem
recese, trend výhledu i realita se stále klesající
nezaměstnaností ukazují opak. Česká republika
se pohybuje na optimistické vlně - není patrný
žádný náznak zpomalení v ochotě nabírat nové
zaměstnance. Mezi zaměstnavateli přetrvává
optimismus, takže všechny oblasti ekonomiky,
s výjimkou veřejného sektoru, i nadále plánují
nabírat nové zaměstnance.
Společnost ManpowerGroup Česká republika
zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup
Index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2019. Index
představuje jediná data naznačující budoucí
vývoj. Zaměstnavatelé hlásí pro třetí čtvrtletí 2019
pozitivní náborové plány: 5 % zaměstnavatelů
očekává nárůst počtu pracovních sil, 0 %
předpovídá snížení počtu pracovních sil a 94 %
zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny.
Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index
trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí
2019 hodnotu +5 %.

místa. Více dostupných alternativ pro uchazeče
o zaměstnání má dopad na rostoucí ﬂuktuaci
zaměstnanců, která se od konce krize více než
zdvojnásobila, a na tlak na růst mezd. Roste
nesoulad mezi představami zaměstnanců
a zaměstnavatelů, a tak najít uchazeče o těžkou
práci ve výrobě, skladech a stavebnictví, kde je
nyní největší poptávka, je někdy náročnější než
najít kvalifikované zaměstnance,“ řekla generální
ředitelka ManpowerGroup ČR a SR Jaroslava
Rezlerová.
Na trhu práce je asi 250 000 lidí bez zaměstnání
a úřady práce hlásí 350 000 volných míst,
přičemž všechna nejsou registrovaná. Největší
poptávka je po obsluze strojů a zařízení (107 000
volných míst) a dále na nekvalifikovaná pracovní
místa především ve stavebnictví (90 000), po
řemeslnících a opravářích (66 000), pracovníky
ve službách a prodeji (34 000) a specialistech,
technicích a odborných pracovnících (30 00,
mezi nimi je 6000 postů IT specialistů).

„35 % velkých firem plánuje zvyšovat počet
zaměstnanců. Nadále vznikají nová pracovní
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Uber představil nové autonomní vozidlo
Volvo a Uber představily nový vůz pro
autonomní jízdu. Automobil na podvozku Volva
XC90 je třetí společně vyvinutý a první sériový
schopný zcela autonomní jízdy. Uberu umožnil
instalaci vlastního systému autonomního řízení,
díky němuž by se měl uplatnit v rámci služeb
sdílené přepravy Uber.
Od roku 2016, kdy Volvo Cars a Uber
podepsaly smlouvu o technologické spolupráci,
vyvinuly za účelem urychlení vývoje vlastních
autonomně řízených vozidel několik prototypů.
Nyní představené Volvo XC90 je prvním ze sériové
výroby, schopným v kombinaci se systémem
autonomního řízení společnosti Uber se zcela
samo řídit.
Kromě vlastních palubních systémů
značky Volvo je automobil vybaven senzory
systému autonomního řízení společnosti Uber,
jejichž úkolem je zajistit bezpečné ovládání
a manévrování s vozem v městském prostředí.
Systém autonomního řízení Uber, integrovaný
do platformy vozu Volvo, může nabídnout
bezpečnou a spolehlivou alternativu ke sdílené

jízdě, kdy ve vyhrazených oblastech, vhodných
pro automaticky řízená auta, budou zákazníky
přepravovat vozidla vybavená autopiloty, na něž
již nebudou muset dohlížet speciálně vyškolení
zaměstnanci.
Uber na třetím summitu Elevate uzavřel nová
partnerství. Představil také kabinu létajícího
taxi. Společnost AT&T bude spolupracovat se
společností Uber na zkoumání potenciálu, kterým
mohou sítě LTE a později i 5G přispět k rozvoji příští
generace letounů eVTOL a nákladních dronů.
Rozvoz jídel pomocí dronů bude využívat
technologie Uber Elevate v rámci sítě Uber Eats.
První testovací fáze proběhla v San Diegu ve
spolupráci s McDonald’s a v průběhu letošního
roku se bude rozšiřovat i na další partnerské
restaurace sítě Uber Eats. Společnost Uber si pro
službu Uber Air jako své první pilotní město mimo
USA vybrala australské Melbourne, kde do roku
2020 hodlá zahájit zkušební lety, přičemž komerční
přeprava by měla začít v roce 2023.
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Vodíková doprava se rozvíjí pomalu
Situace ve využívání vodíku v dopravě je
obdobná jako u elektromobility. Musí existovat
funkční síť vodíkových plnicích stanic a zároveň
dostupná vozidla na vodík. Jedno bez druhého
nemůže fungovat. Potřebná infrastruktura pro
zásobování vodíkem ale nevznikne sama sebou.
Vodíková mobilita je investičně náročná. Dokud
stát nezačne podporovat výstavbu infrastruktury
a nákup vodíkových aut, tak se jí nedočkáme. Je
třeba přesvědčit o výhodnosti využití vodíkových
autobusů i provozovatele veřejné hromadné
dopravy a motivovat zájemce z řad občanů
k nákupu vodíkových automobilů.
Na tom, že bezemisní a přitom dobře fungující
veřejnou dopravu může zajistit také vodík, se
shodli odborníci na nedávném desátém ročníku
mezinárodní konference Hydrogen Days 2019
v Praze. Výhody využívání vodíku jsou důvodem,
proč dnes jezdí více než 500 vodíkových vozidel
hromadné dopravy v Londýně, Hamburku, Miláně,
Oslu a dalších městech. Vedle aut a autobusů se
vodíkový pohon testuje nebo vyvíjí i u tramvají,
vlaků, malých lodí nebo trajektů. Na konferenci
Hydrogen Days také zaznělo, že vodík do roku

2050 může představovat až 24 % spotřeby energie
států EU, snížit emise skleníkových plynů o 15 %
a vytvořit 5,4 milionu pracovních míst.
Do roku 2025 by mělo také v ČR vzniknout
6 až 12 vodíkových čerpacích stanic. Na jejich
rozvoj je do roku 2020 v rámci operačního
programu Doprava připraveno 200 milionů korun.
Průkopníkem využití vodíku v dopravě chce být
moravskoslezský region. Ostrava plánuje zcela
vyřadit z městské dopravy vznětové motory
a nahradit je vozy na elektřinu a vodík. Kraj
také připravuje nasazení vodíkových vlaků.
V Ostravě bude do dvou let vodíková plnicí
stanice podpořená evropskou dotací. Cílem
Moravskoslezského kraje je minimum zplodin
z veřejné dopravy. Do roku 2025 by mělo v kraji
jezdit 30 autobusů s palivovými články. Prvních
10 by se během dvou let mělo objevit v Ostravě.
V Německu je provozováno už asi 50
vodíkových stanic. Němci plánují, že jich v roce
2023 budou mít 400. Hovoří se o vodíkovém
autobusovém spojení z Berlína přes Drážďany
do Prahy.
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