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Mike Manley novým šéfem Fiat Chrysler
Vedení koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
jmenoval novým generálním ředitelem dosavadního
šéfa značek Jeep a Ram Angličana Mikeho Manleye
namísto vážně nemocného Sergia Marchionneho.
Sergio
Marchionne
se
oficiálně podrobil operaci
ramene a bude potřebovat
čas k rekonvalescenci. Nyní
oficiální zpráva uvádí, že
Marchionne vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu už
nebude schopen se vrátit do
funkcí, které zastával.

stál v čele Fiatu od roku 2004. Zachránil italskou
automobilku před bankrotem. V roce 2009 Fiat spojil
s koncernem Chrysler (zahrnujícím mj. i značku Jeep),
který vyvedl z bankrotu.
Marchionne před časem
rovněž uvedl, že v čele
Ferrari ve funkci presidenta
a
generálního
ředitele
zůstane do roku 2021.
Na
místě
presidenta
jej nahradí John Elkann
a ve funkci generálního
ředitele Louis Carey Camilleri
(63), bývalý generální ředitel
Philip Morris, od roku
2015 člen představenstva
Ferrari.
Multimilionář
Camilleri
se
narodil
v Egyptě maltským rodičům,
má občanství USA ale žije
ve Švýcarsku.

Během
mimořádného
jednání představenstva FCA
pod vedením předsedy FCA
a představitele největšího
akcionáře
Ferrari,
FCA
a výrobce stavebních strojů
CNH Industrial Johna Elkanna
bylo rozhodnuto o náhradě
Michael Manley
stávajícího generálního ředitele
John Elkann ve svém osobním prohlášení ocenil
Sergia Marchionneho. Na jeho místo byl jmenován
práci Sergia Marchionneho s tím, že mu bylo
Mike Manley.
velkou ctí s ním 14 let spolupracovat. Současně
požádal média a veřejnost, aby měli respekt
Michael Manley (54) se narodil v Edenbridge v Anglii.
k Marchionneho rodině v této pro ni tak obtížné
Od roku 2009 stojí v čele značky Jeep. Od roku 2011
chvíli.
je členem rady vedoucích představitelů v rámci FCA.
V roce 2015 byl pod jeho kontrolu převeden i výrobce
pick-upů Ram.
Sergio Marchionne (66) před časem oficiálně oznámil
svůj odchod ze všech vedoucích funkcí v FCA v květnu
2019. Jenže od 26. června se Marchionne neobjevil na
veřejnosti. Kanaďan žijící ve Švýcarsku Marchionne

Sergio Marchionne

Louis Carey Camilleri
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Škoda Kodiaq GT
Popularita
napodobenin
BMW X6, tedy SUV s karoserií
ve stylu kupé roste. Ani Škoda
nezůstává stranou. V rámci
své SUV ofenzivy připravuje
v
Číně
sportovní
verzi
největšího modelu značky
Kodiaq. V Číně už Škoda
vyrábí i malý model Kamiq,
který není dostupný nikde
jinde. Opravdu bude Kodiaq
GT jen čínskou specialitou?
Na jeho výrobu v Evropě Škoda Auto nemá v současné době kapacity a pro Evropu
na příští rok připravuje malé SUV, jehož podobu předznamenal koncept Vision X.
Kodiaq GT z produkce automobilky SAIC VW by se měl dostat do prodeje do konce
letošního roku. Nepozorností čínského ministerstva průmyslu do světa uniklo několik
jeho nepříliš kvalitních fotografií. Pětimístný Kodiaq GT je při stejném rozvoru náprav
2791 mm dlouhý jen 4634 mm, tedy o 63 mm kratší než normální verze.
více na www.autoweek.cz
Nová
sportovní
verze
hatchbacku z Nošovic
Hyundai
i30
N
Line
na první pohled připomíná
„hot hatch“ i30 N, který
si od uvedení na trh rychle
získal velkou přízeň kupujících
(v Německu se podíl této verze
blíží 20 % ze všech prodaných
i30 nové generace!). Od této
„ostré“ verze se N Line liší
méně výkonnými pohonnými
jednotkami - zážehovým
motorem s přeplňováním
turbodmychadlem
1,4 T-GDi/103 kW (140 k) nebo turbodieselem 1,6 CRDi/100 kW (136 k). V interiéru
najdeme krásná anatomicky tvarovaná přední sedadla, kovové pedály a sportovní
tříramenný volant. Hyundai i30 N Line ovšem není jen náhražka sportovního auta
s atraktivním vzhledem. Technici vývojového centra Hyundaie v Rüsselsheimu upravili
odezvu motorů na pohyb pedálu akcelerátoru, přeladili podvozek a použili větší brzdy.
Hyundai i30 N Line tedy bude o poznání dynamičtější než běžný hatchback. Jeho
prodej začne během léta.
více na www.autoweek.cz

Nový Ford Focus – trefa do černého
Čtvrtá generace modelové řady Ford Focus přináší
špičkové automobily nižší střední třídy s vyspělou
technikou, bohatou výbavou a sportovně laděným
designem. Ford Focus patří mezi komerčně
nejúspěšnější automobily, za uplynulá dvě desetiletí
se jich ve světě prodalo více než 16 milionů kusů.
Nejnovější generace opět zahrnuje hatchback
a kombi a k tomu řadu speciálních variant,
například reprezentativní Focus Vignale, sportovní
Focus ST-Line či crossover Focus Active, který se
na českém trhu objeví na sklonku letošního roku.
Nabídka motorů zahrnuje zážehové 1,0 EcoBoost
/1,5 EcoBoost i vznětové 1,5 EcoBlue/2,0 EcoBlue.
Na českém trhu pokrývají výkonové spektrum
od 74 kW (100 k) do 134 kW (182 k).
Ford Focus byl už od roku 1998, kdy se na evropském
trhu objevila jeho první generace, vždy jedním
z etalonů v segmentu kompaktních vozů. Proto
jsme se těšili na první testovací jízdy na jihu Francie.
Přístrojová deska sice obsahuje několik designově
trochu zastaralých ovládacích prvků, je však

přehledná a pro řidiče intuitivně dostupná. Vítanou
novinkou je head-up displej.
Jízda s novými Focusy je skutečným požitkem, zvláště
pak s verzemi vybavenými víceprvkovou zadní
nápravou SLA (Short Long Arm) s dvouplášťovými
tlumiči pérování (verze s motory 1,5 EcoBoost
a 2,0 EcoBlue). Ty mají skvělou stabilitu v zatáčkách,
přesně reaguji na pohyb volantu a skvěle absorbují
i větší nerovnosti vozovky. Pro pětidveřové
hatchbacky se zadní nápravou SLA jsou navíc
na přání k dispozici elektronicky nastavitelné
adaptivní tlumiče CCD, které zajišťují ve spolupráci
se systémem řízení jízdních režimů ještě větší cestovní
komfort. Na mimořádných jízdních vlastnostech
nového Focusu se podílí i vysoká torzní tuhost
karoserie a propracovanější konstrukce zavěšení kol
ve srovnání s předchozí generací těchto vozů.
Základní hatchback Focus Trend 1,0 EcoBoost má
zaváděcí cenu 369 990 Kč, kombi je o 15 000 Kč
dražší. Vznětový Focus Vignale 2,0 EcoBlue je
za 778 990 Kč (hatchback) resp. 813 990 Kč (kombi).
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Fiat Panda Waze
Speciální série Fiat Panda Waze integruje
navigační aplikaci Waze s aplikací Panda
Uconnect. Umožňuje jejich současné
používání a přepínání mezi nimi dotykem
na displej telefonu. Panda Waze vychází
z verze Cross se zážehovým motorem
1,2 l/50 kW (69 k). Integrace aplikací Waze
a Panda Uconnect umožňuje kromě
dalších funkcí vyhnout se husté dopravě
a nalézt nejlepší cestu k cíli díky doporučením
komunity, jež jsou sdílená v reálném čase a okamžitě zahrnutá do naplánované trasy.
Od roku 1980 si Pandu pořídilo 7,5 milionu zákazníků. Uživatelů aplikace Waze, kteří
aktivně sdílejí dopravní informace v reálném čase, je na celém světě více než 100
milionů. U Pandy Waze řidič vloží telefon do držáku na přístrojové desce a tím získá
všechny výhody připojení.
více na www.autoweek.cz
Lada Vesta Sport
V červnu se Lada Vesta stala
nejprodávanějším
autem
v Rusku a vrátila tak domácí
automobilce
vedoucí
postavení, o které ji dlouhodobě
připravila Kia s modelem Rio.
K tomu dopomohlo i uvedení
crossoverové varianty Vesta
Cross sedan. O další zvýšení
prodeje by se měla postarat
nová verze Lada Vesta Sport.
Ta využívá zkušenosti získané při
závodní činnosti a přitom jde o auto uzpůsobené každodennímu použití ve městě
i na silnicích. Vesta Sport má přepracovaný podvozek a motor 1,8 l s výkonem zvýšeným
z 90 kW (122 k) na 107 kW (145 k). Nová 17“ kola jsou obutá do nízkoprofilových
pneumatik. Ke sportovnější charakteristice přispěla i snížená světlá výška.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 29. týdne na www.autoweek.cz:
Nedostatek řidičů ohrožuje logistiku
Gerlach v prvním tendru
Studenti z Vysočiny budou stavět Tatru pro silničáře
Škoda udržuje rekordní kurz
Spolupráce BMW Group a čínské Great Wall

O německé turbodiesely je zájem po celé Evropě
Ojeté vozy se vznětovými motory se v Německu
staly nepohodlnými a těžko se prodávají. Zájemci
z ostatních částí Evropy z toho zjevně těží.

vznětovými motory. Výrazný růst totiž vykazují
i Španělsko (+ 31 %), Rakousko (+ 41 %) a Francie
(+ 34 %). Do této skupiny patří i Česká republika.

Podle analýzy univerzity Würzburg-Schweinfurt,
softwarové firmy AEB a Federálního statistického úřadu
pro analýzu exportu/importu (ESD/ISD) vývoz ojetých
vozů se vznětovými motory během posledního roku
vzrostl o 20,5 % na 239 541 vozidel. Prodejci ojetých
aut hlásí velký pokles cen turbodieselů a průměrný
čas pro jejich prodej 106 dní.

„To, že vývoz automobilů s turbodieslem je stále
atraktivní i přes velké vzdálenosti z Německa do
země určení, je důsledkem nejen snížení cen, ale také
nízkých logistických nákladů na přepravu vozidla,“
říká Kille.

„Pro znalce v zahraničí je v současné době ideální čas
k získání ojetého turbodieselu. Kromě zemí EU jako
jsou Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko
starší vozy se vznětovými motory nejčastěji směřují
na Ukrajinu, zřejmě kvůli volným dovozním pravidlům
a poměrně nízké sazbě cla 7,3 % na ojeté vozy z
EU,“ říká Christian Kille z Ústavu aplikované logistiky
na Univerzitě Würzburg-Schweinfurt.
Největší rozmach zaznamenal vývoz na Ukrajinu,
který se více než zdvojnásobil (+136 %). Následovalo
Chorvatsko s více než 89,6 % růstu. Na náročnějších
trzích v západní, střední a jižní Evropě zákazníci stále
upřednostňují novější ojeté automobily poháněné
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VR brýle pomáhají při konstrukci aut
Na festivalu moderních technologií
Future Port Prague (6. - 7. 9. 2018)
česko-americká
společnost
VRgineers představí nejvyspělejší
brýle XTAL pro virtuální realitu
na které můžete mluvit a dokážou
sledovat vaše oči i ruce. Průlomový
VR headset umožňuje odborníkům
v
automobilovém
průmyslu,
architektuře,
zdravotnictví,
průmyslovém
designu
či
ve vzdělávání pracovat ještě
efektivněji. VR headset XTAL
disponuje řadou průlomových inovací, například unikátní technologií AutoEye, která
automaticky polohuje pozici čoček podle očních zornic uživatele. XTAL je také první
na světě s integrovaným snímačem rukou Leap Motion - vysoce přesný senzor sledující
pohyby rukou poskytuje uživateli intuitivní způsob interakce s virtuální scénou pomocí
vlastních rukou. Nový headset rovněž umožňuje hlasové ovládání. Brýle pro virtuální
realitu od VRgineers v rámci automobilového průmyslu používají například v BMW,
Audi či Škoda Auto.
více na www.autoweek.cz
Elektromobilita potřebuje infrastrukturu
Podíl
automobilů
s
elektrickým
pohonem na českém trhu roste pomalu.
Jednou z příčin je nedostatečná
infrastruktura. Na zrychlení rozvoje
elektromobility
se
státní
správa
v České republice sice podílí, například
formou investičních pobídek či slev
na dani pro spotřebitele, zapomíná
však na přípravu infrastruktury, která
je pro využití elektromobilů stěžejní.
Na dobíjecí stanice elektromobilů stát
zapomíná i při současné rekonstrukci
hlavního dálničního tahu České
republiky dálnice D1.
Usnadnit elektromobilitě cestu ke spotřebitelům se snaží inženýrská společnost DEL
ze Žďáru nad Sázavou, která vyvinula dobíjecí stanice na stejnosměrný proud.
Uplatnění by měly nalézt u čerpacích stanic podél hlavních silničních a dálničních tahů
i v obchodních centrech nebo hotelových garážích. „Už nyní by plány pro výstavbu
nových silnic a dálnic měly počítat s větším podílem elektromobilů, který bude nadále
růst. To se však zatím neděje,“ uvádí ředitel společnosti DEL Jiří Kabelka.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

České Audi přetáhlo manažera od
BMW
Po dubnovém odchodu Tomáše
Velka značka Audi dva měsíce
hledala nového šéfa. Porsche ČR
v pátek 13. července zveřejnila jméno
nového ředitele divize prémiových
vozů, který přichází od konkurenčního
BMW.
Novým
vedoucím
divize
Audi
společnosti Porsche Česká republika
bude od 27. srpna 2018 Marcel Archleb
a obsadí tak pozici ve vedení, která
byla od května volná. Archleb (36)
přichází do Audi ze společnosti BMW
Czech Republic. Ve své dosavadní
funkci byl zodpovědný za finanční
služby značek BMW, Mini a RollsRoyce Motor Cars v České republice
a na Slovensku. V oblasti automotive
se Marcel Archleb pohybuje celou
svoji profesionální kariéru. Před
působením
v
BMW
pracoval
ve
společnosti
RCI
Financial
Services. Předtím několik let působil
na pozici fleet manažera u české
pobočky
koncernu
Michelin.

Nový šéf exportu Liqui Moly
Německý specialista na oleje a aditiva
Liqui Moly má nového šéfa pro oblast
exportu: Salvatoreho Coniglioho (50).
Doposud byl zástupcem šéfa exportu.
Na svém domácím trhu v Německu
má Liqui Moly již tak silnou pozici, že růst
tam lze již jen po malých krocích. O to
důležitější jsou exportní obchody, které
již dnes představují více než polovinu
prodeje.
„Chceme úspěšný německý model
přenést do dalších zemí“, říká Salvatore
Coniglio. To vyžaduje, aby byl v každé
zemi co nejširší výběr z asi 4000 produktů
z
oblasti
automobilové
chemie.
A znamená to, že k více než 120
exportním trhům přibydou další země.
Salvatore Coniglio přišel do společnosti
Liqui Moly v roce 2001 a více než deset let
působil na pozici zástupce šéfa exportu.
Ve své nové pozici nahrazuje jednatele
Ernsta Prosta. Prost převzal dočasně
vedení exportu v roce 2016.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Partner organizace:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@gmail.com)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust.
§ 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
UPOZORNĚNÍ
Redakce AutoTablet.cz nevyužívá žádné osobní údaje těch, kteří mají objednaný
odběr magazínu (e-letteru). Redakce AutoTablet.cz nemá k dispozici žádné
údaje o odběratelích kromě e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy se nijak dále
nezpracovávají, nevyužívají a neposkytují třetím stranám.
Odběr magazínu AutoTablet.cz je kdykoliv možné zrušit na:
https://www.autoweek.cz/cs-news_letter
Odběr lze rovněž zrušit na základě žádosti zaslané na
vladimir.rybecky@gmail.com
Po zrušení odběru redakce nemá dotyčnou e-mailovou adresu dále k dispozici.
Klikněte zde a stáhněte si AutoTablet ve formě pdf, získáte ještě:

Automobily
z Vietnamu

Analýza
automobilového
průmyslu

Setkání v obchodním
sporu EU s USA

Robocar jel
v Goodwoodu

Automatizované
řízení ve městě

Analýza automobilového průmyslu
Automobilový
průmysl
je
nejdůležitějším
zpracovatelským průmyslem v české ekonomice.
Jeho pozice v posledních letech posílila, nicméně
se to navzdory významným investicím do výzkumu
a vývoje neodráží v růstu produktivity. Vedoucí
postavení automobilového průmyslu ukazuje několik
ukazatelů, jako jsou např. přidaná hodnota, výnosy
a velikost akumulovaných aktiv. Ziskovost odvětví
a silná akumulace pracovního kapitálu snížily podíl
bankovního financování. Bankovní úvěry tvořily v roce
2015 pouze 5,4 % závazků v sektoru, což je pokles
z 10,2 % v roce 2005.
Globální
technologické
trendy
elektrifikace,
autonomního řízení a sdílení vozidel představují pro
výrobce automobilů obrovskou výzvu. Dodavatelé
automobilů čelí podobným výzvám jako výrobci,
ale český dodavatelský řetězec zatím tyto nové trendy
vesměs přehlíží.
Autonomní mobilita je nejvýraznější trend ze tří
hlavních identifikovaných trendů, neboť má potenciál
překonat problém, který můžeme nazvat jako „vozidlo
nezaparkované před domem“. Vozidlo totiž v budoucnu
asi nebude zaparkované, neboť elektromobily - jako
odpověď automobilového průmyslu na neustále
se zpřísňující ekologické parametry spalovacích

motorů – budou kvůli svým vyšším pořizovacím
nákladům sdíleny.
Celosvětově tyto trendy svedou tradiční výrobce
vozidel a technologické firmy na jedno bitevní pole,
na kterém se bude bojovat o přidanou hodnotu
vytvářenou v automobilovém průmyslu. Tradiční
výrobci automobilů postupně vylepšují systémy,
které motoristům pomáhají a usnadňují řízení s cílem
dospět k autonomním vozidlům a zabudovávají
moderní infotainment.
Technologické společnosti využívají své know-how
v oblasti IT a autonomní mobilitu budují s využitím
již získaných údajů rovnou od nejvyšších stupňů
automatizace. Konektivita zákazníků, uživatelské
zkušenosti a v některých případech i připoutání
uživatelů k ekosystému jednotlivých technologických
společností zajistí, že podle našeho názoru
v těchto dostizích zvítězí. Výrobci automobilů budou
podle našeho očekávání působit jako dodavatelé
strojírenských součástí těchto vozidel.
Výtah z úvodu textu analytika Komerční banky
Davida Kocourka, k dalším částem analýzy
se ještě vrátíme.

více na
www.autoweek.cz

Setkání v obchodním sporu EU s USA
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker příští
týden cestuje do Washingtonu D. C. s cílem „jasně
a klidně“ přesvědčit prezidenta USA Donalda Trumpa
objektivními fakty ve sporu mezi EU a USA. Oficiální
zpráva EU uvádí, že „předseda Juncker a prezident
Trump se zaměří na zlepšení transatlantického
obchodu a vytvoření silnějšího hospodářského
partnerství." Důležitou součástí jednání bude hrozba
zavedení cel na auta dovážená z EU.
Juncker chce amerického prezidenta Donalda Trumpa
seznámit s fakty: „Jdu tam klidně a uvolněně. Budu
znovu a znovu opakovat evropské
argumenty
a
svůj
přístup
k Trumpovi ze setkání G7
v Kanadě. Nejde o falešné zprávy,
ale o objektivní fakta.“
Americký prezident opakovaně
kritizuje Evropskou unii. Tvrdí, že
Evropa zachází s USA v oblasti
obchodu „velice nespravedlivým
způsobem“. Prezident Trump na počátku června
nechal zavést clo na dovoz oceli a hliníku a odůvodnil
to „zájmy národní bezpečnosti“. EU to považuje
za neslučitelné s pravidly Světové obchodní organizace
WTO. Brusel se domnívá, že skutečným cílem je přinést
výhody americkým výrobcům. V červnu proto EU

reagovala zavedením odvetných opatření ve formě
cel na americké výrobky - whisky, džíny a motocykly.
Juncker zopakoval, že EU jedná o obchodních otázkách
jednotně. Už to sdělil Trumpovi: „EU bude reagovat na
Trumpovy nové provokace a je připravena přijmout
další protiopatření.“
V současné době je v USA clo na osobní auta dovážená
z Evropy 2,5 %, ale na vozidla kategorie „Light trucks“,
což ale jsou i velká SUV a minivany, to je 25 %. Naopak
EU zatěžuje auta dovážená z USA clem ve výši 10 %,
což
Trump
pokládá
za
nespravedlivé.
Trump
chce
dosáhnout zrušení cel na auta
dovážená z USA, jinak na osobní
vozy dovážené z EU uvalí clo
ve výši 20 %. To by postihlo
především německé automobilky,
které automobily vyvážejí jak z EU
do USA, tak i z USA do EU. Proto
kancléřka Angela Merkelová
stejně jako Donald Trump prosazuje oboustranné
zrušení cel na auta. Aby se tak stalo, musela by
v tomto ohledu panovat jednota mezi všemi zeměmi
EU. Zdá se ale, že v Bruselu jsou připraveni vytáhnout
do boje i ke škodě německých automobilek.

více na
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Automobily z Vietnamu
Účast na autosalonu v Paříži odřeklo mnoho
významných automobilek, nicméně právě tam
společnost VinFast představí dva automobily, které
se budou vyrábět ve Vietnamu!
VinFast je nová vietnamská společnost, která je
součástí holdingu Vingroup. Byl založen před
25 lety a dnes je největším soukromým průmyslovým
podnikem v zemi s ročním obratem 3,8 miliardy
dolarů. Jeho vlastníkem je místní podnikatel Fam Nyat
Vyong. Do vybudování automobilového průmyslu
v zemi investuje téměř 1,5 miliardy dolarů. Vozy od
firmy VinFast mají být moderní. Vedení společnosti
si uvědomuje, že vývoj takovýchto automobilů
nemůže zvládnout vlastními silami. Proto byl vývoj
prvních dvou modelů, sedanu a crossoveru, zadán
italské společnosti Pininfarina.
VinFast ještě před premiérou na autosalonu v Paříži
zveřejnil designérské návrhy dvou zatím bezejmenných
vozů - sedanu a SUV. Návrhy vzešly z veřejného
hlasování 62 000 lidí na základě náčrtů od různých
designérů. Z 20 návrhů byly dva od Pininfariny.

Společnost nyní buduje vlastní výrobní závod v Hai
Phongu v severním Vietnamu. Podle představitelů
firmy bude vybaven nejmodernějšími výrobními
technologiemi. Proto budou do vedoucích pozic
pozváni přední odborníci z různých částí světa.
VinFast věří, že první vozy budou připraveny k prodeji
na domácím trhu v září 2019.
„Máme potřebné zdroje a odhodlání stát se významným
novým hráčem v globálním automobilovém
průmyslu," řekl generální ředitel společnosti Vinfast
James DeLuca.
Do roku 2025 chce VinFast vyrábět až půl milionu vozů
ročně. I při očekávaném velkém zájmu o tyto vozy
na domácím trhu je jasné, že s takovým objemem
výroby bude muset auta i vyvážet. Kam? VinFast už
má i šéfa komunikace pro Velkou Británii, EU, USA
a Asii ale také zástupce v Rusku.
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Automatizované řízení ve městě
Bosch a Daimler používají AI (Artificial Inteligence)
procesory a software platformy Drive Pegasus
od americké společnosti Nvidia, zaměřující
se na výpočetní technologie. Soubor řídících jednotek
pro automatizované řízení v městském provozu zvládá
stovky bilionů výpočetních operací za sekundu.
Automatizovaná vozidla jsou komplexní jezdící
počítače, zejména když se mají samostatně pohybovat
také v městském provozu. Při spolupráci, zaměřené
na vysoce automatizované řízení bez řidiče, společnosti
Bosch a Daimler definovaly nezbytnou výpočetní
sílu pro svůj řídicí systém. K tomu si vybraly jako
dodavatele potřebné platformy umělé inteligence
americkou společnost Nvidia.
AI je důležitým stavebním prvkem souboru několika
jednotlivých řídících jednotek pro plně automatizovaná
vozidla bez řidiče. Součástí dodávky od Nvidia je kromě
takzvané platformy Drive Pegasus s výkonnými AI
procesory také operační software. V něm se pomocí
strojového učení zpracovávají algoritmy pro pohyb
vozidla vytvořené společnostmi Bosch a Daimler.
Soubor řídících jednotek dosahuje celkové výpočetní

kapacity v řádu stovek bilionů výpočetních operací
za sekundu. To odpovídá výkonu minimálně šesti
propojených, vysoce moderních počítačových stanic.
Automatizované řízení ve městě si vyžaduje
všestrannou, redundantní systémovou architekturu
a maximální úroveň funkčního zabezpečení. Tyto
požadavky musí splňovat i soubor řídících jednotek,
na který připadá ohromné množství práce.
Zde se například spojují všechny informace z různých
senzorů prostředí s radarovou, video, lidarovou
a ultrazvukovou technikou.
Jediná stereo videokamera vytvoří za jeden ujetý
kilometr 100 Gb (gigabytů) dat. Soubor řídicích
jednotek spojuje data ze všech senzorů (tomu
se říká fúze senzorových dat), ve zlomcích sekundy je
vyhodnotí a v návaznosti na to naplánuje dráhu vozidla.
Pro dosažení maximální bezpečnosti a spolehlivosti
se provádějí nezbytné výpočetní operace paralelně
v různých spínacích obvodech. V nepravděpodobném
případě poruchy tak lze bleskově využít tyto paralelní
výsledky výpočtů.
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Robocar jel v Goodwoodu
Závodní automobil Robocar společnosti Roborace
se stal prvním vozidlem bez řidiče, které s využitím
umělé inteligence absolvovalo 1,87 km dlouhý závod
do vrchu při Festivalu rychlosti v Goodwoodu.
Robocar využívá kamery, radar, ultrazvukové snímače
a LiDar k mapování situace kolem vozidla a pohybuje
se s využitím informací získaných z GPS. Data
vyhodnocuje a vůz poté řídí
počítač Nvidia Drive PX2. Před
55 000 diváky v Goodwoodu
se
mohl
pohybovat
s největší rychlostí omezenou
na 120 km/h. Jistota, s jakou
se
vozidlo
pohybovalo,
i sebevědomí představitelů
společnosti
Roborace
dokládají, že se projekt ubírá
správným směrem.
Robocar navazuje na předchozí prototypy společnosti
Roborace DevBot. Ty ovšem vznikly ze závodních aut
a byly v nich všechny běžné řídicí prvky pro řidiče.
Vozidlo Robocar pohánějí čtyři trakční elektromotory
o výkonu 135 kW. Robocar má hmotnost 1350 kg.
Futuristická karoserie je dílem Daniela Simona, tvůrce

vozidel pro filmy jako je Tron: Legacy nebo Nevědomí
(Oblivion). Firma Roborace už s autonomním závodním
vozidlem absolvovala řadu testů na okruzích,
ale jízda v Goodwoodu znamená významnou veřejnou
propagaci projektu.
Roborace plánuje vyrobit sérii vozidel Robocar
a nabídnout je závodním týmům jako základ
pro programování API
(Application for programming
interface). Vozidla budou
identická, ale týmy u nich
budou
používat
vlastní
algoritmy, které budou mezi
sebou soupeřit namísto řidičů.
Roborace chce své závody
pořádat jako doprovodný
program pro formuli E.
V Goodwoodu se objevil i Ford Mustang z roku
1965 s autonomním řízením vyvinutým německou
společností Siemens a University Cranfield. Jenže
toto vozidlo jelo velmi pomalu, kličkovalo po trati
a do jeho řízení musel na dálku několikrát zasahovat
operátor aby nedošlo k nehodě.
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