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Od uvedení na trh v roce 1999 byly zákazníkům 
dodány více než čtyři miliony vozů Škoda 
Fabia. Jde o velmi úspěšný model, jeden  
z nejprodávanějších vozů ve své třídě a 
poptávka po něm je stále vysoká. Čtyři roky po 
uvedení třetí generace na trh prošla Škoda Fabia  
ve verzích hatchback i kombi modernizací, která 
přinesla nové designové prvky a technické 
novinky. 

Fabia se jako nástupce modelu Favorit 
představila v roce 1999 na Mezinárodním 
autosalonu ve Frankfurtu n. M. O rok později, 
na podzim roku 2000, se na autosalonu 
 v Paříži představila Fabia Combi. Celkem Škoda 
dodala zákazníkům 1 791 000 vozů Škoda Fabia 
první generace. 

V roce 2007 se na autosalonu v Ženevě 
poprvé představil hatchback 2. generace.  
Na podzimním autosalonu ve Frankfurtu se 

přidala verze kombi. V roce 2009 je doplnila 
varianta s offroadovými prvky Fabia ScoutLine 
a v roce 2011 měla premiéru varianta Fabia 
Monte Carlo. Za sedm let bylo zákazníkům 
dodáno 1 704 100 vozů druhé generace. 

Třetí generace byla uvedena na trh v roce 2014. 
Dosud bylo zákazníkům dodáno 688 500 vozů.

U modernizované Fabie příď, záď a maska 
chladiče dostaly výraznější vzhled. Přístrojové 
desce vévodí přepracovaný sdružený panel 
s novým vzhledem lépe čitelných kruhových 
přístrojů a displejů. 

Nabídka motorů zahrnuje jen zážehové tříválce 
o objemu 1,0 l - MPI a tři s přeplňováním TSI, 
jejichž výkon je 55 kW (75 k), 70 kW nebo 81 kW 
(110 k). Motory TSI jsou nově vybaveny filtrem 
pevných částic. Motor 1,0 MPI/44 kW (60 k) 
naběhne až v průběhu roku. Převodovky jsou 

pětirychlostní, pro motor  
1,0 TSI/81 kW šestirychlostní 
nebo sedmistupňová DSG.

Cena začíná na 259 900 Kč 
za verzi Active 1,0 MPI/44 
kW, ale u verzí uváděných 
nyní na trh je to 294 900 Kč 
za hatchback s motorem 
 1,0 TSI/70 kW. Cena kombi je 
o 14 000 Kč vyšší.

Více, vč. technických dat  
a ceníku na str. 10

více na
www.autoweek.cz
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Citroën Berlingo - ceny pro český trh
Na český trh bude už brzy uvedena nová 
generace osobní verze malého minivanu 
odvozeného z užitkového automobilu 
Citroënu Berlingo. Citroën pro Českou 
republiku zvolil čtyři úrovně výbavy 
 a pět pohonných jednotek. Vůz bude  
k dispozici ve dvou délkách, prodlouženou 
verzi nazýváme XL. Základní úroveň 
výbavy Live má ve standardní výbavě 
mj. klimatizaci, rádio, Bluetooth, aktivní 
systém varování před neúmyslným 
opuštěním jízdního pruhu, rozpoznávání 
dopravních značek, tempomat, elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka 
atd. Cena verze se zážehovým motorem 1,2 PureTech 110 MAN6 (81 kW) je 359 900 Kč, 
 (resp. 349 900 Kč při využití bonusu spojeného s exkluzivním financováním Privilege). 
Verze s turbodieselem 1,5 BlueHDi 75/55 kW je o 25 000 Kč dražší. Berlingo XL  
s prodlouženým rozvorem náprav je dražší o 20 000 Kč. Vozy se dodávají s prodlouženou 
značkovou zárukou EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km. 
více na www.autoweek.cz

Toyota Aygo po modernizaci
Od jara se v automobilce 
TPCA v Kolíně vyrábí 
modernizovaná podoba 
druhé generace městských 
miniaut. Podobu Toyoty 
Aygo charakterizuje příď se 
znakem X nově standardně 
se světlomety LED pro 
denní svícení. Přístrojová 
deska působí trojrozměrným 
dojmem. Modernizované 
Aygo lze ve velké míře 
individualizovat. Toyota 
připravila celkem čtyři 

základní verze a k tomu je možnost výběru z řady dalších doplňků a sad. Aygo při 
délce 3455 mm a rozvoru náprav 2340 mm má objem zavazadlového prostoru 168 l. 
Výkonnější tříválec 1,0 VVT-i má nyní výkon 53 kW (72 k). Kombinuje se s pětirychlostní 
přímo řazenou nebo robotizovanou x-shift. Cena třídveřové varianty začíná podle 
ceníku od 230 900 Kč, pětidveřová varianta je o 5000 Kč dražší.
více na www.autoweek.cz



Audi přichází s největší modelovou ofenzivou 
ve své historii. Jednou z jejích součástí je zcela 
nový model Q8, reagující na oblibu velkých 
prémiových SUV s karoserií ve stylu kupé.

Na rozdíl od konkurence byl Q8 vyvíjen  
od počátku jako samostatný model a ne jako 
úprava stávajícího modelu, i když samozřejmě 
používá stejnou platformu MLB evo jako Audi 
Q7 (stejnou používají i Porsche Cayenne, 
Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga nebo 
Lamborghini Urus). Má ale jiné proporce 
 - je kratší o 66 mm a o 38 mm nižší, ale širší  
o 27 mm. Audi Q8 má délku 4986 mm a rozvor 
náprav 2995 mm. Zavazadlový prostor má 
objem 605 l, po sklopení zadních sedadel  
1755 l.

Podoba vozu s nově pojatou mřížkou chladiče 
je demonstrací robustnosti a síly. Standardem 
jsou hlavní světlomety LED, na přání HD Matrix 
LED se 24 diodami na každé straně. Zajímavostí 
jsou u SUV unikátní bezrámová boční okna. 
Interiér je řešen stejně jako v A8, A7 Sportback 
a A6/A6 Avant se směřováním k přechodu 
na hlasové ovládání. Poprvé se pro tento 
model dodávají sportovní sedadla kombinující 
odvětrávání a masážní funkci.

Standardně se dodává s pohonem všech kol 
s mezinápravovým diferenciálem. Na přání 
je k dispozici i řízení všech kol, které dodává 
tak velkému vozu překvapující obratnost  
v zatáčkách a ve stísněném prostoru. Podvozek 
může mít tři systémy pérování - standardně 
to jsou ocelové pružiny s nastavitelnou 
tuhostí a adaptivními tlumiči nebo  
dvě verze vzduchového pérování Adaptive air 
suspension s adaptivními tlumiči, a to komfortní 
nebo sportovní, v obou případech s možností 
nastavení světlé výšky až na 254 mm, zatímco 
se standardním podvozkem to je 220 mm. 

Všechny pohonné jednotky využívají systém 
MHEV s motor/generátorem s funkcí spouštěče 
BAS (Belt Alternator Starter). V rozsahu rychlostí 
od 55 do 160 km/h se může dynamické SUV 
pohybovat setrvačností s deaktivovaným 
motorem. V případě potřeby se motor rychle 
komfortně znovu spustí. 

Při zahájení prodeje je k dispozici jen verze  
50 TDI quattro s motorem V6 3,0 l/210 kW 
(286 k) s točivým momentem 600 N.m  
se základní cenou 1 945 900 Kč (vč. DPH)  
a zárukou 4 roky/120 000 km. Audi Q8 se vyrábí 
v Bratislavě (stejně jako Q7).

více na
www.autoweek.cz

Audi Q8 do prodeje
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Samsung plánuje obrovské investice 
do automobilového průmyslu
Jihokorejská technologická skupina 
Samsung se chce zaměřit na rozvíjející 
se odvětví, jako jsou umělá inteligence, 
technologie pro autonomní řízení, 
sítě pro pátou generaci mobilních 
komunikací (5G) a elektronických 
systémů pro auta. Šokující na tom je ale 
výše plánovaných investic. V příštích 
třech letech plánuje vynaložit do těchto 
oblastí 22 miliard dolarů. Jde o součást 
tříletého investičního plánu, během něhož chce Samsung investovat 138 miliard 
dolarů na vybudování nového směřování společnosti a vytvoření nových zdrojů zisku. 
Samsung usiluje o to, aby se stal „vedoucí silou v budování a stimulace ekosystému 
inovativních společností pro digitální ekonomiku.“ Investice budou realizovány různými 
společnostmi koncernu Samsung, především společností Samsung Electronics. 
Cílem programu je i revitalizace ekonomiky v Jižní Koreji. Proto se 72 % 
plánovaných investic uskuteční právě zde a bude tu vytvořeno celkem  
40 000 nových pracovních míst.
více na www.autoweek.cz

Velmi zvláštní Ford Territory 
Prodej Fordu v Číně se letos v prvním 
pololetí propadl o 25 % v porovnání  
s loňským rokem - na nejnižší hodnotu 
od roku 2001! Fordu totiž v Číně 
chybí levné crossovery. U Fordu našli 
originální řešení. V oficiální tiskové 
zprávě se uvádí, že nový model 
Territory se bude vyrábět ve spojení 
 s čínskou společností Jiangling 
Motors Corporation (JMC), 
 ale ve skutečnosti jde o crossover 

Jiangling Yusheng S330, ale se všemi poznávacími znaky Fordu ovšem s původní 
přístrojovou deskou, značkovým multimediálním systémem a moderními systémy 
aktivní bezpečnosti. Ford Territory bude samozřejmě dražší než Yusheng S330, ale ne  
o mnoho. Mimo Čínu se ale tento model neobjeví.
více na www.autoweek.cz

Další zajímavosti 32. týdne na www.autoweek.cz:
Try & Buy ve všech pobočkách Mototechny v ČR
Heureka vstoupila do auto-moto segmentu
Valeo AquaBlade - stěrače budoucnosti



Mercedes-Benz třídy C 
 po modernizaci
Čtvrtá generace 
Mercedesu třídy C 
(W205), uvedená na trh  
v roce 2014, byla ve 
čtvrtém roce prodeje 
n e j p r o d á v a n ě j š í m 
modelem značky. Třída 
C má rozvor náprav  
2840 mm a sedan je 
dlouhý 4686 mm. Sedan i 
kombi  prošly modernizací 
rozšiřující nabídku 
moderních technologií. 
Byl přepracován vnější i 

vnitřní design a zcela nová je elektronická soustava vozidla. Nově nabízí na přání 
digitální displej panelu přístrojů a multimediální systémy. 
K dispozici jsou zážehový čtyřválec 1,5 l/135 kW (184 k) s mildhybridním systémem jako C 
200 s pohonem zadních kol nebo C200 4Matic s pohonem všech kol. Nový turbodiesel 
2,0 l/143 kW (194 k) s pohonem zadních kol je uváděn jako C 220 d. Vrcholem nabídky 
je Mercedes-AMG C 43 4Matic s motorem V6 BiTurbo 3,0 l/287 kW (390 k). 
Výroba modernizované podoby v závodě v Brémách už začala. Cena začíná na 997 
040 Kč za sedan C 200, v případě C 200 kombi to je 1 057 540 Kč (vč. DPH). 
více na www.autoweek.cz

Ford Transit s nízkým rámem
Ford představil novou verzi užitkového 
modelu Transit se speciálním šasi  
se sníženou stavbou rámu o 100 mm 
proti standardnímu šasi, což je ideální 
pro nástavby s nízkou polohou podlahy 
usnadňující přístup i nakládání a eliminuje 
potřebu vybavit záď zdvihacím zařízením. 
Nová rámová konstrukce současně zvýší 
užitečné zatížení vozu o 200 kg. Nová 
podoba rámu je určena pro Chassis Cab 
s celkovou hmotností 3,5 t a pohonem 
předních kol. Zákazníci mohou volit ze tří délek rozvoru, v případě nejdelší verze 
 se dodává náprava s rozšířeným rozchodem zadních kol. K dispozici bude s turbodiesely 
2,0 EcoBoost/96 kW (130 k) nebo 125 kW (170 k).
více na www.autoweek.cz



Prototyp Urban Lab 2 dosáhl snížení 
spotřeby o 12,8 %  
Po osmi měsících vývoje a sedmi 
měsících testování dosáhl prototyp 
Renault Trucks Urban Lab 2 snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 v městském 
a příměstském prostředí o 12,8 %  
v porovnání se standardním distribučním 
vozidlem s chladírenskou nástavbou. 
To představuje úsporu 3,5 l paliva  
a 9 kg emisí CO2 na 100 km.
Ve spolupráci se společností Lamberet 
pracoval Renault Trucks na aerodynamice vozidla a chladírenské nástavby.  
Na vozidle Urban Lab 2 se testovala kombinace mikro-hybridní technologie a systému  
Stop & Start společností Valeo, které potvrdily významný přínos ohledně spotřeby paliva 
zvláště v městském prostředí. Součástí Urban Lab 2 je navigační systém BeNomad 
 s komunikačním systémem pro semafory. To umožňuje kalkulovat, zda je efektivnější 
zrychlit, nebo brzdit. Prototypové pneumatiky Michelin byly vyvinuty pro snížení valivého 
odporu.
více na www.autoweek.cz

Tatra Phoenix jako kropicí cisterna
Nejnovějším přírůstkem mezi vozy Tatra Phoenix 
společnosti Eurovia Kamenolomy je kropicí 
cisterna dodaná dealerem Partner - IPEX, která 
je speciální svým určením do velmi náročného 
terénu. Podvozek Tatra T 158 Phoenix Euro 6  
s pohonem 6x6 je vybaven šestnáctirychlostní 
převodovkou ZF a přídavnou převodovkou 

konstrukce Tatra. Pohon zajišťuje motor PACCAR MX-13 12,9 l/340 kW. 
Vůz je osazen dvoumístnou kabinou s klimatizací. Odpružení podvozku o celkovém 
maximálním zatížení 35 t je zajištováno kombinací vzduchových vaků a listových per 
pro ekonomický provoz jak na zpevněných komunikacích, tak ve velmi těžkém terénu. 
Dodavatelem nástavby nové kropicí cisterny je česká společnost Kobit. Objem nádrže 
samonosné konstrukce je 18 000 l vody. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
Autosalon NAIAS 2020 v Detroitu nebude v lednu, ale poprvé v červnu.
Ford chce zvýšit ziskovost v Evropě zaměřením se na SUV a minivany.
Daimler je první zahraniční automobilkou, která získala povolení testovat 
v Číně autonomní vozidla.
Bývalý šéf Porsche Wendelin Wiedeking se vynořil ze zapomenutí - jako člen 
správní rady nadace Ferryho Porscheho.
Investorům Chrysleru ani italským orgánům se nelíbí zatajování zdravotního 
stavu Sergia Marchionneho krátce před jeho úmrtím.

 
Krátce
- Prodej nových aut v Německu v červenci překvapivě dramaticky vzrostl.
Uber ukončil vývoj autonomních tahačů kvůli nedostatečnému pokroku v této oblasti.
- Volkswagen má problém s realizací měření podle nové metodiky WLTP/RDE kvůli 
nedostatku odborných pracovníků.
- Tesla Motor ve druhém čtvrtletí vytvořila nový rekord - její finanční ztráta za poslední 
tři měsíce dosáhla 718 milionů USD - vloni  to bylo 336 milionů USD.
- Státní návladní v Braunschweigu tvrdí, že bývalý šéf VW Martin Winterkorn byl 
informován o podvodech při měření emisí už v roce 2007.



Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší 
na území hlavního města je silniční doprava. 
Přitom tři pětiny částic v ovzduší jsou od 10 % 
vozidel. Uvádí to tisková zpráva Magistrátu 
hlavního města Prahy.

Za nejvýznamnější riziko lze považovat 
ultrajemné částice a na ně navázané rizikové 
látky. Prakticky u všech typů motorů platí, že 
emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení, 
údržbě a obsluze motoru. Zanedbávání údržby 
může vést k nadměrným emisím částic, a je-li vůz 
vybaven filtrem částic, k jeho selhání. V takových 
případech relativně často dochází k tomu,  
že místo řešení primárního problému je filtrační 
schopnost filtru odstraněna jeho provrtáním, 
vytlučením nebo odstraněním.

Jaké je skutečné procentuální množství 
automobilů provozovaných v Praze, které 
vykazují nadměrné emise částic, bylo 
předmětem pilotního projektu Prahy založeného 
na dopravním průzkumu a měření množství 
ultrajemných prachových částic měření  
v reálném provozu. 

Na základě analýzy zjištěných údajů  
a v vyhodnocení technického stavu vozového 
parku na území hlavního města Prahy bylo 
zjištěno, že přibližně 9 % z vozidel, která měla 
být vybavena filtrem pevných částic (DPF), ho 
mají nefunkční nebo filtr zcela postrádají. Přesto, 
 že se jedná o malou skupinu vozidel, bylo 
prokázáno, že vozidla s vysokými emisemi částic 
mají značný podíl na celkových emisích částic. 
Až zhruba 10 % vozidel s nejvyššími emisemi 
produkuje přibližně tři pětiny částic.

„Technickému stavu vozidel je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost, S prakticky beztrestným 
provozováním vozidel s nadměrnými emisemi 
je třeba skoncovat. Aby se zabránilo praktikám 
odstraňování nebo cíleného poškozování 
DPF bude nutné zaměřit silniční kontroly  
i na technický stav vozidel a emisní parametry. 
Jedině častějšími a důslednými kontrolami 
stavu vozidel lze výrazně snížit počty emisně 
problematických vozidel na komunikacích, 
 a tím významně přispět ke zlepšení imisní  
situace ve městech a obcích s vyšší hustotou 
provozu,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana 
Plamínková.

Měření prokázalo, že problém částic není 
omezen pouze na vozy s vadným filtrem pevných 
částic. Také starší vozy bez filtru jsou podstatným 
zdrojem částic. Závažnou komplikací je charakter 
zdrojů částic, které, na rozdíl od stacionárních 
zdrojů, jakými jsou topeniště a kotle, emitují 
výfukové plyny uprostřed ulic v bezprostřední 
blízkosti lidí, kteří se zde pohybují, pracují 
a v mnoha případech i bydlí. Každodenní 
působení rizikových látek se negativně projevuje 
na zdraví značné skupiny lidí.

(Pozn.: Autorka zprávy RNDr. Jana Plamínková nám 
nedávno přiznala, že největším znečišťovatelem 
ovzduší v centru Prahy jsou turistické lodě  
na Vltavě. 

Také je třeba připomenout,  
že provoz vozidel s nefunkčním DPF umožňují 
nejnovější opatření Ministerstva dopravy týkající  
se měření emisí.)

více na
www.autoweek.cz

Praha řeší znečištění ovzduší
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Čtyři roky po uvedení třetí generace dostala 
Škoda Fabia nové prvky výbavy. Standardní 
výbavou jsou LED světla pro denní svícení. 
LED přední světlomety a LED zadní skupinové 
svítilny jsou součástí standardní výbavy  
pro výbavový stupeň Style a pro verzi Monte 
Carlo. Proti dosavadní podobě byla standardní 
výbava obohacena o klimatizaci, elektrické 
ovládání předních oken i vnějších zpětných 
zrcátek, autorádio Blues, palubní počítač, 
světelný asistent a další položky v hodnotě  
přes 30 000 Kč. 

Nabídka prvků aktivní  
a pasivní bezpečnosti se rozrostla  
o nové asistenční systémy, 
které pomáhají řidiči při 
změně jízdního pruhu, vyjíždění  
z parkovacího místa a přepínání 
mezi dálkovými a potkávacími 
světly.

Komunikační a informační 
systém Amundsen nabízí 
prostřednictvím služeb 
Infotainment Online funkce 
konektivity, Wi-Fi hotspot  
a díky Škoda Media Command  
2.0 propojení až se dvěma 
tablety ve voze. Služby Škoda 

Connect umožňují díky smartphonu, chytrým 
hodinkám nebo přes webové rozhraní na dálku 
vůz zamknout a odemknout. Novinkou v nabídce 
je systém Swing Plus s 6,5“ barevným displejem. 
Nové jsou dva USB konektory pro cestující  
na zadních sedadlech nebo odnímatelná  
LED svítilna v zavazadlovém prostoru u kombi. 

Díky ColourConceptu si mohou zákazníci 
zvolit černou, bílou nebo stříbrnou střechu, 
přední sloupky, vnější zpětná zrcátka a kola  
z lehké slitiny. Nabídka kol nově pro hatchback 
 zahrnuje i 18“ kola.

Oživená Škoda Fabia
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V továrně Melfi na jihu Itálie po 25 letech skončila 
bez nástupce výroba vozu Fiatu Punto. 

Z výrobního pásu závodu v Melfi na jihu Itálie 
sjel poslední vyrobený Fiat Punto. Zajímavé 
je, že automobilka Fiat ukončení výroby 
nevěnovala ani řádku ani obrázek. Pouze 
se na facebook dostaly amatérské záběry 
posledního vyrobeného 
bílého vozu se skupinou 
zaměstnanců od 
zaměstnance továrny 
Massima Capanneho.

Skončila tak éra jednoho 
z nejúspěšnějších 
malých aut v historii. 
Fiat Punto se vyráběl 25 
let. Jeho první generaci 
navrhl Giorgetto 
Giugiaro. V roce 1995 
byl zvolen autem roku 
a v roce 1997 přerušil dlouholetou dominanci 
Volkswagenu Golf na místě nejprodávanějšího 
auta v Evropě. 

Fiatu Punto se prodalo 9,05 milionu kusů:  
3,42 milionu 1. generace, 2,96 milionu 2. generace 
po roce 1999 a 2,67 milionu třetí generace  

od roku 2005. Jeho prodej zatím nekončí - bude 
pokračovat až do vyprodání všech zásob.

Sergio Marchionne nedlouho před svým náhlým 
úmrtím zveřejnil plán dalšího rozvoje koncernu 
FCA. V něm značka Fiat nehraje významnou 
roli, ale se závodem Melfi se i nadále počítá. 
 Má se sem soustředit výroba příbuzných 

modelů Fiat 500X a Jeep 
Renegade.

O nástupci Punta se toho 
napsalo hodně. Podle 
dostupných informací 
se výroba malého auta 
na bázi jihoamerického 
modelu Fiat Argo 
připravovala v srbském 
Kragujevaci. Prodávat 
se měl pod jménem Fiat 
Primo. Marchionnem 
zveřejněné plány 

ale překvapivě znamenaly ukončení tohoto 
projektu, takže značku Fiat opouští segment, 
který pro ni byl historicky tím nejvýznamnějším, 
ale v posledních letech málo ziskovým. Uvidíme 
ale, zda se Marchionneho plány budou pod 
novým vedením Mikeho Manleye skutečně 
realizovat.

Punto addio



Exkluzivní auta se svým výrobcům hodně 
vyplácejí - alespoň většině z nich. Dokazuje 
to studie respektovaného odborníka  
na automobilový průmysl z university v Duisburgu 
Ferdinanda Dudenhöffera.

Analýza Ferdinanda Dudenhöffera z university 
v Duisburgu ukazuje, že během prvního pololetí 
letošního roku Ferrari vydělalo v průměru  
na každém prodaném autě 69 000 eur. 
Přitom průměrná cena prodaných vozů byla 
 280 000 eur.

Úspěšná je i značka Porsche, která při průměrné 
ceně svých vozů 91 000 eur na každém prodaném 
autě získává 17 000 eur. Přesně opačně je 
na tom další exkluzivní značka koncernu VW 

Bentley, která při průměrné ceně svých vozů 
165 000 eur na každém z nich prodělává  
17 000 eur. Podle představitelů automobilky je 
to ale kvůli rozsáhlým investicím do elektrifikace 
svého výrobního programu.

Německé prémiové značky Mercedes, BMW 
a Audi mají při průměrné ceně v rozmezí 
 33 000 až 38 000 eur zisk z prodaného auta okolo 
3000 eur. Italské značka Maserati vykazuje zisk 
na prodané auto necelých 5000 eur, zatímco 
Jaguar Land Rover jen 800 eur. Naopak Tesla 
z každého prodaného elektromobilu vykazuje 
ztrátu 11 000 eur.

Značky Rolls Royce a Lamborghini neposkytly 
pro tuto studii potřebné informace.
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Ferrari vydělává 69 000 eur na každém autě

http://www.autoweek.cz


Odborníci společnosti Kaspersky Lab analyzovali 
zabezpečení 13 aplikací pro sdílení aut 
(carsharing) zavedených firem z USA, Evropy  
a Ruska. Byly vyvinuty předními firmami, přičemž 
z dat Google Play vyplývá, že si je stáhl více 
než milion uživatelů. Analýza odhalila několik 
bezpečnostních slabin u každé ze zkoumaných 
aplikací. Jakmile hackeři získají přístup 
 do aplikace, mohou dělat téměř cokoliv - ukrást 
auto pod falešným jménem, odcizit detaily  
o vozidle nebo uživatelská data.

Mezi objevené zranitelnosti patří: 

- Chybějící ochrana proti man-in-the-middle 
útokům. To v praxi znamená, že dojde 
 k přesměrování uživatele na podvodnou stránku, 
zatímco si myslí, že se nachází na oficiálním webu. 
Hackeři tak mohou získat veškerá přenášená 
osobní data včetně přihlašovacích údajů, hesel 
a PIN.

- Chybějící ochrana aplikací před reverzním 
inženýrstvím. Útočník může snadno pochopit 
jak aplikace pracuje a vyhledat slabinu, kterou 
následně zneužije k získání přístupu do serverové 
infrastruktury.

- Chybějící techniky odhalující rootování mohou 
útočníkům poskytnout možnost zneužít aplikaci.

- Nedostatečná ochrana před technikami 
překrývání aplikací. Kvůli nim mohou vyskakovat 
phishingová okna, jejichž prostřednictvím chtějí 
hackeři od uživatelů získat osobní data. 

- Méně než polovina aplikací vyžadovala užívání 
silných hesel.

Po úspěšném nabourání do aplikace může 
útočník získat kontrolu nad automobilem - ukrást 
ho, jezdit zadarmo, šmírovat uživatele nebo získat 
osobní data uživatelů.

„Analýza prokázala, že by aplikace pro sdílení aut 
nebyly schopné vzdorovat malwarovému útoku. 
Doposud jsme nezaznamenali sofistikované 
útoky na carsharingové služby, ale nabídky  
a diskuze na černém trhu dávají tušit, že to 
nebude trvat dlouho, protože si kyberzločinci 
uvědomují, jakou jim aplikace nabízejí příležitost,“ 
varuje bezpečnostní odborník Kaspersky Lab 
Viktor Čebyšev.

Odborníci Kaspersky Lab doporučují uživatelům 
carsharingových aplikací následující opatření, 
aby ochránili své automobily a osobní data:

- Nerootujte svá zařízení s OS Android, protože 
tím dokořán otevřete dveře zákeřným aplikacím.

- Pravidelně aktualizujte operační systém svého 
zařízení, čímž snížíte výskyt zranitelností softwaru.

- Nainstalujte si účinné bezpečnostní řešení, 
které vaše zařízení ochrání před kybernetickými 
útoky.
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V jízdním cyklu WLTP ujede Prototyp elektricky 
poháněného SUV Audi e-tron na jedno nabití 
akumulátorů více než 400 km. Inovativní koncept 
rekuperace má na celkovém dojezdu podíl až 30 %. 

Vrchol Pikes Peak v jižní části Skalnatých hor ční  
do výšky 4302 metrů. Prototyp Audi e-tron 
 na 31 km dlouhém klesání s výškovým rozdílem 1900 
m vrátil zpět do akumulátorů tolik energie, že by s tímto 
množstvím mohl ujet dalších 
30 km. Rekuperace probíhá  
s brzdným momentem 
až 300 N.m a elektrickým 
výkonem 220 kW - to je více 
než 70 % nejvyššího výkonu 
systému pohonu.

V Audi e-tron se poprvé 
kombinují tři druhy 
rekuperace: páčkami 
ovládaná rekuperace při 
uvolnění pedálu plynu, automatická při uvolnění 
pedálu plynu s využitím předvídavého asistentu pro 
hospodárnou jízdu a při brzdění s plynulým přechodem 
mezi elektrickým a hydraulickým brzděním. 

Do zpomalení 0,3 g se rekuperuje bez použití brzd 
výhradně prostřednictvím dvojice elektromotorů.  
Do tohoto režimu spadá více než 90 % všech 
zpomalení v běžném provozu. Řidič může měnit 
intenzitu rekuperace při uvolnění pedálu plynu 
 ve třech stupních páčkami na volantu. V nejnižším stupni 
se vůz pohybuje setrvačností bez brzdného momentu, 

 v nejvyšším stupni snižuje rychlost jízdy velmi citelně 
a řidič nemusí používat brzdový pedál.

Teprve v situaci, v níž řidič brzdovým pedálem 
požaduje zpomalení větší než 0,3 g, přicházejí 
 na řadu brzdy. Jejich reakce jsou rychlé díky novému 
konceptu elektrohydraulického ovládání. Hydraulický 
píst vytváří dodatečný tlak. Při brzdění v nebezpečné 
situaci uběhne mezi zahájením zpomalení a dosažením 

maximálního brzdného tlaku 
pouhých 150 milisekund. Tím 
se zkrátí brzdná dráha až  
o 20 % v porovnání  
s konvenčními brzdami. 

Integrovaný systém řízení 
elektrohydraulické brzdové 
soustavy rozhoduje  
v závislosti na jízdní situaci, 
zda se bude uskutečňovat 
rekuperace elektromotory, 

kotoučovými brzdami nebo kombinací obou, 
 a to elektricky individuálně na každé nápravě. 

Systém rekuperace je podporován asistentem 
 pro hospodárnou jízdu, který rozpoznává provozní 
podmínky, dopravní situaci a průběh trasy pomocí 
senzorů, dat navigačního systému a informací 
 z komunikace Car-to-X. Ve spolupráci s adaptivním 
asistentem řízení dokáže asistent pro hospodárnou 
jízdu předvídavě zpomalovat a zrychlovat.

Audi e-tron prošel testem rekuperace
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