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Automobilky registrují klesající poptávku
Výrobci automobilů hlásí klesající poptávku
po nových automobilech v Evropě a Severní
Americe, zatímco přibývají doklady toho,
že spotřebitelé se v důsledku rostoucí inﬂace
brání vyšším cenám a nechávají si hotovost na
nezbytné záležitosti. Poukazuje na to analýza
agentury Reuters.
Ačkoli některé luxusní značky jako Ferrari
a Mercedes zvýšily odhad prodeje vzhledem
k pokračující vysoké poptávce po jejich
špičkových modelech a Lamborghini hlásí
vyprodanou produkci na příští dva roky, vyhlídky
pro většinu odvětví jsou mnohem pochmurnější.
Čekací doby na nově objednaná auta se
zkracují, protože záznamy v knihách objednávek
řídnou. To se podle mnoha manažerů děje
i při stále ještě pomalejší výrobě než obvykle
a dodávkách výrazně nižších než v loňském
roce. Výrobci automobilů dosud chránili svůj
zisk zvyšováním cen, ale prudký nárůst inﬂace

v Severní Americe a Evropě by mohl ztížit
přenesení rostoucích nákladů.
„Počet nově příchozích objednávek klesá,“
uvedl generální ředitel BMW Oliver Zipse
s poukazem zejména na Evropu.
„Poptávka klesá, výstražné signály platí pro
Evropu a Severní Ameriku, méně už pro Čínu,“ řekl
finanční ředitel Volkswagenu Arno Antlitz, i když
tvrdí, že knihy objednávek jsou pro nadcházející
měsíce stále plné.
„Inflace v Evropě a Spojených státech
v posledních měsících prudce vzrostla, přičemž
centrální banky varují, že vrchol může přijít
až za několik měsíců, což vede k prudkému
poklesu spotřebitelských a obchodních nálad.
Údaje od on-line prodejců automobilů ukazují
zpomalení poptávky už od března. Spotřebitelé
jsou v současné době velmi opatrní,“ řekl ředitel
pro informace ve společnosti Cox Automotive
Philip Nothard.
Průzkum mnichovského institutu Ifo ukázal,
že počet nevyřízených objednávek německých
výrobců automobilů se zmenšuje a cenová
očekávání se pohybují po spirále sestupu.
„Stále častěji čelíme tomu, že domácí
rozpočet stojí proti nákupu auta,“ řekl už před
měsícem generální ředitel Stellantisu Carlos
Tavares. Automobilka zatím přenášela vlastní
rostoucí náklady na spotřebitele, ale to nemůže
trvat věčně. „Je tu limit pro zvyšování cen,“
konstatoval Tavares.
více na
www.autoweek.cz

Elektrický sprinter Kia EV6 GT
Kia EV6 GT je všestranný elektricky
poháněný crossover, který se dokáže
prosadit jako vysoce výkonný sportovní
vůz s působivými jízdními výkony. Oproti
modelu EV6, který má rovněž dva trakční

elektromotory, se výrazně zvýšil výkon. To
je z velké části zajištěno zadním motorem,
který je o 63 % výkonnější než zadní
pohonná jednotka v EV6. Celkový největší
výkon systému 424 kW (577 k) je vyšší než
má Porsche Taycan 4S. EV6 GT zrychlí na
100 km/h za 3,5 s, což z něj dělá nejlepšího
sériového sprintera v celé Hyundai Motor
Group, do níž Kia patří. Dosahuje největší
rychlost 260 km/h. Kia EV6 GT má stejný
akumulátor s kapacitou 77,4 kWh jako
EV6 s dlouhým dojezdem, ale s mnohem
vyšším výkonem má kratší dojezd – podle
firemních údajů 424 km v kombinovaném
cyklu podle WLTP. Díky vysokonapěťové
architektuře 800 V lze na rychlonabíjecí
stanici s odpovídajícím výkonem 350 kW
nabít akumulátor z 10 na 80 % za pouhých
18 minut. Nový režim GT systému Drive
Mode Select umožňuje přizpůsobit zážitek
z jízdy individuálním preferencím. EV6 GT
má dokonce také režim drift.

Suzuki S-Cross jako full hybrid
Suzuki bude od podzimu nabízet model
S-Cross také s hybridním pohonem.
Kombinace
zážehového
čtyřválce
Dualjet 1,5 l/75 kW (102 k ) a elektromotoru
o výkonu 24 kW (33 k) dává dohromady
systémový výkon 85 kW (115 k). Převodovka
je automatizovaná šestistupňová AGS.
Elektromotor
při
akceleraci
nejen
podporuje zážehový motor, ale dokáže
vozidlo pohánět i samostatně. Při brzdění
a zpomalování funguje elektromotor
jako generátor a přeměňuje kinetickou
energii na energii elektrickou a ukládá
ji do vysokonapěťového lithio-ionového
akumulátoru. Plně hybridní pohon malého
SUV umožňuje čistě elektrickou jízdu na
krátké vzdálenosti. Se spotřebou mezi 5,2

až 5,8 l/100 km není hospodárnější než
S-Cross 1,4 l/95 kW (129 k) s mild-hybridním
pohonem.
více na
www.autoweek.cz

Nová Astra – navržena pro dálnice
Šestá generace Opel Astra těží ze synergií
skupiny Stellantis. Díky tomu nabízí nejnovější
pohonné jednotky – zážehové, turbodiesel i plug
in hybridní systém.
Vývoj šesté generace Opelu Astra začal
před třemi roky s cílem využít maximálně
možnosti dané ve skupině Stellantis současně
se snahou maximalizovat typické vlastnosti
a přednosti vozů Opel, tedy unikátní sedadla
a světlomety, originální design s ostře řezanými
rysy zdůrazňujícími německou preciznost
a výrazný sportovní charakter v designu i jízdních
vlastnostech.
I když je nová Astra po technické stránce
spřízněná s Peugeotem 308 a DS 4, vyjadřuje
vlastní osobnost a působí dynamičtěji díky
nové tváři značky zvané Opel Vizor – nově
stylizovanému spojení černé mřížky chladiče
a standardně dodávaným Full LED světlometů.

Alternativou je přeplňovaný vznětový čtyřválec
1,5 CDTI o výkonu 96 kW (130 k). Plug-In hybridní
modely, které se objeví na trhu už zanedlouho,
jsou ve dvou výkonových verzích. Základní má
největší výkon systému 133 kW (180 k). Spalovací
motor 1,6 Turbo zde poskytuje výkon 110 kW
(150 k) a elektromotor 81 kW (110 k). Vrcholem
nabídky je Plug-In hybridní Astra s největším
výkonem systému 165 kW (225 k), kde má
spalovací motor 1,6 Turbo výkon 133 kW
(180 k). Kapacita akumulátoru 12,4 kWh umožňuje
dojezd s elektrickým pohonem až 60 km (podle
WLTP).
A do roka se Astra objeví i jako čistý
elektromobil Astra-e.
Nová Astra se vyrábí v hlavním závodě Opelu
v Rüsselsheimu. Cena začíná na 539 990 Kč.
Více na str. 10 (dostupná po stažení pdf verze)

Díky nové platformě EMP2 V3 od skupiny
Stellantis jsou celkové proporce oproti předchůdci
zcela odlišné. Délka 4374 mm se prakticky
nezměnila, ale prodloužil se rozvor náprav
o 13 mm na 2675 mm. Objem zavazadlového
prostoru dosahuje 422 l/1339 l, o 52 l víc než
u předchůdce. V případě turbodieselu to je 377
l kvůli nádrži AD Blue a u hybridu 352 l/1268 l kvůli
akumulátoru.
Zážehový přeplňovaný tříválec 1,2 Turbo
má výkon 81 kW (110 k) nebo 96 kW (130 k).

více na
www.autoweek.cz

Telematická jednotka Xmarton pro veterány
Majitelé historických vozidel starších 25
let mohou v rámci nového typu pojištění
u společnosti Kooperativa získat také
telematickou digitální jednotku Xmarton,
díky níž budou moci hlídat své vozidlo
na dálku v online prostředí moderní
aplikace. Jednotka umožňuje majitelům
nejen kvalitnější péči o historické vozidlo,
ale i včasné řešení krizových situací.
Česká společnost Xmarton vyvíjí digitální
systém pro správu a zabezpečení vozidel
a vozových parků. Přesto, že je většinově
používán pro moderní automobily, začala
se objevovat silná poptávka uživatelů, kteří
vlastní cenné historické vozidlo a chtějí
ho mít pod kontrolou. Proto se Xmarton
spojil s pojišťovnou Kooperativa a připravil
telematickou jednotku vhodnou pro
sledování a zabezpečení starších vozidel.
Telematická jednotka, která se nainstaluje

do vozidla, je propojena s aplikací, kterou si
majitel může nainstalovat do telefonu nebo
tabletu. S pomocí jednotky lze sledovat
polohu vozidla (GPS lokace) a majitel
v aplikaci obdrží varování v případě
pokusu o odcizení vozidla (zvedání, odtah,
případně jiné pohyby vozu). Jednotka zajistí
automatické informování pojišťovny a její
asistenční služby v případě, že se vozidlo
dostalo do dopravní nehody. Jednotka
pracuje jen na vlastní interní baterii s výdrží
až šest měsíců.

Rozšíření roamingových služeb v síti E.on Drive
E.on
rozšířil
mezinárodní
roaming
v elektromobilitě pro zákazníky registrované
v síti E.on Drive o další čtyři evropské země.
E.on dokáže pro zákazníky registrované
v síti E.on Drive, nabídnout možnost zaplatit
jednou kartou u 12 000 dobíjecích bodů
v devíti zemích Evropy včetně České
republiky. Už od 1. června mohou uživatelé

registrovaní v systému E.on Drive dobíjet
svou kartou vedle České republiky také
v Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku.
Od 1. srpna přibyly i sítě v Maďarsku, Slovinsku,
Chorvatsku a Rumunsku s dalšími 3000
dobíjecími body. V nejbližší době by měla
přibýt také Itálie. „Všechny stanice najdou
zákazníci v naší aplikaci E.on Drive a uvidí
u nich obsazenost a transparentně také
cenu, za kterou budou dobíjet. Vše bude
tak, jak jsou zvyklí z roamingových služeb
v Česku,“ dodává Jakub Kott z oddělení
Mobility Services společnosti E.on.

Další témata 31. týdne na autoweek.cz
Japonské automobilky zvažují biomasu k výrobě paliva
Poruchy, které zvyšují spotřebu paliva
V EU pokračuje pokles prodeje užitkových vozidel
Zájem o online prodej ojetých aut ve Škoda Plus roste
více na
www.autoweek.cz

Výrobci čipů vzkazují automobilkám: Plaťte!
Nedostatek čipů, který během dvou let donutil
výrobce automobilů zrušit výrobu 13 milionů
vozů, se zmírňuje – za vysokou cenu. Představuje
to pro automobilový průmysl zásadní posun:
vyšší náklady, více práce při vývoji čipů a větší
kapitálové nasazení výměnou za lepší postavení
pro zajištění dodávky místo dosavadního
spoléhání na subdodavatele.
Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti
polovodičů poukazuje na to, že výrobci automobilů
po velkou část krize nechápali, jak funguje
dodavatelský řetězec, a na jejich neochotu sdílet
náklady a rizika. Ředitel největšího výrobce čipů
na světě Taiwan Semiconductor Manufacturing C.
C. Wei konstatoval, že mu nikdy nezavolal žádný
vedoucí pracovník z automobilového průmyslu
– dokud nebyl nedostatek zoufalý. „V posledních
dvou letech mi volají a chovají se jako mí nejlepší
přátelé,“ řekl.
Generální ředitel výrobce čipů GlobalFoundries
Thomas Caulfield uvedl, že automobilový průmysl
už chápe, že nemůže nechat riziko výstavby
továren na čipy v hodnotě mnoha miliard dolarů
na jejich producentech: „Nemůžete nechat jednu
část průmyslu nosit vodu pro zbytek. Nebudeme
zvyšovat kapacitu pokud se zákazník nezaváže
k odběru a pokud nemá v této kapacitě vlastnický
podíl.“
Výrobce čipů z Minnesoty SkyWater Technology
jedná s automobilkami o tom, aby koupily zařízení

nebo zaplatily výzkum a vývoj, zatímco americká
společnost onsemi vyžaduje dlouhodobé smlouvy
na své čipy vyráběné z karbidu křemíku.
„Průměrný objem použitých polovodičů
na vozidlo do roku 2026 přesáhne 1000 USD,
což oproti prvnímu roku pandemie znamená
zdvojnásobení,“ uvádí Gartner. Jeden příklad:
Porsche Taycan má přes 8000 čipů. To se podle
Volkswagenu do konce desetiletí zdvojnásobí
nebo ztrojnásobí.
Na rozdíl od Tesly, která navrhuje své vlastní
základní čipy, tradiční automobilky musí změnit
přístup. „Pochopili jsme, že jsme součástí
polovodičového průmyslu. Nyní máme lidi, kteří
se věnují pouze strategickému řízení polovodičů,“
konstatuje manažer pro polovodiče z koncernu
Volkswagen Berthold Hellenthal.
Japonská Renesas Electronics a nizozemská
NXP Semiconductors spolupracují s automobilkami
na návrhu nové architektury, kde by jeden
počítač centrálně řídil všechny funkce. „Probudili
se. Pochopili, co to znamená, a snaží se najít ty
správné talenty. Je to velký posun,“ řekl generální
ředitel NXP Kurt Sievers.
„Zajištění a udržení čipových inženýrů bude
výzvou pro výrobce automobilů, kteří budou
muset konkurovat společnostem Alphabet,
Google, Amazon.com a Apple,“ konstatuje
poradce rizikového kapitálu ze Silicon Valley
Evangelos Simoudis.
více na
www.autoweek.cz

Servisní tým Tatra Trucks pomáhá hasičům v Hřensku
Většina hasičů při hašení požáru
v oblasti Českého Švýcarska využívá
vozidla Tatra. Na místě je v plném nasazení
například
speciální
velkoobjemová
cisterna na podvozku Tatra Force 10x10
nebo speciální automobilová stříkačka
Tatra Force 8x8 s pancéřovanou kabinou
Titan, kterou vyrobila Tatra Trucks ve
spolupráci s Tatra Defence Vehicle a THT
Polička právě podle požadavků HZS ČR
pro zásahy v extrémně nebezpečných

oblastech. Mezi nasazenou technikou je
i pancéřované speciální zásahové vozidlo
CZS 15 Triton na podvozku Tatra, jež pro
HZS ČR vyrobili ve firmě Excalibur Army.
S takto náročnými zásahy je spojeno
i riziko poškození vozů. Proto se společnost
Tatra Trucks rozhodla hasičům poskytnout
podporu a vyslala do Hřenska servisní
vozidlo s techniky a mechaniky. Kromě
toho je již na místě další vozidlo, které
zajišťuje dovoz potřebných náhradních
dílů. Kromě toho řadu dní působil v místě
požárů také vrtulník Mi-8, který holding
Czechoslovak Group, většinový akcionář
společnosti Tatra Trucks, poskytl pro hašení
v nedostupných místech.

Milwaukee představuje vysoce výkonné leštičky
Milwaukee Tool přichází se dvěma
inovativními produkty, které jsou schopné
provádět jak leštění, tak i náročné korekce
karoserie. Excentrické leštičky M18 Fuel
15 mm a 21 mm byly navrženy s ideálním
vyvážením a ergonomií úchopu tak, aby
poskytovaly celodenní pohodlí a větší
kontrolu. Mají nízkou úroveň vibrací i hluku,
což uživatelům umožňuje držet nářadí
pohodlně a po delší dobu, snižuje jejich
únavu, a zvyšuje produktivitu. Excentrické
leštičky M18 Fuel 15 mm a 21 mm poskytují
potřebný výkon k profesionálnímu leštění
a
náročným
opravám.
Inteligentní
technologie RedLink Plus dává leštičkám
zpětnou vazbu od motoru, která jim
umožňuje udržovat rychlost a výkon při

zatížení, a to i při vysokých otáčkách
kotouče, který je odolný proti zadrhávání
i na zakřivených površích. Všechny výrobky
M18 Fuel jsou vybaveny exkluzivními
inovacemi Milwaukee – bezkartáčovým
motorem
Powerstate,
akumulátorem
Redlithium a inteligentním hardwarem
a softwarem RedLink Plus, které poskytují
vynikající výkon, dobu provozu a odolnost.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Automotive organizace hledá PR manažera
V jedné ze společností z oblasti
dodavatelských
sítí
pro
český
automobilový průmysl bude v srpnu končit
dosavadní PR manažer a firma začíná
shánět jeho nástupce. Jde o práci na
plný úvazek v Praze, organizace nechce
v této fázi zveřejňovat své jméno. Nový
PR manažer(ka) by měl mít zkušenosti z
oboru, znalost práce s médii a orientovat
se v české výrobní a dodavatelské síti.
Požaduje se pečlivost, samostatnost,
pracovní znalost anglického jazyka nutná.
Více informací zájemcům ústně: Erich
Handl, 604 200 777

Změna v komunikaci Škoda Auto
Vítězslav Kodym převzal od 1. srpna
vedení celosvětové Komunikace produktu
společnosti Škoda Auto a bude tak
zodpovídat za tematické okruhy technika,
produkty a motorsport. Kodym bude
přímo podřízen vedoucí komunikace
Ariane Kilian. Ve funkci vystřídá Christiana
Heubnera, který převezme vedení
oddělení Communication Experience
značky Volkswagen ve Wolfsburgu.
Vítězslav Kodym pracuje v oddělení
komunikace společnosti Škoda Auto od
roku 2013, naposledy ve funkci vedoucího

Managementu komunikace. V této funkci
zodpovídal za strategické plánování a
koordinaci celosvětových komunikačních
aktivit.
Ariane Kilian, vedoucí komunikace
společnosti Škoda Auto, zdůraznila:
„Děkuji Christianu Heubnerovi, který
Komunikaci produktu v posledním roce
a půl vynikajícím způsobem formoval a
vnesl do ní impulzy zejména v podobě
inovativních digitálních formátů, a přeji
mu jen to nejlepší při jeho novém úkolu.
Zároveň se těším na spolupráci s Vítězslavem
Kodymem. V jeho osobě jsme pro tento
úkol získali uznávaného produktového
experta, který díky své dlouholeté
zkušenosti
motoristického
novináře
přinese nové nápady. Zaměří se hlavně
na ještě digitálnější, agilnější a efektivnější
uspořádání Komunikace produktu, které
maximálně splní požadavky novinářů.“
více na
www.automakers.cz
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Nová Astra – navržena pro dálnice
Interiéru dominuje nově vytvořená velká
deska Pure panel sdružující 10“ digitální
přístrojový panel a 10“ displej infotainmentu, vše
založené na platformě Qualcomm Snapdragon
Automotive Cockpit. Návrháři Opelu dbali na to,
aby řidič měl na očích všechny důležité údaje,
ale zároveň nebyl obtěžován a rozptylován
nadbytečnými informacemi a funkcemi. Zásadní
prvky a systémy (například klimatizace) je stále

možné ovládat pomocí mechanických spínačů
a tlačítek. Připojení telefonu pro jeho zobrazení
na displeji je možné bezdrátově.
Řidiče podporují nejmodernější technologie,
například head-up displej nebo poloautomatický
asistenční systém Intelli-Drive 2.0, který integruje
všechny kamery a snímače s konektivitou
e-horizon a 360° kamerou Intelli-Vision, či špičkové
světlomety se systémem IntelliLux LED Pixel se 168
segmenty jako v modelu Insignia.
Tlumiče, pružiny, dorazy,
stabilizátor zadní náprav y
a nastavení řízení si zajistil Opel
vlastními silami aby nabídl filozofii
jízdy specifickou pro německou
značku a styl jízdy s důrazem na
velkou stabilitu ve vysoké rychlosti
a při průjezdu zatáčkami s rychlou
odezvou řízení. K tomu se přidává
i důraz na aerodynamiku. Nová
Astra je proto jako typický
německý kompakt úplně jiná než
Peugeot 308, ale také je zcela
odlišná od předchozí generace.

více na
www.autoweek.cz

Jak chtějí velké společnosti snížit
spotřebu energie
Jak se na hrozící nedostatek plynu a elektrické
energie připravuje německý automobilový
průmysl a související odvětví?
Německý automobilový průmysl dosud
potřeboval velké množství plynu pro mnoho
procesů a zásobování svých továren energií.
Navíc se elektřina někdy vyrábí ve vlastních
závodech spalováním plynu. Koncern
Volkswagen například aktuálně přestavuje
elektrárnu ve svém sídle ve Wolfsburgu z uhlí na
plyn. „Jsme v pozici, kdy můžeme využívat oba
zdroje energie,“ řekl finanční ředitel Arno Antlitz
na jaře krátce po začátku ukrajinské války.
Mercedes - Benz zdůraznil, že hrozící
nedostatek plynu mu způsobuje značné
obavy. V případě potřeby chce snížit spotřebu
až na polovinu. Podle generálního ředitele
Oly Källenia je připraven nouzový plán: „Tato
opatření bychom byli schopni realizovat ještě
letos.“ Elektřina ze spalování plynu by měla být
nahrazována energií z obnovitelných zdrojů
a v případě potřeby by se mohla použít i ropa.
Continental je jako dodavatel pro
automobilov ý průmysl rovněž zasažen
energetickou krizí. Podí l plynu v jeho
energetickém mixu je významný. Jednotlivá
místa jsou zranitelná v různé mí ře: „Od
neovlivnění vůbec přes využití zemního plynu
čistě pro účely vytápění a výrobě procesního
tepla až po využití plynu přímo ve výrobním
procesu.“

Ve strojírenství, které je charakterizováno
středně velkými podniky a bývá označované
jako páteř německé ekonomiky, se míra obav
liší firmu od firmy. Energetický expert ze sdružení
VDMA Matthias Zelinger odhaduje, že by firmy
mohly krátkodobě vystačit s o 20 až 40 % menším
objemem plynu.
Výroba oceli je náročná na suroviny a nedostatku
plynu se oceláři hodně obávají. Zemní plyn je nutný
k výrobě tepla pro válcování nebo v koksovnách.
Méně plynu znamená menší produkci. Pro
zachování procesů je nezbytné určité minimální
množství, jinak nelze vyloučit odstávky a poškození.
Největší německý výrobce Thyssenkrupp
vidí u plynu jen malý potenciál úspor: „Přechod
na ropu nebo uhlí není v našich výrobních
procesech možný.“ Také německé číslo dvě
Salzgitter zdůrazňuje: „Při výrobě oceli existuje
několik zpracovatelských a pomocných procesů,
které jsou závislé na zemním plynu.“ Část plynu
lze nahradit olejem, stále častěji se používají
odpadní plyny a ve střednědobém horizontu
chce Salzgitter pro výrobu surového železa přejít
z koksovatelného uhlí na vodík.
S podílem 15 % je chemický průmysl největším
spotřebitelem plynu v Německu. Zemní plyn je
zde nejen nepostradatelným zdrojem energie,
ale také surovinou, která se používá v mnoha
konečných produktech. Sdružení VCI proto vidí
jen malý potenciál pro snížení jeho spotřeby.
více na
www.autoweek.cz

Baidu představuje robotaxi
Čínská společnost Baidu představila své plně
autonomní vozidlo nové generace Apollo RT6,
které je cíleně navrženo pro plně autonomní
řízení s úrovní 4 s odnímatelným prostorem pro
volant.
Apollo RT6 bude uveden do provozu v Číně
v roce 2023 v rámci autonomní služby Apollo
Go. S dramaticky sníženou prodejní cenou
250 000 jüanů (898 000 Kč) se očekává, že příchod
Apollo RT6 urychlí zavádění autonomních vozidel
ve velkém měřítku v řádu desítek tisíc kusů.
„Toto masivní snížení nákladů nám umožní
nasadit desítky tisíc autonomních vozidel po celé
Číně. Posouváme se tím k budoucnosti, kde bude
jízda robotaxi stát poloviční cenu oproti dnešní
jízdě taxíkem,“ řekl Robin Li, spoluzakladatel
a generální ředitel společnosti Baidu.
Jako šestá generace autonomních vozidel
se Apollo zásadně odlišuje od předchozích

generací robotaxi společnosti Baidu. Ty totiž
koncepčně vycházely z konvenčních vozidel. Je
to první model vozidla postavený na autonomní
E/E architektuře Baidu Xinghe vyvinuté speciálně
pro plně autonomní řízení. Ta vytvořila nové
možnosti uspořádání vozidla bez volantu,
například umožňuje instalaci dalších sedadel,
prodejních automatů, stolních počítačů nebo
herních konzolí. Při délce 4760 mm a rozvoru
2830 mm je Apollo RT6 vybaveno nezávislými
zadními sedadly s velkým prostorem pro nohy,
zcela rovnou podlahou a inteligentním systémem
interakce.
RT6 integruje nejpokročilejší systém
autonomního řízení Baidu L4 poháněný duálními
jednotkami výpočetním výkonem až 1200 TOPS
(Tera Operations per Second). K získání vysoce
přesné detekce na velké vzdálenosti na všech
stranách vozidlo využívá 38 senzorů včetně 8
lidarů a 12 kamer. Bezpečnost a spolehlivost
je podpořena celkovým testovacím nájezdem
více než 32 000 000 km. Viceprezident Baidu
a generální ředitel Intelligent Driving Group (IDG)
Zhenyu Li tvrdí, že schopnost autonomního řízení
Apollo RT6 je ekvivalentní kvalifikovanému řidiči
s 20 lety zkušeností.
Jako největší světový poskytovatel služeb
robotaxi se Apollo Go od svého spuštění v roce
2020 rozšířil do 10 měst v Číně a realizoval už více
než 1 milion objednávek.
více na
www.autoweek.cz

Ekologická likvidace autovraků
Nerecyklovatelné díly autovraků nemusí končit
ve spalovnách. Díky plazmovému zplyňování
je lze přeměnit na čistou energii. Společnost
Millenium Technologies, člen skupiny JRD, se ve
svém vědecko-technickém parku v Dubé zabývá
plazmovým zplyňováním odpadů. Technologie
dokáže zpracovat jakýkoliv druh odpadu, využít
jeho energetickou hodnotu a přeměnit ho na
čistou energii.
Díky své variabilitě si poradí i s náročně
zpracovatelnými nekovovými částmi autovraků.
Ty jsou složeny zejména z plastových, gumových,
molitanových a jiných nekovových částic,
které jsou obtížně likvidovatelné. Provozovatelé
autovrakovišť tyto nerecyklovatelné součásti
obvykle pracně separují a následně platí za
jejich likvidaci ve spalovnách či cementárnách.
Plazmové zplyňování dokáže tento materiál
efektivně zpracovat a přetvořit na syntézní plyn.
Ten lze dále energeticky využít například na
výrobu elektřiny a tepla s následným využitím
přímo v provozu vrakoviště.
Návratnost investice do technologie
plazmového zplyňování je v případě
autovrakovišť a podobných provozů přibližně
pět let, dle velikosti jednotky a způsobu využití
energetických produktů.
„Dokážeme zpracovat téměř všechny druhy
odpadu a pomocí technologie plazmového
zplyňování je ve výsledku bezemisně přeměnit
na syntézní plyn, který lze následně pomocí
běžně dostupných technologií využít k výrobě
tepla, elektřiny či paliva. Vyřešíme tak otázku

nejen ekologické likvidace odpadu, ale zároveň
vytváříme čím dál cennější zdroje energie.
Konkrétně plastové součásti z autovraků jsou díky
vysokému obsahu uhlíku ideálním zdrojem pro
výrobu plnohodnotné náhrady zemního plynu,“
uvádí výkonný ředitel Millenium Technologies
Petr Dlabal.
Millenium Technologies pomocí plazmového
zplynování dokáže využít energii jakéhokoliv
odpadu. Vstupní surovina je uvnitř reaktoru
vystavena teplotě 1100 až 1400 °C a přímému
kontaktu s výronem plazmatu o teplotě 3000 až
5000 °C, čímž dochází k rozkladu organických
sloučenin a vzniká tak syntézní plyn a sklovitá
struska.
Syntézní plyn má stabilní složení – vždy se
jedná o směs CO, H2, CO2 a N2. Je v zásadě
velmi podobný svítiplynu. Vitrifikovanou strusku
je možné využít ve stavebnictví, ale také při
budování silniční infrastruktury. Celý proces
zpracování odpadu v reaktoru za pomocí
plazmatu je zcela bezemisní.

více na
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Roste zájem o LPG
Letos se významně zvyšuje zájem o vozy na
LPG. V pololetí bylo registrováno 1985 nových
LPG automobilů, což je dvojnásobek oproti
stejnému období rekordního loňského roku (vloni
to bylo 996 vozů). Z toho 1898 vozů bylo značky
Dacia (vloni 864) a zbylých 86 Renault (vloni 129).
Zkapalněný ropný plyn je po benzinu a naftě
třetí nejčastěji registrovanou pohonnou hmotou
před elektromobily a plug-in hybridy.
Uvedená čísla hovoří o registracích nových
vozů. Pro LPG je ale typické, že víc vozů se na
spalování autoplynu přestavuje dodatečně.
Přestavbové sady jsou dostupné pro širokou
paletu motorů, a to jak s nepřímým vstřikováním
paliva do válců, tak i pro moderní s přímým
vstřikováním. Podle statistik Ministerstva dopravy
bylo v prvním pololetí realizováno celkem 3795
přestaveb. Tento údaj zahrnuje jak celkový počet
montáží, tak i demontáží, a to LPG i CNG systémů.
V současnosti se ale přestavby CNG prakticky
nedělají a podíl demontáží činí 12 %.
„Přestaveb na LPG se v prvním pololetí
uskutečnilo více než 3300,“ odhaduje technik
společnosti Autogas – Centrum Evžen Procházka.
„Zájem o montáže je vzhledem k vysokým
cenám benzínu značný. V současné době
objednáváme termíny přestavby na druhou
polovinu října,“ dodává Procházka.
V první půli loňského roku bylo v Česku
realizováno asi 1900 dodatečných přestaveb na

LPG. Údaj za leden až červen letošního roku tak
představuje meziroční nárůst téměř o tři čtvrtiny.
Sečteme-li registrace nových vozů a přestavby,
tak na českých silnicích přibylo 5300 vozidel na
LPG, zatímco ve stejném období roku 2021 dosáhl
tento součet 2900.
Výhoda LPG spočívá i v rozsáhlé síti čerpacích
stanic – v ČR jich je skoro 1000. Zásadní výhodou
LPG je však jeho cena. „LPG není primárně
závislé na Rusku a jeho cena tudíž není tak
citlivá na geopolitickou situaci, jako je tomu
třeba u zemního plynu. Většinou stojí litr LPG
přibližně polovinu toho, co benzínu. V posledních
týdnech, kdy stál benzín více než 47 Kč za litr,
se litr LPG stále držel pod hranicí 20 korun,“
vysvětluje výkonný předseda České asociace
LPG Ivan Indráček.
Výrazný nárůst registrací nových vozů s LPG
pohonem eviduje rovněž Evropské sdružení
výrobců automobilů ACEA. Za první pololetí
bylo v EU registrováno 131 869 nových LPG
automobilů, což znamená meziročně více než
čtvrtinový růst. V prvním čtvrtletí přibylo nejvíc
registrací nových LPG vozů v Německu (+287,7 %),
Francii (+76,6 %) a Španělsku (+41,5 %). V období
od dubna do června narostl počet registrací ve
srovnání s loňským druhým čtvrtletím nejvíc ve
Španělsku (+57,6 %), Francii (+21,9 %) a Německu
(+10,3 %).
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