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Thomas Schäfer novým šéfem Škoda Auto
Nástupcem Bernharda Maiera v čele
společnosti Škoda Auto se stal padesátiletý
Thomas Schäfer. Rozhodlo o tom představenstvo
Škoda Auto hlasováním, které se vzhledem
k opatřením spojeným s koronavirovou
pandemií a dovolenými uskutečnilo formou
videokonference.
Thomas Schäfer se narodil 1. dubna 1970
v hessenském Marburgu. Vystudoval strojírenství
a výrobní technologie. Profesní kariéru začal
v roce 1991 ve společnosti Daimler v oddělení
užitkových vozidel v Mannheimu. V letech 1994
až 1998 působil v oblasti řízení jakosti a výroby
v závodě Rastatt.

V roce 1998 odjel do Jižní Afriky, kde byl
v závodě v East Londonu odpovědný za řízení
kvality a posléze se stal vedoucím výroby. V říjnu
2002 zamířil do Malajsie, kde uváděl do provozu
továrnu v Pekanu. Od roku 2005 do dubna 2012
byl v centrále ve Stuttgartu zodpovědný za
zámořské výrobní operace společnosti. V roce
2011 bylo jeho hlavní činností ustavení výroby
osobních automobilů Mercedes-Benz v Číně.
Byl také zodpovědný za zákaznická centra
v závodech Sindelfingen a Rastatt.
V květnu 2012 přešel do vrcholného
managementu společnosti Volkswagen AG, kde
dostal na starost výrobu v zahraničí. Od roku
2015 se stal předsedou a generálním ředitelem
Volkswagen Group South Africa s odpovědností
také za celý region subsaharské Afriky. Působil
zde jako předseda obchodní komory Nelson
Mandela Bay a prezident Africké asociace
výrobců automobilů AAAM.
Škoda je v rámci skupiny VW mimořádně
úspěšnou značkou. V loňském roce bylo na
celém světě dodáno 1,24 milionu vozů se
značkou Škoda, přičemž z montážních linek jejích
českých závodů vyjelo rekordních 910 000 vozidel
– o 2,25 % více než v roce 2018. Vloni Škoda Auto
zvýšila tržby o 15 % na 19,8 miliardy eur a provozní
výsledek na 1,7 miliardy eur. V letošním prvním
pololetí přes pokles dodávek nových vozů o 31,3
% na 426 700 vozů vykázala kladný hospodářský
výsledek 228 milionů eur. V současné době je
v Evropě jen hodně málo výrobců, kteří za první
pololetí dokázali udržet zisk.
V rámci skupiny VW letos už noví generální
ředitelé nastoupili do Seatu (Carsten Isensee),
Audi (Markus Düsmann), VW Užitkové vozy
(Carsten Intra), skupiny Traton (Matthias
Gründler), MANu (Andreas Tostmann) i ve značce
Volkswagen (Ralf Brandstätter).

více na
www.autoweek.cz

Ford Focus nyní také jako mild-hybrid
Focus se přidal k osobním modelům
Puma, Kuga a Fiesta i k užitkovým Transit
a Transit Custom, které již mild-hybridní
techniku mají v nabídce. Mild-hybridní
systém s obvodem 48 V kombinuje
zážehový tříválec 1,0 EcoBoost/114 kW
(155 k) s řemenem poháněným startér/
generátorem. Ten při brzdění a jízdě

setrvačností rekuperuje energii, uchovává
ji v lithio-ionovém akumulátoru a v případě
potřeby při akceleraci přidává točivý
moment 20 N.m (v režimu Sport až o 50
N.m). Ke snížení spotřeby paliva přispívá
i deaktivace jednoho válce. Focus 1,0
EcoBoost mHEV má spotřebu 4,1 l/100 km
podle NEDC (5,1 l/100 km podle WLTP).
Další novinkou mild-hybridní verze je 12,3“
digitální LCD přístrojový panel. Český
Ford na variantu mild-hybrid poskytuje
cenové zvýhodnění. Cena začíná na
523 900 Kč za verzi 1,0 EcoBoost mHEV
Titanium s pětidveřovou karoserií resp. 548
900 Kč za Kombi.

Arteon a Arteon Shooting Brake již lze objednávat
Volkswagen v ČR spustil předprodej
modernizovaného modelu Arteon včetně
zcela nové karosářské verze Arteon
Shooting Brake. Mezi největší technické
novinky patří inovativní asistenční systémy,
digitalizované
ovládání,
rozšířená
konektivita a verze Arteon eHybrid. Jako
vrcholná varianta bude poprvé nabízen
sportovní Arteon R. Nové asistenční systémy
IQ.Drive zahrnují Travel Assist pro částečně
automatizovanou jízdu rychlostí od 0
do 210 km/h. Nabídka motorů zahrnuje
zážehové 1,5 TSI/110 kW a 2,0 TSI/140 kW,
206 kW nebo 235 kW, turbodiesely 2,0
TDI/110 kW a 147 kW a poprvé také plugin hybridní pohon 1,4 TSI PHEV eHybrid

s výkonem 160 kW. Varianty 2,0 TSI/206
kW a 235 kW jsou s pohonem všech kol
4Motion, vybavena jím může být rovněž
verze 2,0 TDI/147 kW.
Cena Arteonu začíná na 851 900 Kč vč.
DPH, Shooting Brake je o 25 000 Kč dražší,
ovšem s rozšířenou sériovou výbavou.
S předáním prvních vozů se počítá
v průběhu listopadu.

Další témata 32. týdne na autoweek.cz
Nový Mercedes-Benz Třída T
E.ON otevřel dobíjecí stanice v Třebíči a ve Velkém Meziříčí
Reakce APPAA na průzkum týkající se stáčení tachometrů
Tatra Trucks získala další významnou zahraniční zakázku
více na
www.autoweek.cz

Tesla Model 3 světovou jedničkou
I když na různých trzích kralují různá elektricky
poháněná vozidla, jako např. Renault Zoe ve
Francii i v celé Evropě nebo Audi e-tron v Norsku,
celosvětově nemůže být o absolutní jedničce
pochyb. Je jí Tesla Model 3.
Podle statistik EV Volumes se v první polovině
roku 2020 prodalo tolik vozů Tesla Model 3 jako
dalších šesti nejprodávanějších elektrifikovaných
vozidel dohromady. Přitom stále ještě po světě
existuje mnoho trhů, kde se Model 3 neprodává
a zájemci zde čekají, až se u nich otevře první
prodejní resp. dodací středisko Tesla, aby si jej
také mohli koupit. Nemůže tedy být pochyb
o tom, že prodej Modelu 3 by mohl být ještě
trochu vyšší. Pro společnost Tesla ovšem je
současně problémem další zvyšování produkce
Modelu 3 a Modelu Y v továrně ve Fremontu.
Oba modely se zde vyrábějí na společné lince,
takže je na rozhodnutí společnosti, který z nich
do budoucna dostane přednost.

Kona EV, plug-in hybridní Mitsubishi Outlander
PHEV, Audi e-tron, plug-in hybridní Volkswagen
Passat GTE a GAC Aion S, se pohybují kolem
podílu 2 %.
Zajímavostí je, že navzdory velké nabídce
plug-in hybridních modelů se pouze tři z nich
dostaly do první dvacítky.

Tesla Model 3 v první polovině roku 2020 zaujal
15 % z celkového prodeje vozidel s nabíjením.
Následují nejprodávanější elektromobil v Evropě
Renault Zoe, který se ale jinde ve světě prakticky
vůbec neprodává, s podílem 4%, a Nissan Leaf
s podílem 3 %. Další vozy, Volkswagen e-Golf , BYD
Qin Pro EV, plug-in hybridní BMW 530e, Hyundai
více na
www.autoweek.cz

Kia Rio s mild-hybridním pohonem má českou cenu
Čtvrtá generace modelu Rio se pro
modelový rok 2021 představuje s oživeným
designem,
novými
bezpečnostními
a
informačními
technologiemi
a přepracovanou řadou pohonných
jednotek včetně poprvé nabízeného
mild-hybridního systému 48 V kombinaci
se zážehovým motorem 1,0 l T-GDI/88
kW (120 k), jehož součástí je i nová
inteligentní přímo řazená převodovka iMT
bez mechanické vazby (clutch-by-wire)
nebo sedmistupňová dvouspojková DCT.
Základní zážehové motory jsou 1,2 l CVVT
/62 kW (84 k) a přeplňovaný 1,0 l T-GDI/74 kW
(100 k). V interiéru je nový širokoúhlý displej
8,0“ a digitální displej 4,2“ v roli přístrojového

panelu. Novinkami jsou systém palubní
telematiky Kia UVO Connect Phase II
a vyspělý systém infotainmentu.
Akční cena základní verze Rio Comfort
1,2 l CVVT/62 kW začíná na 299 980 Kč,
s mild-hybridním pohonem 1,0 l T-GDI iMT
MHEV/88 kW v nejvyšší výbavě GT Line je
to 449 980 Kč. Rio se dodává se standardní
sedmiletou tovární zárukou s omezením na
150 000 km.

Kia modernizuje Stonic
Malý crossover Stonic, postavený na
bázi hatchbacku Rio, byl uveden na trh
v roce 2017 a dosud se jej v Evropě prodalo
více než 150 000 kusů. Pro modelový rok
2021 dostal LED světlomety, nové asistenční
a informační systémy, online službu UVO
Connect Phase II a do interiéru infotainment
s 8,0“ displejem s 4,2“ displejem přístrojového

panelu. Také Stonic dostane 48 V mildhybridní techniku EcoDynamics+ ve spojení
s motorem 1,0 T-GDi SmartStream ve verzích
74 kW (100 k) a 88 kW (120 k). Novinkou je
i „inteligentní“ šestirychlostní přímo řazená
převodovka iMT s elektronickou spojkou
clutch-by-wire. Stonic si uchová i tříválec
1,0 T-GDi SmartStream/74 kW (100 k) bez
mild-hybridní technologie a pro příznivce
nepřeplňovaných motorů bude i nadále
dostupný zážehový čtyřválec 1,2 l CVVT/62
kW (84 k).
Modernizovaný Stonic bude dostupný
na konci třetího čtvrtletí v základní verzi 1,2 l
CVVT Comfort za 354 980 Kč, mild-hybridní
1,0 l T-GDI MHEV/88 kW (120 k) ve výbavě
Top přijde na 489 980 Kč.

Krátce
Značka Škoda v Německu v červenci zvýšila prodej o 8,3 % proti červnu a dosáhla
historicky největší tržní podíl 7,0 %.
Ferrari ve druhém čtvrtletí dodalo 1389 vozů, téměř polovinu loňských dodávek,
inkasovalo o 42 % menší tržby a dosáhlo zisk nižší o 60 % – 124 milionů eur.

více na
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Renault Mégane:
otevření objednávek vč. hybridní verze
V průběhu 25 let bylo po celém světě
prodáno sedm milionů kusů Renaultu Mégane
čtyř generací. Modernizovaná podoba 4.
generace Phase II, vyráběná s využitím alianční
platformy CMF-CD, přichází se stylistickými
změnami, bohatší výbavou, dalšími systémy
zvyšujícími bezpečnost a multimediálním
systémem Easy Link s aktualizacemi OverThe-Air. Od srpna je možné objednat i plug-in
hybridní verzi E-Tech.
Všechny světlomety jsou LED, přičemž
přední světlomety Full LED Pure Vision jsou ve
standardním vybavení od základní verze. Zadní
směrovky jsou sekvenční. Interiér je již v základní
verzi vybavený systémem Multi-Sense. Digitální
přístrojový panel tvoří 10,2“ displej. Multimediální
systém nové generace Easy Link s dotykovým
displejem 7“ nebo 9,3“ je kompatibilní s Android
Auto a Apple CarPlay. Umožňuje personalizaci
nastavení různých parametrů.
Modernizovaný Mégane je vybaven
optimalizovanými bezpečnostními a asistenčními
systémy včetně asistentu pro jízdu na dálnici
a v dopravních kolonách Easy Pilot.
Nový Renault Mégane nabízí zážehové
motory 1,0 TCe 120 GPF/84 kW (114 k) se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou,

1,3 TCe 140 GPF/103 kW (140 k) se šestirychlostní
p ř í m o ř a z e n o u p ř e v o d o v ko u n e b o
sedmistupňovou automatickou převodovkou EDC
a 1,3 TCe 160/117 kW (160 k) se sedmistupňovou
automatickou převodovkou EDC. Doplňuje je
turbodiesel 1,5 Blue dCi 115/85 kW (115 k) se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou nebo
sedmistupňovou automatickou převodovkou
EDC.
Nový plug-in hybridní pohon 1,6 E-Tech 160
Plug-In Hybrid typu E-Tech, kombinující zážehový
motor 1,6 l/68 kW (91 k), trakční elektromotor
s 51 kW (69 k) a automatickou převodovku
Multi-Mode, bude k dispozici ve verzi Mégane
Grandtour. Díky akumulátoru s kapacitou
9,8 kWh má dojezd s plně elektrickým pohonem
50 km podle WLTP a spotřebu paliva 1,3 l/100 km
(emise 29 g CO2/km).
Nový Mégane je k dispozici s karoserií
hatchback a kombi Grandtour a ve čtyřech
úrovních výbavy včetně verze R.S. Line, která
nahrazuje dosavadní verzi GT Line. Tato verze
přijde na český trh později. Verze sedan
GrandCoupé se přidá od roku 2021. Ceny
začínají na 440 000 Kč za verze se spalovacími
motory a na 795 000 Kč za verzi E-Tech 160
Plug-In Hybrid.

více na
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1000 mil československých už 12. až 15. srpna
Největší veteránská akce roku se
uskuteční v náhradním termínu už příští
týden za dodržení přísných hygienických
podmínek za účasti 110 automobilů
vyrobených do roku 1939. Letošní
ročník vzpomínkové jízdy 1000 mil
československých je věnován 125. výročí
automobilky Škoda. Akci pořádá spolek
1000 mil československých a Veteran Car
Club Praha ve spolupráci s Design Veteran
Car Clubem Bratislava, Autoklubem ČR
a Národním technickým muzeem.
Veřejnost bude mít příležitost si vozidla
prohlédnout během středy 12. srpna od
13:00 do 19:00 hodin v centru Prahy před
sídlem Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Start

bude ve čtvrtek 13. srpna od 6:00 hodin,
kdy budou vozy z Opletalovy ulice odjíždět
v minutových intervalech. Do Bratislavy na
Hviezdoslavovo náměstí budou dojíždět po
16. hodině. V pátek startuje druhá etapa
z Bratislavy na Pezinskou Babu a zpět.
V sobotu 15. srpna v ranních hodinách se
vozy vydají zpátky do Prahy, kde bude cíl
před Národním technickým muzeem.

Racing a Classic Expo – změna termínu
Pořadatelé Rallye Šumava se rozhodli
přeložit svůj podnik na termín 6. až 8.

listopadu 2020, tedy do původního
termínu výstav Eibach Racing Expo
a Glasurit Classic Expo. Díky pochopení
a vstřícnosti výstavišti PVA Expo Praha byl
proto termín výstav posunout na 13. až
15. listopadu. Veletrh Eibach Racing Expo
představí průřez motoristickým sportem
v České republice a Glasurit Classic Expo
je unikátní výstava historických automobilů
a motocyklů. V termínu výstav se v areálu
PVA Expo Praha zároveň uskuteční veletrh
čisté mobility e-Salon.

Krátce
Jaguar Land Rover neuspěl s žalobou, že Ineos Grenadier, který přijde na trh v roce
2021, je kopií starého Defenderu.
Hyundai získal souhlas ruské vlády k převzetí bývalé továrny GM v St. Petěrburku aby
zde mohl vyrábět SUV Tucson.
Zájem o ojetá auta v Německu dramaticky roste – v červenci meziročně o 13,5 %.
Známý expert Ferdinand Dudenhöffer očekává, že v německém automobilovém
průmyslu kvůli klesající poptávce přijde o práci přes 100 000 lidí.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Kysilka do dozorčí rady ČMZRB
Členem dozorčí rady státem vlastněné
Českomoravské záruční a rozvojové banky
se stal místo náměstka na ministerstvu
průmyslu a obchodu Jana Dejla bývalý
šéf České spořitelny a viceguvernér České
národní banky Pavel Kysilka. Do funkce
ho nominovalo ministerstvo průmyslu
a obchodu, které spolu s rezortem
financí a místního rozvoje patří mezi
subjekty zastupující v bance stát. Záruční
a rozvojová banka hraje klíčovou roli
v pomoci podnikatelům zasaženým
opatřeními proti epidemii koronaviru.
„Intenzivně jsem se zapojil do přípravy
programu Covid III na podporu firem
postižených
uzamčením
ekonomiky
během jarní karantény. Role záruční
a rozvojové banky roste – kromě důležité
úlohy v podpoře malých a středních firem
například aktivně připravuje Národní
rozvojový fond, který se má podílet na
velkých infrastrukturních projektech,“ řekl
Kysilka.
Pavel Kysilka je
rovněž v dozorčích
radách
dalších
státních organizací
– Českých drah,
ČD Cargo, ČDTelematika a Czech
Aviation
Training
Centre. Je také členem Česko-izraelské
smíšené obchodní komory a pracuje
pro vládnoucí knížecí rod Lichtenštejnska
ve sporu s Českou republikou o majetek
zabavený v Československu po válce na
základě takzvaných Benešových dekretů.
Velký fanoušek formule 1 je od letošního
března i členem Rady České televize.

Nový šéf pro sAutoleasing
a Erste Leasing
Do pozice předsedy představenstva
sAutoleasing a Erste Leasing nastoupil
Petr Vacek s úkolem
posilovat postavení
obou
společností
na domácím trhu.
Petr Vacek, který
dosud působil jako
ředitel regionálního
korporátního centra
České
spořitelny
v Hradci Králové.
Ve vedení obou
společností doplní
místopředsedu představenstva Tomáše
Veverku a členku představenstva Radku
Turkovou.
Jeho cílem bude posílit prodej v sítě
obchodních partnerů, ať již se jedná
o prodejce nových a ojetých automobilů,
či o prodejce zemědělské techniky, využít
napojení na Finanční skupinu České
spořitelny a posílit digitalizaci procesů
směřující k bezpapírovému úvěrování.
Vacek přichází z České spořitelny, kde
pracuje od roku 2005. Od roku 2017 byl
také členem dozorčí rady sAutoleasingu
i Erste Leasingu.
„Zaměřit se chci na rozvoj vendor
prodeje a v maximální možné míře
využít obchodní potenciál, který nám
nabízí banka. Samozřejmostí by měla být
zákaznická spokojenost a hlas klienta.
Významně se musíme také posunout
v oblasti digitalizace,“ shrnuje Petr Vacek.

více na
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Ford mění šéfa
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Express

Doručování
koncovým
zákazníkům je
na vzestupu

Ford mění šéfa
Léto je ideální čas pro přestupy ve sportovním
světě. To letošní přeneslo oblíbenou hru se
střídáním uvolněných židlí i do automobilového
průmyslu.
Některým společnostem se daří udržet si
šéfa po celá léta, ale Ford mezi ně nepatří.
Jim Hackett (65) byl v jeho čele jen tři roky
a od 1. října jej vystřídá 58letý Jim Farley.
Farley bude čtvrtým generálním ředitelem
Fordu od roku 2014 (po Alanu Mulallym, Marku
Fieldsovi a Jimu Hackettovi). Změna uprostřed
procesu transformace to je nezvyklá, nicméně
očekávaná.
Oficiálně Hackett odchází do důchodu,
nicméně není tajemstvím, že mezi akcionáři
panuje nespokojenost s výsledky Fordu. Už od
jara se mluví o jeho náhradě Jimem Farleym, což
se změnilo v jistotu poté, když v únoru vedení Ford
opustil dlouholetý výkonný ředitel Joe Hinrichs
a jeho místo zaujal Farley. Hackett by měl až do
března 2021 pracovat jako „zvláštní poradce“.
Ford je pozadu v elektrizaci – jeho jediná
novinka s elektrickým pohonem Mustang
Mach-E přišla po dlouhém čekání a spásou
do budoucna má být spolupráce s VW. Ford
v posledních týdnech uvedl dva vysloveně
americké modely – novou generaci pickupu
F150 a zcela nové SUV Bronco.
Hackett se ujal vedení ve Fordu v květnu 2017.
Bývalý šéf výrobce kancelářského nábytku byl od
té doby terčem kritiky specialistů, kteří mu vyčítali,
že nezná mnohé aspekty automobilového

průmyslu. Od doby, kdy jej předseda společnosti
Bill Ford vybral do funkce generálního ředitele,
akcie Fordu ztratily téměř 40 % své hodnoty
a klesly na minimum od doby velké recese
v roce 2009 a tržní kapitalizace 27 miliard USD
je pouhou desetinou hodnoty společnosti Tesla
Motors. Analytici i akcionáři s Hackettovými
rozhodnutími a směřováním restrukturalizace
vyjadřovali nespokojenost. Přesto Bill Ford svého
vyvoleného generálního ředitele věrně držel déle
než tři roky.
Jim Farley k Fordu nastoupil v roce 2007.
Od té doby zastával řadu funkcí, včetně šéfa
luxusní značky Lincoln. Farley má být vhodnou
osobou pro prohloubení spolupráce se skupinou
VW, protože dobře zná podmínky v Evropě –
v letech 2015 až 2017 byl generálním ředitelem
a předsedou Ford of Europe. Farley má pověst
kvalifikovaného, politicky obratného manažera
s ostrými lokty, což mu přináší příznivce, ale také
ho činí nepopulárním mezi kolegy.

více na
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Nová platforma PSA eVMP pro elektromobily
Skupina PSA posiluje svou elektrickou ofenzívu.
Vozy skupiny PSA segmentů nižší střední a střední
třídy od hatchbacků až po SUV, které se na trhy
dostanou počínaje rokem 2023, budou využívat
novou modulární platformu eVMP (Electric
Vehicle Modular Platform). V letech 2020 až 2025
PSA postupně přejde z platforem určených pro
různé druhy pohonu na dvě plně elektrifikované
platformy.
U platformy PSA eVMP se bude díky
optimalizované architektuře využívat k uložení
akumulátoru celá podlaha. Celková kapacita
akumulátoru bude 60 až 100 kWh. Platforma bude
s kapacitou 50 kWh na 1 metr rozvoru referencí
na trhu s elektromobily a v závislosti na typu
karoserie zajistí plně elektrický dojezd od 400 do
650 km (podle WLTP). Na některých trzích budou
s využitím této platformy nabízeny i hybridní verze.
Efektivita platformy eVMP spočívá kromě
vysoké úrovně technického výkonu také

v optimalizaci nákladů na výzkum, vývoj
a výrobu. Toho bylo dosaženo použitím určitých
podsestav a existujících výkonných modulů
akumulátorů.
Kromě toho byl analyzován i výrobní proces
s cílem dosáhnout maximální synergie se
stávajícími nástroji v továrnách skupiny PSA,
což umožní snížit potřebné investice. Podle
stejného principu výroby vlastních elektrických
součástí doplňuje tato platforma komponenty
vyvinuté a vyráběné v rámci skupiny PSA nebo
společnými podniky na výrobu elektromotorů
či jiných částí.
„Skupina PSA platformou eVMP prokazuje
svou schopnost inovovat a vyvíjet nejmodernější
a cenově dostupné technologie pro své
zákazníky, a to i díky úsporám, které umožnily
výrazné snížení investic do výzkumu, vývoje
i výroby,“ prohlásil ředitel pro výzkum a vývoj
ve skupině PSA Nicolas Morel.
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Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy
Projekt MEC-View zkoumá, jak mohou pouliční
lampy zvýšit bezpečnost provozu v centrech
měst a jak mohou automatizovaná vozidla získat
přehled o dopravní situaci. Předpokladem jsou
videosenzory a lidarové senzory instalované
na lampách. Díky moderní mobilní radiové
technologii poskytují vozidlům důležité informace
v reálném čase, aby rychle a spolehlivě
identifikovala překážky.

senzory na pouličních lampách k rozší ření
detekčního dosahu senzorů vozidla,“ vysvětluje
Rüdiger Walter Henn, vedoucí projektu MECView ze společnosti Bosch.

Po více než třech letech vývoje přináší projekt
MEC-View své výsledky. Partnery projektu, který je
financován německým Spolkovým ministerstvem
hospodářství a energetiky částkou 5,5 milionu
eur, jsou kromě vedoucí společnosti konsorcia
Bosch, firmy Mercedes-Benz, Nokia, Osram,
TomTom, IT Designers a univerzity Duisburg-Essen
a Ulm. Přidruženým partnerem je město Ulm.

Kromě téměř okamžitého přenosu dat
prostřednictvím sítě je základním úkolem
mobilního signálu optimalizovaného z hlediska
latence zpracování co nejblíž ke zdroji. Tento
úkol provádějí speciální počítače, tzv. Mobile
Edge Computing Server neboli MEC, které jsou
integrovány přímo do mobilní sítě. Kombinují
údaje senzorů z pouličního osvětlení s údaji
prostorových senzorů vozidla a vysoce přesnými
digitálními mapami. Z toho generují model
lokálního prostředí s informacemi o aktuální
dopravní situaci a zpřístupňují je vozidlům
prostřednictvím mobilní sítě.

Ve výšce až 6 m se nad provozem tyčí
pouliční osvětlení. Z něho je přehled o dění na
křižovatkách, jaký budou automatizovaná vozidla
potřebovat. Senzorové systémy, instalované ve
vozidle, umožňují přesný 360° výhled. Z pohledu
vozidla však není vždy identifikovatelné, zda za
nákladním vozidlem není skrytý chodec nebo
z ulice, kam není vidět, nepřijíždí vozidlo. „Protože
vozidlo nevidí za roh nebo skrz zdi, používáme

To jak automobily a infrastruktura spolupracují
při automatizované jízdě, testují partneři projektu
od roku 2018 v reálném provozu v Ulmu. Na
křižovatce v oblasti Ulm-Lehr byla pouliční
světla vybavena příslušnými senzory. Díky nové
technologii přijíždějící automatizované vozidlo
rozpoznává účastníky provozu a může přizpůsobit
svou jízdní strategii. Díky tomu bude provoz
bezpečnější i plynulejší.
více na
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Volkswagen e-Crafter ve službách DHL Express
Ekologický e-Crafter rozšířil vozový park DHL
Express aby tiše a bezemisně doručoval zásilky
v Praze a Brně. Má ideální provozní a užitné
vlastnosti pro náročné podmínky městské
logistiky.
Volkswagen Užitkové vozy dodal české
pobočce DHL Express flotilu elektricky
poháněných vozidel e-Crafter. Renomovaná
logistická společnost považuje ekologický model
s vynikajícími užitnými vlastnostmi za ideální řešení
pro doručování zásilek ve velkých městech.
Kurýři společnosti DHL Express jezdí s prvními vozy
e-Crafter v ulicích Prahy a Brna.
Vozy Volkswagen e-Crafter v barvách
společnosti DHL Express zlepšují díky nulovým
emisím CO2 kvalitu ovzduší v Praze a Brně.
Elektrický pohon zvyšuje hospodárnost provozu
především v městské dopravě s častými
zastávkami. Volkswagen e-Crafter ujede na
jedno nabití až 173 km a dosahuje elektronicky
omezenou nejvyšší rychlost 90 km/h, což je
pro každodenní provoz kurýrů DHL Express na

městských trasách naprosto postačující. DHL
Express již plánuje postupné rozšiřování svého
vozového parku v České republice o další vozidla
s elektrickým pohonem.
Volkswagen e-Crafter byl představen v roce
2018. Je koncipován pro firmy a živnostníky,
které jsou aktivní v centrech měst – doručovací,
kurýrní a další logistické služby, řemeslníky,
maloobchodníky, dodavatele energií nebo
provozovatele kyvadlové dopravy či taxislužby.
Lithio-ionové akumulátory s kapacitou 35,8
kWh jsou uloženy pod podlahou. Díky tomu
je možné využívat celý objem nákladového
prostoru skříňového vozu s vysokou střechou
a vnější výškou 2590 mm, tedy 10,7 m3. To samé
platí pro další důležité rozměry, jako je šířka mezi
podběhy (1380 mm) nebo výška nákladového
prostoru (1861 mm). Maximální užitečná hmotnost
činí v závislosti na verzi 975 až 1720 kg. U nabíjecí
stanice CCS o výkonu 40 kW lze akumulátory
nabít stejnosměrným proudem na 80 % maximální
kapacity za 45 minut.
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Doručování koncovým zákazníkům na vzestupu
Výsledky segmentu B2C doručování ukazují
celoevropský nárůst zájmu o tento druh
logistických služeb. „Od začátku roku evidujeme
více než 16% nárůst v počtu zásilek doručených
koncovým zákazníkům. Do rozvoje programu
Home Delivery investuje Gebrüder Weiss stovky
milionů korun,“ říká ředitel obchodu a marketingu
Gebrüder Weiss ČR Jan Kodada.
Logistická společnost Gebrüder Weiss jenom
v České republice za prvních 5 měsíců letošního
roku doručila přes 64 000 zásilek koncovým
zákazníkům. „První pololetí letošního roku je
v řadě ohledů výjimečné. Nárůst e-commerce
jsme registrovali již před jarní koronakrizí, která ale
v tomto segmentu zapůsobila jako katalyzátor.
Značná část spotřebitelů změnila svoje chování,“
potvrzuje Jan Kodada.
Společnost Gebrüder Weiss ČR rozšiřuje svoje
služby a bude schopna dopravovat až na

místo spotřeby rozměrná a těžká břemena, jako
jsou americké lednice, kotle, bojlery, nábytek
nebo trezory. V programu Home Delivery, který
zahrnuje vedle doručení na konkrétní místo
také instalaci spotřebiče, bude možné ještě
efektivněji a bezpečněji doručovat i zboží
o vysoké hmotnosti. „Rozhodli jsme se investovat
do mechanizace, která umožní dvoučlenným
posádkám prakticky kamkoli přivézt a v případě
zájmu také instalovat i značně rozměrné
předměty o hmotnosti až 170 kg,“ vysvětluje
Jan Kodada.
Růst elektronického obchodování B2C za první
pololetí hlásí téměř všechny země v Evropě.
Počet zásilek, dodávaných konečným
spotřebitelům společností Gebrüder Weiss,
vzrostl ze 410 000 na 580 000. V divizi Home
Delivery to představuje nárůst o 40 % v oblasti
zemí střední a východní Evropy.
„Měření roku 20 20
běžnými sta nda rdy
j e p ř i roze n ě s tá l e
obtížné. Nárůst počtu
zásilek elektronického
obchodu zasílaných
n a š i m zá ka z n í k ů m
je však v centru naší
pozornosti. Investujeme
do našich kapacit,
abychom v segmentu
doručování domů byli
připraveni na další
rozvoj,“ říká člen vedení
společnosti Gebrüder
Weiss Jürgen Bauer.
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