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Automobilový průmysl zůstává
hybnou silou ekonomiky
Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla
i automobilový průmysl. Celkové tržby a export
poklesly meziročně o desetinu na úroveň
dosahovanou před čtyřmi lety. Vzhledem
k celkovému poklesu trhu ale jde o dobrý
výsledek, k němuž přispěl rychlý restart výroby
ve druhé polovině minulého roku.
„Přes celou řadu negativ loňský rok ukázal
sílu českého autoprůmyslu, který se po jarních
odstávkách dokázal velmi rychle vrátit zpět.
Konečný účet je nakonec příznivější než jsme
čekali, když i přes všechny těžkosti celkové tržby
opět přesáhly 1 bilion korun. Desetiprocentní
pokles tržeb oproti téměř pětinovému poklesu
výroby vozidel svědčí o směřování k produkci s vyšší
přidanou hodnotou, přičemž meziroční propad
nedosáhl poklesu hlavních exportních trhů,“
shrnuje viceprezident Sdružení automobilového
průmyslu a předseda představenstva Motor Jikov
Group Miroslav Dvořák.
Automobilový průmysl apeluje na přijetí
transparentní strategie testování a očkování
i předvídatelných mimořádných opatření pro
případ dalších vln pandemie, které hrozí v září
a říjnu.
„Průmyslové ﬁrmy svým přístupem prokázaly
vysokou míru odpovědnosti. Již v první vlně
koronaviru přijaly na své náklady opatření na
ochranu zdraví zaměstnanců. Jako jedni z prvních
jsme přišli s preventivním antigenním testováním
a dalšími opatřeními. Díky tomu patřily výrobní
podniky mezi nejbezpečnější místa a mohou být
pro ostatní příkladem,“ dodal Miroslav Dvořák.

Roz ko l í s a n é d o d a va te l s ké řetězce
a pokračující boj s pandemií spolu s dalšími
negativními efekty, jako jsou nedostatek
polovodičů i dalších surovin spojený s růstem
cen při narůstajícím tlaku regulací emisí spolu
s potřebou investic do nových technologií
i digitalizace výroby přináší nejistotu ohledně
dalšího vývoje.
„I letos pracujeme v režimu krizového řízení.
Na denní bázi řešíme nedostatek vstupních
surovin, měnící se logistické toky, a to vše
v době rekordně rostoucích cen a nedostatku
pracovní síly,“ podotýká viceprezident Sdružení
automobilového průmyslu a generální ředitel
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic
Robert Kiml.
Automobilový průmysl navíc prochází
transformací, která se dotýká nejen vozidel,
způsobu jejich v yužití a služeb s nimi
spojených, ale celého výrobního řetězce. „Aby
automobilový průmysl nadále přinášel České
republice beneﬁty, je zapotřebí pracovat na
ucelené koncepci, která přinese úspěch. Na
klíčových jednáních budeme zdůrazňovat
řešení, která budou časově proveditelná,
technologicky neutrální a rozumná,“ říká
výkonný ředitel Sdružení automobilového
průmyslu Zdeněk Petzl.
více na
www.autoweek.cz

Evropa by neměla být řízena kulturou omezení
Před blížícím se přezkoumáním norem CO2
pro automobily a užitková vozidla president
Asociace evropských výrobců automobilů
ACEA Oliver Zipse, který je generálním
ředitelem BMW, varoval: „Jaký obrázek
vám vytane na mysli, když si představíte
Evropu v letech 2030, 2040 a 2050? Je
nová zelená Evropa poháněna kulturou

zákazů a omezení, nebo je stimulována
inovacemi a konkurenceschopností?
Transformace odvětví mobility probíhá
tady a teď. Automobilový průmysl plně
přispěje k cíli uhlíkově neutrální Evropy
v roce 2050 a za správných podmínek
jsme pro rok 2030 otevřeni ještě vyšším
cílům snižování CO2.“ To však závisí na
dostatečném počtu nabíjecích míst
a stanic na doplňování vodíku v EU. ACEA
proto žádá Evropskou komisi, aby konečně
přinesla závazné cíle pro infrastrukturu pro
všechny členské státy. „Musíme zajistit,
aby tato transformace neomezovala
naši mobilitu – úroveň mobility je jasným
ukazatelem pokroku,“ dodal Zipse.

Modernizace Dacie Duster
Dacia Duster přichází ve výrazně
modernizované podobě s přepracovanou
přídí,
revidovaným
interiérem
a
aktualizovaným
infotainmentem.
Charakterizuje ji nový světelný podpis
s denními LED světly ve formě vodorovného
Y. Dacia Duster v roce 2010 způsobila
revoluci v segmentu malých SUV, což jí mj.
vyneslo titul AutoBest 2011. Druhá generace
Dacie Duster byla představena na podzim
2017 a kvality tohoto vozu ocenilo již více
než 1,9 milionu zákazníků. Duster dokáže
oslovit jak zájemce o všestranný prostorný
rodinný automobil s charakterem SUV za
příznivou cenu, tak i ty, kteří hledají robustní

automobil vhodný i pro jízdu v terénu,
protože je k dispozici s pohonem předních
nebo všech kol. V nabídce pohonných
jednotek jsou zážehové motory i turbodiesel
a bivalentní varianta na LPG. Samozřejmě
jsou v nabídce i verze s pohonem všech
kol. Nový Duster přijde na trh od září.

Krátce
Audi bude podle svého šéfa Markuse Düsmanna po roce 2033 dodávat spalovací
motory jen v Číně.
Koncern Hyundai koupil amerického specialistu na robotické systémy Boston Dynamics.
Společnost Bosch bude mít nové vedení – koncem roku odejde její generální ředitel
Volkmar Denner.
více na
www.autoweek.cz

Jaká bude Škoda Auto v roce 2030?
Generální ředitel společnosti Škoda Auto
Thomas Schäfer představil základní prvky
strategie do roku 2030. Budoucnosti značky
v nejbližších letech shrnul: „Jaká bude naše
společnost v roce 2030? Jednou větou: Škoda
Auto bude ještě víc mezinárodní, elektriﬁkovaná
a digitální. Abychom toho dosáhli, zaměříme se
na tři priority: EXPAND, EXPLORE a ENGAGE. To
jsou pilíře, na nichž budeme stavět. Realizace
se zaměří na dva hlavní motivy – efektivitu
a zjednodušení.“
Aby Škoda byla i nadále úspěšná, chce
naslouchat zákazníkům a trendům. „Lidé
očekávají, že se jejich auta budou používat
snadno a intuitivně,“ říká Schäfer. Právě taková
auta chce Škoda zákazníkům dát. I v budoucnu
chce nabízet vozy, které mají špičkový poměr
ceny a užitné hodnoty a budou přinášet praktické
prvky usnadňující každodenní používání.
„Do roku 2030 chceme být jednou z pěti
nejprodávanějších značek v Evropě,“ prohlásil
Schäfer. K tomu má pomoci nabídka cenově
dostupných modelů jako nová Fabia se základní
cenou pod hranicí 14 000 eur a rozšíření nabídky
elektriﬁkovaných vozů. „Do roku 2030 zařadíme
do nabídky nejméně tři další plně elektrické
modely s velikostí i cenou pod modelem Enyaq
iV. V Evropě pro rok 2030 cílíme na podíl plně
elektrických modelů Škoda ve výši 50 až 70 %,“
oznámil Schäfer.
Automobilka bude podporovat i kompetence
v oblasti vývoje a výroby elektromobilů a jejich
součástí v České republice aby zde vzniklo
centrum elektromobility. Elektromobily i jejich
součásti včetně akumulátorů zde Škoda Auto
chce vyrábět ve všech svých závodech.

V rů stu mají automobilce pomoci
i mimoevropské trhy. Už nyní Škoda Auto za
celý koncern odpovídá za regiony Indie, Ruska
a severní Afriky. „Pro tyto trhy máme spoustu
nápadů. Náš globální prodejní potenciál sahá
k 1,5 milionu kusů,“ slíbil Schäfer.
Velkým uznáním pro inženýry Škoda Auto je
pověření vývojem nové generace Volkswagenu
Passat společně s novou generací modelu
Superb. Obě novinky se představí v roce 2023.
Schäfer současně odmítl stanovit data ukončení
vývoje a výroby spalovacích motorů, protože ve
světě jsou trhy, kde po nich ještě dlouho bude
poptávka.
Automobilka chce do roku 2030 rozšířit i svou
strategii Simply Clever. Nemá se týkat jenom
aut, ale také služeb a související uživatelské
zkušenosti. Škoda Auto se chce stát pro zákazníky
přístupnější v digitálním prostředí, a proto tuto
zákaznickou zkušenost označuje Simply Clever
2.0. Prvními takovými projekty jsou PowerPass
pro jednoduché nabíjení a koncept virtuálního
showroomu.
Elektrifikace a moderní technologie mají
do roku 2030 přinést více než 50% snížení
emisí CO2 vyráběné flotily vozů. Zároveň chce
automobilka do tohoto roku vyrábět své vozy
v České republice a Indii v uhlíkově neutrálních
závodech. „Vrchlabí už tento cíl splňuje nyní,“
připomněl Thomas Schäfer.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 308 SW: kombi i s hybridním pohonem
Zákazníci sice jako rodinná auta stále
častěji volí SUV, nicméně pro kompaktní
kombi je na trhu stále prostor. U Peugeotu
už je tradicí, že kompaktní hatchback
doprovází verze kombi a ani nová
generace modelu 308 nebude výjimkou,
neboť tento typ karoserie představuje více
než třetinu prodeje současného modelu
308. Nový Peugeot 308 SW je postaven
na nové verzi multienergetické platformy
EMP2, díky níž může nabízet komplexní
řadu pohonů včetně dvou plug-in hybridů.
Po hatchbacku, který bude uveden v září,
Peugeot ukázal i nové kombi 308 SW. S délkou
464 cm má s 273 cm o 5,5 cm delší rozvor
náprav než hatchback ale současně je o 2
cm nižší. Zavazadlový prostor má objem
608 l až 1634 l, plug-in hybridní verze 548 l
resp. 1574 l. Pod kapotou najdeme motory

jako v hatchbacku, jmenovitě zážehové
tříválce 1,2 l PureTech, vznětový čtyřválec
1,5 l BlueHDi a dva plug-in hybridní systémy
ve spojení s akumulátorem s kapacitou
12,4 kWh.
Nový Peugeot 308 SW se na trh dostane
na začátku roku 2022 a bude se vyrábět
v Mylhúzách.

Autonomní létající záchranka budoucnosti
Uprostřed
celosvětové
pandemie
COVID-19 se zrodil koncept autonomního
létajícího
záchranného
prostředku
E-way Rescue Roadster. Mezinárodní
tým
pracuje
na
řešení
rychlého
a bezpečného transportu pacientů
do nemocnice s využitím cloudového
nástroje
3DEXPERIENCE
společnosti
Dassault Systèmes. Díky tomu mají všichni
jeho členové neustále k dispozici stejný
soubor dat, přehled o změnách a nutných
úkonech,
jednotnou
komunikační
platformu a prvotřídní projekční software

umožňující 3D modelování součástí
i celého modelu, stejně jako testování
návrhů a simulace. Své využití E-way Rescue
Roadster najde v rámci integrovaného
záchranného systému i při snadnější
dopravě osob v městském prostředí.
Vozidla budou mezi sebou komunikovat
a vytvoří tak dopravní ekosystém, který
bude předcházet nehodám či kolonám.
více na
www.autoweek.cz

BMW činí další krok k vodíku
BMW začíná testování prvních prototypů
i Hydrogen Next s pohonem pomocí
vodíkových palivových článků v běžném
provozu na evropských silnicích. Testovací
program je dalším krokem BMW Group
k představení malé série vozů s touto
technologií plánované na konec roku

2022. Tato série bude jako základ využívat
BMW X5. Vodíkové palivové články mají
v rámci flexibilní strategie BMW Group
doplnit spalovací motory, plug-in hybridní
systémy a elektrický pohon s akumulátory
jako alternativa k elektrickému pohonu
s akumulátory pro zákazníky, kteří nemají
přístup k infrastruktuře pro nabíjení elektřiny
nebo často jezdí na dlouhé vzdálenosti.
BMW i Hydrogen Next využívá palivové
články od Toyoty, zatímco celý soubor
článků a pohonný systém jsou výsledkem
vývoje
BMW
Group
využívajícího
technologií BMW eDrive 5. generace
známé z BMW iX3, iX a i4.

Kombinované cestování zítřka
Kombinaci
hromadné
dopravy
a sdílených aut pod heslem „Společně vás
dovezeme do cíle“ lákají cestující Autonapůl
s FlixBusem. Až 50 km jízdy sdíleným autem
zdarma a 10% slevu na jízdenku mohou
od 1. července do 15. prosince využít
všichni, kteří cestují s FlixBusem a využívají
carsharing Autonapůl. Obě společnosti
chtějí cestující motivovat ke kombinaci
dopravy autobusem i autem tak, jak je to
pro ně nejvýhodnější – časově i finančně.
Autonapůl v současnosti nabízí své vozy
v devíti městech ČR, kde provozuje 80
sdílených aut různých kategorií, od malých
městských vozů přes rodinná kombi po
osobní dodávky či elektromobily. FlixBus

zajišťuje pravidelná spojení do desítek
lokalit v České republice autobusy s wifi, zásuvkami na dobíjení elektroniky
a pohodlnými sedadly.

Krátce
Předseda německého svazu průmyslu Siegfried Russwurm: „Každý rok snížení o další
procenta, avšak není jasné jak by měly být cíle klimatické neutrality dosaženy.“
K 1. červenci měla zahájit provoz gigafactory Tesla v německém Grünheide, ale
vzhledem k protestům proti poškozování životního prostředí se stavba zdržuje.
více na
www.autoweek.cz

Nefosilní ocel do automobilového průmyslu
Automobilka Volvo Cars spojila síly se
švédským výrobcem ocelí SSAB pro vývoj
vysoce kvalitní nefosilní oceli vhodné
pro automobilový průmysl. Volvo Cars
je první automobilkou spolupracující se
společností SSAB na její iniciativě HYBRIT.
Jejím smyslem je nahradit koksárenské uhlí
elektřinou z nefosilních zdrojů a vodíkem.
Výsledkem by měla být technologie na
výrobu oceli bez použití fosilních zdrojů.
Volvo Cars se stane první automobilkou,
která bude zpracovávat ocel společnosti
SSAB vyrobenou pilotní továrnou iniciativy
HYBRIT ve švédském městě Luleå.
Ocelářský průmysl vyprodukuje 7 %
celosvětových emisí CO2. Cílem SSAB
je prostřednictvím technologie HYBRIT
redukovat emise CO2 ve Švédsku o 10 %

a ve Finsku o 7 %. U Volvo Cars představují
emise CO2 spojené s výrobou oceli
a železa přibližně 35 % z celkového množství
emisí vyprodukovaných při výrobě vozu
se spalovacím motorem a 20 % u vozu
s elektrickým pohonem.

Nový DAF XF jede do budoucnosti
Společnost DAF představila přepracovaný
model XF pod sloganem „Start the future“.
Těžká řada poprvé zahrnuje také model
XG resp. XG+ s ještě větší kabinou řidiče.
DAF XF je od odhalení první generace
v roce 1997 ztělesněním značky. Celkem
už se prodalo 650 000 vozidel řady XF.
Sériová výroba nové generace XF začne

v říjnu ale DAF bude i nadále souběžně
vyrábět předchozí verze XF.
Evropská komise zavedla nové předpisy
týkající
se
hmotností
a
rozměrů
motorových vozidel s cílem snížit emise
CO2 a zlepšit bezpečnost a pohodlí pro
řidiče. DAF jako první evropský výrobce
přichází s novou generací nákladních
vozidel s aerodynamickým designem
využívajícím rozšířený prostor vytvořený
těmito novými předpisy. Nové modely XF,
XG a XG+ nabízejí nejvyšší kvalitu, o 10
% lepší účinnost paliva, řadu pasivních
a aktivních bezpečnostních prvků a vyšší
úroveň luxusu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Bosch v Drážďanech otevírá továrnu na čipy
Společnost Bosch v Drážďanech otevřela
jeden z nejmodernějších závodů na výrobu
čipů na světě. Vysoce automatizované, plně
propojené stroje a integrované procesy
v kombinaci s metodami umělé inteligence
dělají z drážďanského závodu inteligentní továrnu
a průkopníka v oblasti Průmyslu 4.0.
Bosch investuje do této high-tech lokality
miliardu eur. Jedná se o největší jednorázovou
investici ve více než 130leté historii společnosti.
Výroba bude v Drážďanech zahájena v červenci,
tedy o půl roku dřív, než bylo plánováno. Pro
potřeby automobilového průmyslu bude výroba
čipů zahájena v září, tedy o tři měsíce dřív, než
bylo plánováno. Závod byl slavnostně otevřen za
virtuální přítomnosti německé kancléřky Angely
Merkelové, místopředsedkyně Evropské komise
Margrethe Vestagerové a saského ministerského
předsedy Michaela Kretschmera.
„Nejmodernější technologie představené
v novém drážďanském závodě jsou skvělým
příkladem toho, čeho mohou dosáhnout
evropský soukromý průmysl a vlády když spojí
své síly. Polovodiče přispějí k rozvoji průmyslových
odvětví, v nichž Evropa vyniká, jako jsou doprava,
výroba, čisté energie a zdravotnictví. Pomohou
posílit evropskou konkurenceschopnost,“ uvedla
Margrethe Vestagerová.
„Nedostatek polovodičů brání německému
hospodářskému oživení, a proto je důležité posílit
naši odolnost vůči přerušení dodávek. Nestojíme
v tomto ohledu na čele, ale musíme naši ztrátu
dohnat. Musíme mít vysoké ambice, protože naši
konkurenti po celém světě nespí,“ řekla Angela
Merkelová.

Závod v Drážďanech bude vyrábět speciální
čipy pro správu napájení a integrované obvody
pro specifické pro aplikace (ASICs), které jsou
určeny k provádění jediného úkonu, jako např.
spuštění automatického brzdového systému
automobilu. Nebude však vyrábět nedostatkové
produkty, jako jsou mikrokontroléry, jejichž
nedostatek nutí výrobce automobilů zastavovat
výrobu.

V Drážďanech je jeden z nejmodernějších
závodů na výrobu základních desek (waferů)
na světě se stroji, které přemýšlejí, údržbou ze
vzdálenosti 9000 km a brýlemi s vestavěnými
kamerami. Konkrétně to znamená, že se všechna
data z výroby shromažďují v centrálním úložišti.
Tato data se vyhodnocují pomocí metod umělé
inteligence a sebeoptimalizační algoritmy se
na základě dat učí odvozovat předpovědi. Tím
se v reálném čase analyzují procesy ve výrobě
a údržbě. Algoritmus umělé inteligence odhalí
i nejmenší abnormality ve výrobcích a příčiny
se okamžitě analyzují a odchylky se bleskově
opravují ještě dřív, než mohou ovlivnit spolehlivost
výrobku.
více na
www.autoweek.cz
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Evropa chce zpět nadvládu
v automobilovém průmyslu
Nejnovější informace o mobilitě z celé
Evropy z přehledu agentury Euractiv od Seana
Gouldinga Carrolla.
Zářivým klenotem v koruně evropské výroby
je nepochybně automobilový průmysl. Po celá
desetiletí evropská auta spojovala špičkovou
techniku s uměleckým vkusem a vznikaly tak
stroje, které dobývaly celý svět.
Evropská auta nejsou jen funkční, jsou sexy.
Zastaralé americké automobily mají své drsné
kouzlo a japonské automobily jsou nepopiratelně
efektivní, ale elegantní křivky Ferrari nebo Porsche
mají evropskou třídu, která je odlišuje. Také výrobní
procesy byly pro Evropu příležitostí, která starému
kontinentu umožnila právem si nárokovat místo
světového globálního automobilového centra.
Ale samozřejmě tak, jako pohádka
o viktoriánské morálce, skrývá tato krása
i svou temnější realitu – emise chrlené vozidly
nejenže zhoršují kvalitu ovzduší ve městech, ale
podstatně přispívají ke změně klimatu. Dnes je
silniční doprava zodpovědná za přibližně pětinu
škodlivých emisí v Evropě.

Boj s tímto průmyslem se z velké části vede
pomocí elektřiny, ovšem tento posun představuje
pro evropské výrobce problém. Evropa je
králem spalovacích motorů, ale není lídrem
ve výrobě akumulátorů. Pokud jde o produkci
akumulátorů, Evropa ve skutečnosti zaostává
za Čínou, Japonskem a Jižní Koreou. Spolu s tím,
jak rychle roste prodej elektromobilů, v Evropě
se začaly budovat výrobní kapacity na výrobu
akumulátorů, ale ke snížení závislosti na Asii je
stále ještě daleko.
Aby Evropa znovu získala nezávislost ve
výrobě automobilů, buduje výrobní kapacity
akumulátorů. Již bylo investováno 40 miliard
eur do vybudování přibližně 38 gigatováren.
Strategická nezávislost s ohledem na akumulátory
je vášní místopředsedy Evropské komise Maroše
Šefčoviče, který prosazuje, aby evropské továrny
do roku 2025 uspokojily potřeby akumulátorů
na kontinentu. V souladu se svými zelenými
ambicemi Evropská komise také chce aby
evropské akumulátory byly nejudržitelnější na
světě.
více na
www.autoweek.cz

Dacia Sandero Stepway nejlépe uchovává hodnotu
Při nákupu nového automobilu hraje
rozhodující roli zůstatková hodnota. Již po
18. společnost Schwacke a Auto Bild určily
mezi novými automobily v Německu ty, které
nejstabilněji udržují hodnotu. Do hodnocení
Value Master bylo ve 13 segmentech zařazeno
celkem 6751 různých vozů z 350 modelových řad.
Zkoumané vozy musely při hodnocení přesvědčit
v několika stovkách kritérií, která ovlivňují vývoj
zbytkové hodnoty. Jako základ slouží prognóza
za období čtyř let s průměrným počtem najetých
kilometrů obvyklým v daném segmentu.
Vůz s nejstabilnější zůstatkovou hodnotou je
pro rok 2021 Dacia Sandero Stepway TCe 90,
která zvítězila v segmentu malých automobilů
a má nejnižší celkovou ztrátu hodnoty pouhých
34 %.
Zatímco v minulosti v hodnocení dominovaly
německé značky, letošní rok ukazuje, že
konkurence ze zahraničí je na stejné úrovni –
počet německých zástupců a dovážených
značek je v hodnocených segmentech téměř
vyrovnaný. Překvapující to je zejména u malých
automobilů, kde se Hyundai i10 a Kia Picanto
umístily před Volkswagenem up!, a ve všech

segmentech SUV s prvenstvími pro Mazdu CX-30,
Toyotu RAV4 a Range Rover Sport. Nečekaná je
také obhajoba prvenství Mini Cooperu SE mezi
elektromobily s cenou do 40 000 eur v nastupující
konkurenci řady ID od Volkswagenu.
Na rozdíl od předchozích let si jen jediný
výrobce připsal vítězství ve dvou segmentech:
Mercedes-Benz je první s dlouhou verzí třídy
S a třídou V segmentu luxusních vozů a vanů.
Ve většině kategorií dominují zážehové motory
s výjimkou vanů a luxusní třídy, kde jsou v popředí
turbodiesely a mezi kompaktními SUV si připsala
prvenství hybridní Toyota RAV 4.
Zajímavé je, že nejv yš ší průměr tří
nejúspěšnějších je v segmentu malých aut, kde
hranici 60 % kromě Dacie Sandero Stepway
TCe90 s 66,0 % překonaly ještě Toyota Yaris
Hybrid 1,5 VVT-i a Mini Cooper, což mezi všemi
ostatními dokázala už jen Tesla Model S Long
Range s 61,2 %. Naopak pod hranicí 50 % zůstaly
nejúspěšnější vozy vyšší a luxusní třídy, stejně
jako střední třídy, v níž byla nejúspěšnější Škoda
Superb Combi 2,0 TSI 4x4 DSG se 49,8 %. Jejich
propad zůstatkové hodnoty tedy je mnohem
vyšší než u elektromobilů.
více na
www.autoweek.cz

Průzkum Volkswagenu 1. část: Češi a elektromobily
Už 7 % Čechů někdy řídilo elektromobil.
Většina z nich tuto zkušenost považuje za pozitivní
a při nákupu nového auta by 7 % Čechů zvolilo
elektromobil. Nové auto si letos plánuje koupit
14 % lidí. Vyplynulo to z průzkumu, který pro
Volkswagen realizovala agentura Datank.
„Zajímá nás názor našich zákazníků, ať již
současných, nebo těch, kteří si automobily
značky Volkswagen koupí v budoucnosti. Bylo
tedy nasnadě se jich zeptat, co si o technologiích
myslí, jaké využívají a jaké by rádi využívali do
budoucna. Našim zákazníkům nasloucháme
dlouhodobě a při představování novinek
jejich potřeby zohledňujeme,“ řekl ředitel divize
Volkswagen osobní vozy Patrik Fejtek.

Češi řídí často. Drtivá většina z nich (85 %) za
volant usedne několikrát za týden a 66 % jich
o sobě říká, že řídí ráda. Ze zkoumaného vzorku
85 % řídí vlastní auto.

spíš špatná zkušenost. Zkušenost s řízením vozu na
zemní plyn má 8,4 % řidičů a s propan-butanem
20 %.
Nákup elektromobilu zvažuje 7 % lidí, kteří si
chtějí v následujícím roce kupovat nové auto.
Motoristé na nich oceňují především jejich
ekologičnost (55 %), ekonomickou výhodnost
z dlouhodobého hlediska (45 %) a tichý chod
(35 %). Proti elektromobilům podle Čechů
hrají především finanční důvody (vysoká
cena je pro 72 % z nich důvodem k tomu si
elektromobil v nejbližší
době nekoupit). 48 % jej
nechce kvůli malému
dojezdu na jedno nabití
a 42 % proto, že neví, kde
by jej nabíjelo.
Nákup nového
auta letos plánuje 14 %
českých motoristů. Jde
především o mladé lidi
do 25 let (18 % lidí z této
věkové kategorie). Mezi
nejča s těj š í d ů vody,
které je k tomu vedou,
je špatný technický
s ta v s ta ré h o a u ta
(33 %), pravidelná obnova
(20 %), nev yhovující
velikost stávajícího vozidla (19 %) a potřeba mít
nejmodernější bezpečnostní vybavení (18 %).
Od nového auta očekávají především to, že
bude bezpečné a úsporné (shodně 62 %) a že
bude mít dobré jízdní vlastnosti (47 %). Na dalších
místech jsou touha po výkonnějším motoru
(24 %) a nejmodernějších technologiích (21 %).

S řízením elektromobilu už má alespoň
minimální zkušenost 6,7 % Čechů, 5,9 % řídilo auto
s hybridním pohonem. Pro tři čtvrtiny z nich to
byla pozitivní zkušenost a jen pro 5,6 % to byla
více na
www.autoweek.cz

Průzkum Volkswagenu část 2:
moderní technologie v autech
Moderní technologie jsou pro české řidiče stále
důležitější součástí výbavy automobilů, a to
především ty, které zvyšují jejich bezpečnost.
Autonomním autům ale příliš nevěří. Vyplynulo
to z průzkumu, který pro Volkswagen provedla
agentura Datank.
K samořiditelným autům ovšem mají Češi
zatím vyloženě vlažný vztah. Na to, že si jej jednou
pořídí, se těší jen 7 % lidí a 31 % se této představě
nebrání. Naopak 63 % si jeho vlastnictví představit
nedokáže, a to proto, že této technologii nevěří.
Fanoušky autonomních vozidel jsou více muži
(téměř 40 % si umí představit jej vlastnit nebo se
na něj těší oproti 34 % žen) a nejmladší generace
řidičů – 56 % se jeho vlastnictví nebrání nebo se
na něj těší. Naopak z řidičů nad 56 let technologii
nevěří 70 %.
„Řadu technologických novinek, které
současná auta nabízejí, Češi zatím neznají
a neměli možnost si je vyzkoušet. Z toho plyne
i zdánlivá nedůvěra nebo menší zájem. Na příkladu
elektromobilů se ukazuje, že osvěta, a hlavně
osobní zkušenost jsou pro přijetí technologických
novinek klíčové,” řekl ředitel divize Volkswagen
osobní vozy Patrik Fejtek.
Auta česk ých řidičů zatím pří lišnou
technologickou vybaveností neoplývají.
Nejoblíbenější jsou parkovací asistent (využívá
jej 33 % řidičů), bezdrátové propojení vozidla
s mobilním telefonem (27 %), adaptivní
tempomat (26 %) a bezklíčkové odemykání
a startování (22 %).

Podle téměř tří čtvrtin českých řidičů moderní
technologie přispívají k bezpečnosti aut.
Jednoznačně vede parkovací asistent, který
chce ve svém příštím autě mít 63 % Čechů, a pro
50 % je důležitá vestavěná navigace. U ostatních
inovací se li ší
představy žen a mužů
a také mladší a starší
generace ř id ičů.
Adaptivní tempomat
chtějí hlavně muži
(48 %) a nejmladší
řidiči do 25 let (55
%). Naopak brzdový
asistent je důležitý
hlavně pro nejstarší
generaci ř id ičů
nad 56 let (51 %)
přičemž průměr je
45 %. Pro ženy řidičky
je důležitější než
adaptivní tempomat
systém pro sledování
mrtvého úhlu (44 %
žen jej uvedlo jako
důležitý oproti 40 %
mužů).
Pozoruhodným výsledkem průzkumu je
i zjištění, že 58,3 % českých řidičů preferuje ve
vozech tlačítkové ovládání před dotykovými
displeji.

více na
www.autoweek.cz

Elektromobilita: Roger Penske je skeptický
Roger Penske je jedním z nejvýznamnějších
vlastníků závodních týmů a podnikatelů
v automobilovém průmyslu a autodopravě
v USA, kde zaměstnává kolem 56 000 lidí, takže
jeho slovo má váhu. Při příležitosti závodu IndyCar
se v padoku Chevrolet Detroit Grand Prix setkal
s novináři Detroit News. Vyjádřil velký optimismus
ohledně budoucnosti automobilového průmyslu,
nicméně nevěří tomu, že by do roku 2030 zmizely
spalovací motory.
„Bude ještě chvíli trvat, než spalovací motory
zmizí. Zdá se, že dnešní rozmanitá nabídka
automobilů trhu vyhovuje, protože kupující mají
po měsících spoustu hotovosti a nákupní náladu.
Při pohledu na současnou nabídku právě teď
můžeme prodat cokoli,“ řekl Penske.
„Nemyslím si, že náš svět bude plně elektrický.
Myslím, že ve všech druzích dopravy uvidíme
hybridní řešení. V některých městech a hustě
osídlených oblastech dochází k nucené
elektriﬁkaci, ale určitě to nebude stoprocentní.
Poptávka po elektricky poháněných autech
v USA není tak vysoká jako v Evropě, kde ji
podporují donucovací opatření. Jsem k této
technologii docela otevřený. Díváme se na to přes
naše podnikání s kamiony, sledujeme současnou
nabídku a pečlivě analyzujeme dojezd. Jsem
ovšem skeptický a nedokáži si představit, že

by nastal obrat a podíl elektromobilů v USA
přes noc vzrostl na 10 – 15 %. V současné době
ale považuji elektromobilitu za malý doplněk,“
konstatoval Penske.
Roger Penske nevěří, že by se motoristický
sport měl do roku 2030 stát plně elektrickým
aby pro automobilky zůstal relevantní: „IndyCar
nebude následovat příklad formule E. Namísto
toho výrobci motorů pro IndyCar Chevrolet
a Honda přesto, že se zavázali k ukončení výroby
spalovacích motorů v příštích dvou desetiletích,
vyvíjejí novou generaci spalovacích motorů
s elektrickým hybridním posílením. Také závodní
série NASCAR a IMSA přecházejí na hybridní
pohon ale ne na plně elektrický.“
„Formule E ze své investice nezískala žádné
peníze. Výrobci se zaměřují na disciplíny
motoristického sportu v nichž mohou vyhrávat.
IndyCar jedná s dalšími dvěma výrobci
automobilů o poskytnutí hybridních pohonných
jednotek pro IndyCar a vyhlídky výrobců
v prototypech nové třídy LMDh v závodech
sportovních vozů IMSA od roku 2023 jsou ještě
jasnější, protože o vývoj hybridních pohonných
jednotek má zájem sedm až osm výrobců
automobilů,“ říká 84 letý „Captain“, jehož tým
zde připravuje vůz ve spojení s Porsche.
více na
www.autoweek.cz

