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Citroën uspořádal Setkání století
Při příležitosti oslav stého výročí založení značky
Citroën zorganizovali její milovníci Setkání století
– Rassemblement du Siècle. Iniciativa sběratelů
vozidel značky získala podporu jejího vedení,
takže se tato mamutí akce stala vyvrcholením
oslav.
Za místo konání byl vybrán departement
Eure-et-Loir v regionu Centre-Val de Loire. Okolí
majestátních zřícenin hradu La Ferté-Vidame
u stejnojmenné obce svou nádherou láká davy
turistů. Je to ale také významné místo v historii
značky Citroën, protože právě zde byl testovací
prostor, kde se vyvíjel a testoval legendární model
2CV.
Během tří prosluněných červencových dnů
zaplnilo louky v okolí La Ferté-Vidame kolem 4900

historických vozidel, jejichž krásu přijelo obdivovat
přes 60 000 lidí.
K vidění zde bylo skutečně vše - počínaje Typy
A, včetně vozů vyrobených v roce 1919, což bylo
první sériově vyráběné vozidlo v Evropě. Působivá
množství zastupovala všechny slavné modely stovky vozů Traction Avant v nejrozmanitějších
podobách, za nimi i nepředstavitelné množství
poněkud chaoticky zaparkovaných „kachen“
2CV, doplněných vozy Mehari a dnes už vzácnými
vozy Dyane.
Citroën DS měl samozřejmě nárok na speciálně
vyhrazenou oblast, rozdělenou podle ročníků
výroby na ploše velikosti fotbalového hřiště.
Mezi vyrovnanými sedany a kombi DS nebo ID
byly k vidění také vzácná dvoudveřová kupé
a kabriolety, dokonce i kabriolet se čtyřmi dveřmi.
Vrcholem byly různé speciality včetně soutěžních
vozů a mnoha přestaveb. Paleta barev byla
nepřeberná.
Prestižní dvoudveřová čtyřmístná kupé SM,
poháněná motorem V6 Maserati, můžete brát jako
unikát, který dodnes nic neztratil na své eleganci.
Zde jich byly před zříceninami hradu zaparkovány
desítky včetně několika kabrioletů, čtyřdveřových
verzí a dokonce i jediného vyrobeného vozu
s motorem Maserati V8.
Více na str. 10 (jen v pdf verzi)
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Škoda zahájila výrobu
modernizovaného
modelu Superb
V závodě společnosti Škoda Auto
v Kvasinách sjel z linky první modernizovaný
model Superb. Tři a půl roku po uvedení
třetí generace na trh prošel rozsáhlou
modernizací,
především
v
oblasti
technologií a designu. Charakteristickými
znaky modernizovaného modelu Superb
jsou nový přední nárazník a větší maska
chladiče s dvojitými lamelami. Na
pátých dveřích je nový nápis nesoucí
jméno automobilky. Technickou novinkou
jsou světlomety Full LED matrix, které se

u sériového modelu značky Škoda objevují
poprvé. Škoda současně uvádí novou
verzi Superb Scout s offroadovými prvky.
Superb iV s plug-in-hybridním pohonem
přijde do výroby ještě letos.

Corvette C8 – naděje i otazníky
Po letech čekání přichází osmá
generace Chevroletu Corvette s revoluční
proměnou – poprvé od uvedení na
trh v roce 1953 a po sedmi úspěšných
generacích nemá motor vpředu, ale před
zadní nápravou. Corvette C8 ve verzi
Stingray přichází se základní cenou 59

995 USD (1,36 milionu Kč) – pro porovnání
- Audi R8 má v USA základní cenu 169 900
USD, Acura (Honda) NSX stojí 157 500 USD
a McLaren 570 S 192 500 USD. Odcházející
Corvette C7 měla základní cenu 56 995
USD. Panují ale obavy, zda se nová Vette
příliš neodcizuje tradičním zákazníkům,
protože 30 % kupujících je ve věku nad 65
let a téměř 60 % jich bylo starších 55 let.
Nová Corvette je dlouhá 4630 mm
s rozvorem náprav na 2723 mm. Zajímavou
inovací je možnost zvednout příď o 40
mm aby se předešlo poškození spoileru
na nerovnostech. Systém využívá GPS
k zapamatování si až 1000 rizikových míst.
Nepřeplňovaný motor LT2 V8 6,2 l s přímým
vstřikováním paliva má největší výkon 369
kW (502 k) a je vybaven deaktivací čtyř
válců. Nová Vette se vyrábí v závodě
Bowling Green ve státě Kentucky.
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Další crossover: Audi Q3 Sportback
Zatímco politici mluví o elektromobilitě,
zákazníci touží po crossoverech a SUV. Audi na
to reaguje rozšířením nabídky o první kompaktní
crossover, další SUV s karoserií s profilem
čtyřdveřového kupé.

Q3 vyhází z platformy MQB. Vypadá výrazně
delší než Q3, ale ve skutečnosti je se 450 cm jen
o 1,5 cm delší při nezměněném rozvoru náprav
268 cm. Objem zavazadlového prostoru je 530
až 1400 l.

Během statické prezentace v hangáru
letiště Manching Audi předvedlo další z řady
čtyřdveřových SUV s profilem ve stylu kupé,
v tomto případě v kompaktním segmentu. I při
sestupném proﬁlu střechy a celkově nižší karoserii
se cestující na zadním sedadle nemusejí obávat
- prostor pro hlavu je dostatečný. K újmě nepřišly
ani rozměry zavazadlového prostoru, přičemž
i posuvné zadní sedadlo bylo převzato ze základní
varianty.

Pro zahájení prodeje (na podzim roku 2019)
Audi nabídne Q3 Sportback se zážehovým
motorem 2,0 TFSI 45/169 kW (230 k) a dvěma
vznětovými 2,0 TDI ve verzích 35 TDI/110 kW (150
k) nebo 45 TDI/140 kW (190 k). Později se přidá
zážehový 1,5 TFSI/110 kW (150 k) s deaktivací dvou
válců. V případě kombinace tohoto motoru se
dvojspojkovou převodovkou bude současně
vybaven mild-hybridním systémem MHEV
s elektrický obvodem 48 V. U verzí s pohonem
všech kol quattro je u zadní nápravy elektronicky
řízená mezinápravová vícelamelová spojka.
Q3 Sportback se vyrábí v závodě Györ
v Maďarsku. Jako první Audi na trh uvádí edici
„edition one“ ve dvou verzích - v barvě Tausilber
Metallic s doplňkovými díly v kontrastní barvě
Manhattan grey nebo kompletně v Mythosblack
Metallic.
Ceny za Q3 Sportback Audi dosud nebyly
stanoveny, nicméně je jisté, že nebudou nižší než
u základního modelu Q3 (ta je 870 900 Kč za verzi
35 TFSI s motorem 1,5 l/110 kW).
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Toyota představila nový pětimístný Prius Plug-in
Toyota Prius Plug-in Hybrid přejíždí do
modelového roku 2019 s pátým sedadlem,
novými barvami a novým interiérem. Plugin verze, kterou lze dobíjet ze zásuvky nebo
ve veřejných nabíjecích stanicích, ujede
na čistě elektrický pohon až 59 km při

maximální rychlosti 135 km/h. Při výkonu
systému 90 kW (122 k), spotřebuje podle
standardu WLTP 1,3 l benzinu a 9,9 kWh
elektřiny na 100 km.
Prius Plug-in je vybaven tepelným
čerpadlem, které využívá teplo z okolního
ovzduší, a napomáhá tak zvyšovat provozní
účinnost oproti klasickým systémům topení,
které využívají odpadní teplo z motoru
nebo jsou napájeny elektřinou. Systém
ohřevu akumulátoru během dobíjení
zahřívá články na efektivní provozní
teplotu. Unikátní fotovoltaický panel slouží
k výrobě elektrické energie pro dobíjení
akumulátoru hybridního pohonu a může
prodloužit dojezd až o 5 km denně.

Cupra s elektrickým pohonem
Nová značka Cupra nabídla letmý
pohled na svou vizi budoucnosti v podobě
exkluzivního konceptu spor tovního
elektromobilu vytvořeného na platformě
VW MEB. Koncepční vůz Cupra je
čtyřdveřový crossover kombinující robustním
charakter SUV a siluetu sportovního kupé.
Záď bez koncovek výfukové soustavy
je vybavena difuzorem, který vylepšuje
aerodynamiku, ale také vytváří emocionální
pocit asociovaný s vysokými výkony. První
Cupra s elektrickým pohonem pro silniční
provoz bude mít světovou premiéru na
mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu
nad Mohanem.

V ČR přes 8 milionů vozidel
Počet registrovaných vozidel v ČR
poprvé překročil hranici 8 milionů. Celkově
je v registru silničních vozidel 8 059 156
vozidel všech kategorií. Jejich průměrné
stáří je 17,78 roku. Osobních vozů je přes 5,9
milionu. Vozový park osobních automobilů

v polovině roku 2019 dosáhl 5 909 404
vozidel, což představuje meziroční nárůst
o 186 000 vozidel. Jejich průměrné stáří se
meziročně zvýšilo o 0,19 roku na aktuálních
14,82 roku.
více na
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SUV od čínského gigantu Dongfeng
míří do Španělska
Na španělský trh přichází všestranné SUV DFSK
580, kde byl jeho prodej zahájen prostřednictvím
široké obchodní sítě. Jedná se o první automobil
z bohaté nabídky čínského automobilového
gigantu Dongfeng, většinového akcionáře
skupiny PSA, který tak poprvé směřuje do EU.
DFSK (Dongfeng Sokon) je společný podnik
automobilky Dongfeng s průmyslovou skupinou
Chongquing Sokon vytvořený v roce 2003 pro
výrobu užitkových vozidel a minivanů. V roce
2008 byla vytvořena nová značka Dongfeng
Fengguang pro výrobu moderních SUV a MPV.
Ta se v různých zemích prodávají rovněž pod
značkami Fengon nebo DFSK Glory.
Model 580 se představil na autosalonu v Pekingu
roku 2016. Kromě Číny se prodává i Jižní Koreji,
Indonésii, Pákistánu. Na letošním autosalonu
v Šanghaji byla předvedena modernizovaná
verze, která nyní míří i do Evropy. Vůz s pohonem
předních kol je dlouhý 468 cm s rozvorem náprav
278 cm.
DFSK 580 je SUV stojící na vysoké úrovni pokud
jde o výkonnost a manévrovatelnost. Jednou

z jeho výhod je to, že má prostor pro dvě až
sedm sedadel. Zaujme atraktivním vzhledem na
17“ kolech z lehkých slitin, předními i zadními LED
světlomety a prostorným, elegantně působícím
interiérem.
Pro získání důvěr y kupujících v kvalitu
a spolehlivost vozu Dongfeng uvádí verze
s prémiovým vybavením za cenu základních
variant a s nejvyšší dostupnou zárukou na 7 let
nebo 100 000 km.
Vůz pohání 1,5 l zážehový čtyřválec přeplňovaný
turbodmychadlem. Výkon je 107 kW (146 k).
Převodovka je automatická s plynulou změnou
převodového poměru CVT. Dongfeng také
nabízí možnost přestavby na LPG ve verzi
DFSK 580 ECO, a to i v případě sedmimístného
uspořádání.
Plánem DFSK je k modelu SUV 580 postupně
přidávat další modely, jako je velké SUV Coupe
iX5, a to ještě v roce 2019, a dva nové modely
v roce 2020. Nový DFSK iX5 je inovativní model se
třemi velkými synchronizovanými víceúčelovými
displeji, které ovládají 155 různých funkcí.
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Autonomní autobus ve Vídni zranil chodkyni
Dvojice elektrobusů Navya SAS,
jezdících bez řidičů ve vídeňském
Seestadtu, v rámci programu rakouského
ministerstva
dopravy
Mobilita
pro
budoucnost, byla odstavena, protože po
střetu s jedním z nich utrpěla mladá žena
(29 let) lehké zranění kolena. Byla to první
nehoda tohoto typu vozidla. Žena měla
při přecházení ulice na uších sluchátka
a při chůzi sledovala svůj telefon, takže
neviděla, jak se blíží autobus rychlostí
12 km/h a vystoupila přímo před něj.
Dopravní podnik zkušební provoz přerušil
do úplného vyšetření příčin nehody.
Autobusy jsou pokryty snímači sledujícími
dění kolem nich aby se předvídaly možné
nebezpečné situace a předcházelo se
nehodám. Jenže v kritickém případě

musel zasáhnout operátor, který ve voze
stále jezdí - a vozidlo zastavit.
Po dvou letech plánování byly dva
elektrobusy pro 10 cestujících v červnu
uvedeny
do
testovacího
provozu
s cestujícími na trase se zastávkami na
veřejných komunikacích.

Oliver Zipse novým předsedou představenstva BMW AG
Dozorčí rada BMW AG ve Spartanburgu
v Jižní Karolíně rozhodla, že předsedou
představenstva se od 16. srpna 2019
stane Oliver Zipse (55). Nahradí Haralda
Krügera (53), který nebude usilovat o další
zvolení. Oliver Zipse je od roku 2015 členem

představenstva. Svoji profesní kariéru
u BMW začal v roce 1991 a v současné
době je odpovědný za výrobní divizi. Také
jeho předchůdci Harald Krüger, Norbert
Reithofer, Bernd Pischetsrieder a Joachim
Milberg postoupili do čela z místa šéfa
produkce.
Krüger byl přinucen opustit místo
generálního
ředitele,
protože
mu
dozorčí rada vytýkala, že nesměřuje
BMW dostatečně rychlým tempem
k elektromobilitě. BMW se pod Krügerovým
vedením zaměřilo na hybridní pohon,
protože elektromobilita podle něj neslibuje
dostatečnou jistotu zisku. BMW nyní chce
dohnat svou ztrátu v oblasti elektromobility
spoluprací se svým tradičním rivalem
Daimlerem podobně, jako se dohodl
Volkswagen na spolupráci s Fordem.

více na
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Růst poptávky po SUV zpomaluje
Registrace nových osobních automobilů
v Evropě v červnu po dvou měsících růstu opět
poklesla o 7,9 % v důsledku snížení poptávky ze
strany soukromých zákazníků, kteří představují 41
% trhu.
Klesající důvěra zákazníků v budoucnost
přitom podle analytika JATO Felipeho Munoze
nejvíc postihuje vozy se vznětovými motory.
Propad zájmu o vznětové motory nejvíc postihl
čtyři skandinávské země, kde s poklesem o 52
% byl jejich celkový prodej 20 092 vozů poprvé
v historii nižší než elektriﬁkovaných automobilů
(20 182 vozů). A to ještě byla červnová bilance
ve Švédsku ovlivněna čekáním na nové daňové
zvýhodnění, které přišlo od 1. července 2019.
Bilance turbodieselů a elektriﬁkovaných vozidel
(HEV, PHEV a BEV) se vyvíjí protichůdně - prodej
aut se vznětovými motory poklesl meziročně
o 21 %, takže zaujímají podíl na celkovém trhu
31 %. Prodej elektriﬁkovaných vozidel naopak
vzrostl o 20 %, ovšem jejich podíl je stále jen
7,5 %. V absolutních číslech je tedy přírůstek
elektriﬁkovaných vozidel stále podstatně menší
než úbytek turbodieselů.
Podle Munoze je více zneklidňujícím
ukazatelem zpomalení poptávky po SUV.

Celkem 556 400 nově registrovaných vozidel
sice představuje meziroční zvýšení, jenže jen
o 0,7 %. To naznačuje, že problémy evropského
trhu nakonec zasáhly i tento dosud dramaticky
rostoucí segment. Proto panují obavy, že i u SUV
bude následovat pokles zájmu kupujících. To je
špatnou zprávou pro automobilky, protože tyto
vozy mají obvykle vyšší cenu a tedy i přinášejí
vyšší zisk.
Největší pokles v segmentu SUV zasáhl
prémiové značky, především Mercedes-Benz,
Volvo a Land Rover. Problémy měly i některé
velkoobjemové značky a modely (Nissan
Qashqai -15 %, Volkswagen Tiguan -18 %,
Peugeot 3008 -18 %). Jinde naopak hlásí růst,
daný především příchodem nových modelů
(Seat +37 %, Volkswagen +19 %), ale také jde
o dlouhodobý úspěch (Dacia +21 %).
Největším meziročním růstem se může
pochlubit Tesla zásluhou růstu zájmu o Model
3, který se s 14 106 registracemi stal nejen
nejprodávanějším elektromobilem, ale také
nejprodávanějším prémiovým sedanem střední
třídy. Toyota spolu s Lexusem získala 72 % podílu
na trhu hybridních vozidel.
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Setkání století – Rassemblement du Siècle
Ty tři skvělé dny připomínající sto let existence
značky Citroën se v La Ferté-Vidame daly užívat
s rodinou nebo přáteli, hledáním nejatraktivnějších
vozů v gigantických expozicích, rozmluvami s jejich
majiteli nebo nejrůznějšími aktivitami spojenými
s automobily. Pořídit jste si zde mohli nejrůznější
předměty a suvenýry spojené se značkou a jejím
stým výročím, ale v aukci dokonce i historická
vozidla.

Takže na shledanou za sto let? Kdepak.
S historickými vozy Citroën se brzy setkáme
i v Praze. Oslavy 100 let značky u nás vyvrcholí
Setkáním 100 let značky Citroën v sobotu 7. září
na Letišti Letňany.
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Jen mírný pokles výroby
motorových vozidel v ČR
V ČR bylo v prvním pololetí letošního roku
vyrobeno celkem 765 590 silničních vozidel, což
je o 1,3 % méně než ve stejném období loňského
roku. Celkový meziroční pokles je ovlivněn mírným
zpomalením výroby osobních vozidel o 1,5 % na
747 007 kusů. Produkce osobních vozů se tak
navzdory klesající poptávce v Evropě stále drží
téměř na úrovni loňského rekordního roku.
Za první půlrok letošního roku bylo vyrobeno
celkem 747 007 osobních vozidel, tedy o 11 468
vozů méně než ve stejném období loňského roku.
Negativní vývoj výroby ze začátku letošního roku
se tak automobilkám podařilo zvrátit a navzdory
klesajícímu počtu nových registrací v Evropě (v EU
prodej nových osobních automobilů poklesl o 3,1
%) ji udržet v dobré kondici.
Nadále se daří kolínské automobilce TPCA,
která v prvním půlroce vyrobila 116 633 vozů,
tedy o 5,9 % více než v roce 2018. V červnu navíc
oslavila již 3,5 milionu vyrobených vozů. Škoda
Auto vyrobila 469 974 vozů (-1,5 %), nošovický

Hyundai se drží plánu pro tento rok a vyrobil 160
400 vozů (- 6,3 %). Odbyt na zahraničních trzích,
kam směřovalo téměř 93 % všech vyrobených
vozů, se udržel na loňské úrovni, když bylo
exportováno 694 176 kusů (- 0,9 %). Kromě TPCA
však poklesla automobilkám meziročně poptávka
na tuzemském trhu a to celkově o 7,9 %.
Výrobci nákladních automobilů, společnosti
Avia Motors a Tatra Trucks, výrobní data
nezveřejňují.
Výrobci autobusů Iveco Czech Republic i SOR
Libchavy zažívají stále úspěšné období. Celkový
počet 2531 autobusů, vyrobených v prvním
pololetí, znamená společně s výrobou ﬁrmy KH
Motor Centrum Opava nárůst produkce o 6,6 %.
Odbyt v tuzemsku vzrostl o 25,3 % a export o 3,8
%. Vysokomýtské Iveco vyrobilo 2256 autobusů
(+ 6,4 %), z nichž 2307 exportovalo (+5,3 %). SOR
z Libchav na trh dodal 262 autobusů, když se
mu s 226 prodanými kusy dařilo především na
tuzemském trhu (+ 32,9 %).

více na
www.autoweek.cz

Sdílené vozy jako lék na přeplněná města?
Sdílené vozy měly být receptem na efektivnější
osobní dopravu. Sdílením by mělo dojít ke snížení
počtu vozů ve městech a zmírnění provozu. Řada
měst, včetně Prahy, proto sdílené vozy podporuje
umožněním bezplatného parkování. V Praze je
sdílených automobilů několik stovek, většina z nich
ale patří ﬁrmám, které je za peníze pronajímají.
Ke sdílení u nás dochází jen ve větších městech.
Majorita carsharingových společností nabízí nové
vozy, které si zákazník může za poplatek půjčit.
„Podle našich údajů je v Česku k dispozici 760
sdílených vozů, hlavně v Praze a Brně. Roste
počet stálých zákazníků, kteří využívají tuto službu
každý měsíc minimálně jednou,“ říká předseda
Asociace českého carsharingu Roman Filip.
Zda carsharing skutečně pomáhá snížit
městský provoz ale není jisté. „Podle teorie
může jedno sdílené auto nahradit 10 až 15 vozů.
Carsharingové firmy v Česku podrobná data
o využívání nezveřejňují. I v zahraničí prakticky
neexistují výzkumy, které by potvrdily, že sdílení
vozů pomohlo snížit počet aut ve městech,“ říká
ředitel inovační laboratoře AuresLab Stanislav
Gálik.
AuresLab vývoj na trhu sleduje. Podle Gálika
jsou carsharingové společnosti pouze moderním
druhem autopůjčovny. „Společnosti zajišťující

carsharing prostřednictvím flotily moderních
vozů, které samy provozují, opravdu fungují
na bázi půjčování vozů za úplatu. Zákazníci
carsharingových společností ovšem nemusejí
do půjčovny,“ dodává Roman Filip.
Gálik vidí další důvod, proč se v tuzemsku
zatím výrazněji neprosadilo ani takzvané peerto-peer sdílení (sdílení mezi lidmi), ve zvyklostech
obyvatel. „Představa, že vůz, ve kterém jezdí,
před nimi používaly stovky lidí, je většině Čechů
poměrně nepříjemná. Než by se zbavili svého vozu
a místo toho si půjčovali sdílený, raději si ponechají
svůj vlastní,“ tvrdí Gálik. Data inovační laboratoře
AuresLab ukazují, že s nástupem sdílených vozů
nijak neklesá zájem o běžné půjčovny nebo koupi
automobilu.
S t u d i e, z ko u m a j í c í v l i v s d í l e nýc h
a „spolujízdových“ služeb pro dopravu v San
Francisku, ukázala, že po jejich spuštění provoz
rapidně zhoustnul. „Služby jako Uber nebo Lyft
podle studie mezi roky 2010 a 2016 způsobily
prodloužení doby dopravy o 60 %. Bez provozu
těchto služeb by se přitom podle studie čas
prodloužil o 22 %,“ říká Michal Doležel ze serveru
Nazeleno.cz. Podle studie také více než 2/3
vozů těchto služeb majitelé koupili za účelem
podnikání, ne jako vlastní vůz, který sdílejí.
více na
www.autoweek.cz

Schváleno automatizované parkování
Společnosti Bosch a Daimler získaly povolení
pro parkování bez řidiče a bez lidského dohledu.
Plně automatizovaná funkce parkování
v garážích muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu
je první na světě schválená úřady s úrovní 4
podle SAE.
Společnosti Bosch a Daimler dosáhly milníku
na cestě k automatizované jízdě, když získaly
souhlas od příslušných orgánů v BádenskuWürttembersku pro jejich automatizovaný
parkovací systém v garážích muzea MercedesBenz ve Stuttgartu. To z něj činí první plně
automatizovanou parkovací funkci bez řidiče
úrovně 4 podle SAE na světě, která je oﬁciálně
schválena pro každodenní použití.
Nejdůležitější prioritou společnosti Bosch
a Daimler pro parkovací službu bez řidiče byla
od samého začátku bezpečnost. Vzhledem
k tomu, že dosud neexistuje oﬁciální schvalovací
proces pro automatizované funkce řízení,
které nevyžadují řidiče, dohlížely na projekt od
samého začátku místní úřady - regionální správní
úřad ve Stuttgartu a ministerstvo dopravy
Bádenska-Württemberska – spolu s odborníky
z německé certiﬁkační autority TÜV Rheinland.
Jejich cílem bylo posoudit provozní bezpečnost
parkovací technologie v garážích. Výsledkem je
komplexní bezpečnostní koncepce s příslušnými

kritérii, která mohou být uplatněna i mimo tento
pilotní projekt.
Automatizovaný parkovací systém je přístupný
přes aplikaci ve smartfonu a nevyžaduje žádný
bezpečnostní ovladač. Jakmile řidič opustí garáž,
auto jede do vyhrazeného prostoru a zaparkuje.
Později se stejným způsobem vrátí do výchozího
bodu. Tento proces využívá souhru inteligentní
infrastruktury parkovací garáže, kterou dodávají
Bosch a Mercedes-Benz. Snímače Bosch v garáži
sledují koridor a jeho okolí a poskytují informace
potřebné pro navádění vozidla. Technologie
v automobilu převádí příkazy z infrastruktury
na jízdní manévry. Tak se mohou auta sama
pohybovat po nájezdech a výjezdech mezi
jednotlivými podlažími parkovací garáže. Pokud
senzory infrastruktury zaznamenají překážku,
vozidlo se včas zastaví.
Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně
automatizované parkování bez řidiče v roce
2015. V létě 2017 bylo poprvé veřejnosti
představeno pilotní řešení v parkovací garáži
muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu v reálných
podmínkách – s řidiči i bez řidičů za volantem. Po
této premiéře následovala intenzivní testovací
a startovací fáze. Počínaje rokem 2018 mohli
návštěvníci muzea využít parkovací službu
v provozu za doprovodu vyškoleného personálu.
více na
www.autoweek.cz

Toyota se připravuje na olympiádu
Toyota j a ko p a r t n e r o l y m p i j s k ýc h
a paralympijských her, představila speciální
vozidlo pro přepravu sportovců, organizátorů
a návštěvní ků během nadcházejících
Olympijských her v Tokiu 2020. K dispozici v dějišti
sportovních soutěží i na dalších oﬁciálních místech
bude 200 těchto elektromobilů.
Vozidlo s názvem APM (Accessible People
Mover) je dlouhé 390 cm a má minimální průměr
zatáčení 9,6 m. Dosáhne nejvyšší rychlost 19 km/h
a jeho dojezd je 100 km. Ve verzi Basic má tři řady
sedadel pro řidiče a pět cestujících. Při převozu
osob upoutaných na vozík je možné konﬁguraci
změnit jejich sklopením. Z bezpečnostních důvodů
je sedadlo řidiče vyvýšeno a umístěno uprostřed.
Sedadla jsou přístupná z obou stran a jsou zde
i rampy pro přepravu cestujících na vozíku.
Verze Relief pro pomoc v nouzi má polovinu
druhé řady a třetí řadu vyhrazenu pro nosítka
s možností zajištění. Vozítko bylo zároveň navrženo
tak, aby v něm měli místo dva zdravotníci vedle
nosítek.
Toyota se kromě dodání oﬁciálních vozidel
zaměřuje na mobilitu i z další stránky. Jako součást
olympijského projektu Tokyo 2020 Robot Project

přináší pět druhů robotů s různými funkcemi na
pomoc méně pohyblivým. Roboti od Toyoty jim
budou pomáhat v různých lokalitách.
Robot Miraitowa/Someity (Maskot) bude
kromě vítání sportovců a hostů v oﬁciálních
prostorách zpříjemňovat hry dětem. Humanoidní
robot T-HR3 umožní návštěvníkům neschopným
fyzické interakce ve vzdálenějších lokalitách
komunikovat přímo se sportovci jako by byli
přímo na místě. Robot pro dálkovou komunikaci
a virtuální mobilitu T-TR1 promítá obraz uživatele
ze vzdálené lokality a pomáhá tak člověku zakusit
pocit přítomnosti v místě robota kam fyzicky
zavítat nemohou. V části stadionu vybavené
pro vozíčkáře bude uvádět hosty k místům robot
na pomoc lidem Toyota HSR, zatímco nápoje
a další zboží, objednané pomocí tabletu, jim
bude roznášet robot Toyota DSR.
Roboti FSR pro speciální využití při technických
disciplínách (vrhy a hody) jsou vybaveni
autonomními funkcemi, aby posbírali házené
či vrhané předměty a tím zkrátili čas potřebný
k donášení předmětů.

více na
www.autoweek.cz

