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Seat Ateca - s prvním SUV do nadějné budoucnosti
Španělské značce koncernu VW se po letech
problémů začalo dařit. Výrazné posílení jejího
postavení by měl přinést vstup do zcela nového
segmentu. S modelem Ateca má Seat ve své nabídce
první SUV.
U Seatu si od modelu Ateca slibují zisk podílu 5 %
v segmentu kompaktních SUV a crossoverů, což
znamená roční prodej okolo 60 000 aut. To bude
představovat velké zatížení pro závod v Kvasinách,
kde se Ateca vyrábí. V České republice se zákazníci
dočkají prvních vozidel v září.
Zákazníci mají na výběr bez výjimky turbodmychadlem
přeplňované zážehové a vznětové motory s výkony
od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k), pohon předních
nebo všech kol a přímo řazenou převodovku
nebo dvouspojkovou DSG. Vstupním motorem je
zážehový tříválec 1,0 TSI. Pohon všech kol 4Drive
používá hydraulicky ovládanou a elektronicky
řízenou vícelamelovou mezinápravovou spojku
Haldex páté generace. U Seatu očekávají, že více
než dvě třetiny zákazníků dají přednost pohonu
všech kol 4Drive.

nejmodernější technikou, především s důrazem na
komunikační systémy. Ateca je tak prvním Seatem
nabízejícím čtyřkamerový systém umožňující
sledovat vše 360° kolem vozu. Asistenčním
systémům Seatu Ateca se podrobněji věnujeme na
str. 11 (jen v pdf verzi).
Světlá výška 187 mm umožňuje i jízdu v terénu.
Pomocí Seat Drive Profile se přizpůsobí nastavení
vozu aktuální situaci. Otočný volič jízdních režimů
na středové konzoli nabízí režimy Normal, Sport,
Eco a Individual. Modely Ateca s pohonem 4Drive
disponují navíc režimy Snow a Offroad, jakož i
funkci asistentu pro sjíždění strmých svahů HDC
(Hill Descent Control).
Ateca s vnější délkou 4363 mm a rozvorem náprav
2638 mm nabízí objem zavazadlového prostoru
510 l (resp. 1604 l po sklopení zadních sedadel)
ve standardním uspořádání nebo 485 l (1579 l) ve
verzích 4Drive.
Kompletní ceník a technická data najdete na str. 10
(jen v pdf verzi).

Seat Ateca vychází z modulární platformy MQB, jako
např. Volkswagen Tiguan. To umožňuje vybavit jej

více na
www.autoweek.cz

Bosch odmítá obvinění z podílu na
podvádění
Představitelé společnosti Robert Bosch
striktně odmítli obvinění amerických
právních
zástupců
majitelů
vozů
Volkswagen, že se jeho 38 zaměstnanců
podílelo na podvádění při měření emisí
NOx u turbodieselů od Volkswagen Group.
Právníci požadují další odškodnění nad
rámec kompenzace ve výši 15,3 miliardy
dolarů, kterou VW Group dohodla s
orgány USA v červenci. Nově své obvinění z úmyslné manipulace při měření emisí
rozšířili i na společnost Bosch. Společnost Bosch tato obvinění označila za falešná
a nepodložená. Podle jejího mluvčího Bosche jsou založena jen na spekulacích
vycházejících z nepodložených sdělení některých osob. Bosch rovněž požaduje, aby
v soudních dokumentech nebyla uváděna jména jeho zaměstnanců.
více na www.autoweek.cz

Nová Toyota Corolla k oslavě 50. narozenin
Nejprodávanější vůz světa přichází s
inovovanou verzí své 11. generace. Má oživený
design a vylepšenou výbavu asistenčních a
komunikačních systémů. Novinkami jsou 7"
dotykový displej Touch 2 pro modernizovanou
navigaci Go či nový multiinformační displej
4,2" na místě přístrojové desky. Nová základní
výbava Live je za 369 900 Kč vč. DPH. Tato
výbava zahrnuje mj. LED světla denního svícení, elektricky ovládaná a vyhřívaná
zpětná zrcátka, dálkově ovládané centrální zamykání, klimatizaci, audiosystém s CD
a Bluetooth. Bohatě vybavená limitovaná Edice 50 je za 404 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Dohoda mezi Volkswagenem a Prevent Group v Německu neřeší stejný problém,
který mají v Brazílii.
- Také Daimler vyjednává s Prevent Group ohledně kompenzací za zrušení kontraktů.
- Tesla reaguje na příliv negativních informací zvětšením kapacity akumulátorů pro
Model S a Model X.
- Opel po hlasování o Brexitu čelí poklesu prodeje značky Vauxhall a proto omezil
výrobu ve dvou německých závodech.

Nový Jaguar XF i s pohonem všech kol
Sedany Jaguar XF druhé generace už nabízejí vše,
co je u nás zákazníky v segmentu prémiových vozů
střední třídy vyžadováno - vznětové motory i pohon
všech kol AWD.
Jaguar XF je dlouhý 4954 mm s rozvorem 2960 mm
- je tedy o 7 mm kratší než předchozí generace, ale
díky prodloužení rozvoru o 51 mm poskytuje více
místa pro cestující. Zavazadlový prostor má objem
540 l. Lehká a současně velmi tuhá hliníková nosná
struktura snižuje hmotnost až o 190 kg v porovnání s
předchůdcem.
Sedan Jaguar XF druhé generace je k dispozici se
dvěma zážehovými a dvěma vznětovými motory (jde
o zcela nové turbodiesely řady Ingenium) s výkony
120 až 250 kW (163 až 340 k) při spotřebě od 3,9
l nafty/100 km. Zážehový přeplňovaný motor V6 s
výkonem 280 kW (380 k) je vyhrazen jen pro verzi
XF S, které uděluje zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,3
s. Pro všechny motory je k dispozici osmirychlostní
samočinná převodovka ZF, pro turbodiesely to je i
šestirychlostní přímo řazená.

Poprvé je u XF AWD v systému Jaguar Drive Control
použit režim Adaptive Surface Response (AdSR),
který identifikuje typ povrchu a podle toho upravuje
charakteristiku motoru, převodovky, řízení a systému
DSC.
U verzí XF s pohonem zadních kol se využívá systém
podpory trakce All-Surface Progress Control, který
funguje podobně jako Launch Control. Automaticky
zlepšuje souhru mezi pedály brzd a plynu. Zatímco
Jaguar se zcela bez prokluzu kol rozjíždí, řidič se může
soustředit pouze na ruce na volantu.
XF je také prvním Jaguarem vybaveným adaptivními
hlavními LED světlomety a projekčním barevným
Head Up displejem.
Kompletní ceník a technická data najdete na str. 12
(jen v pdf verzi).

Od jara 2016 je pro všechny motorizace možná volba
pohonu všech kol AWD, který byl poprvé použit v
F-Type. Vylepšení pohonu všech kol přináší nový
systém Torque on-demand včetně inteligentního
řízení pohonu IDD (Inteligent Driveline Dynamics).

více na
www.autoweek.cz

Nová generace Kia Rio míří do Paříže
Kia Rio 4. generace se ve světové
premiéře představí na autosalonu v
Paříži 29. září 2016. Design nového Ria
vzešel ze spolupráce studií v Německu
a Kalifornii, která úzce spolupracovala
i s hlavním designérským centrem v
korejském Namyangu. První obrázky
ukazují mnohem sebevědoměji a
sportovněji působící vůz než dosud. S
prodloužením rozvoru se zvětšil prostor
pro cestující. Po technické stránce Rio vychází ze stejného základu jako Hyundai i20 a
bude mít i stejné pohonné jednotky. Ve specifikaci pro evropské trhy se v Koreji začne
vyrábět koncem roku 2016.
Rio je celosvětově nejprodávanějším modelem značky, v Evropě ale dominují modely
z produkce žilinské KMS, tedy Sportage, cee`d a Venga. Rio 2. generace před deseti
lety získalo mezinárodní ocenění AutoBest 2006.
více na www.autoweek.cz

Opel Ampera-e se představí v Paříži
Koncem září Opel na autosalonu v Paříži předvede svůj první sériový model s čistě
elektrickým pohonem Ampera-e. Do prodeje by měl přijít během roku 2017, samozřejmě
vybaven nejnovějším infotainmentem IntelliLink a systémem Opel OnStar. Malý vůz s
karoserií na pomezí hatchbacku a minivanu vznikl na bázi Chevroletu Bolt. Je dlouhý
4166 mm a má rozvor náprav 2601 mm.
Přední kola pohání elektromotor o výkonu
150 kW (204 k) s točivým momentem 360
N.m. Opel Ampera-e slibuje delší dojezd
než srovnatelné vozy - u Chevroletu Bolt to
podle amerických standardů je 320 km.
Akumulátory o hmotnosti 440 kg jsou pod
podlahou vozu, takže neomezují prostor
pro cestující.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 34. týdne na www.autoweek.cz:
Valeo se prezentuje při Barum Czech Rally
Spolupráce při zavádění nových modelů značky Škoda na čínský trh

Koncern VW se dohodl s bosenskou společností Prevent
Volkswagen oznámil, že jeho dodavatelé CarTrim a
ES Automobilguss souhlasí s obnovením dodávek
dílů, jejichž nedostatek způsobil zastavení výroby v
německých výrobních závodech VW Group.
Firmy CarTrim, dodávající čalounění sedadel, a ES
Automobilguss, vyrábějící odlitky pro převodovky,
požadovaly odškodnění za to, že automobilka bez
vysvětlení odstoupila ze smluv o dodávkách dílů
v hodnotě okolo půl miliardy eur. Proto přestaly
Volkswagenu dodávat své výrobky, což vedlo k
zastavení výroby modelů Golf a Passat. Zastavení
výroby u Volkswagenu navíc hrozilo, že budou muset
omezit výrobu i desítky dalších dodavatelů. Pro
Volkswagen zastavení výroby Golfu nebylo velkým
problémem, protože vzhledem k poklesu poptávky
po tomto modelu už bylo oznámeno rušení směn na
jeho výrobu v říjnu a prosinci.
Obě dodavatelské firmy byly pod velkým tlakem,
protože je politici a odboroví předáci začali obviňovat
z toho, že připravují o práci desítky tisíc zaměstnanců
Volkswagenu (tedy jejich voličů).

Představitelé společnosti Prevent DEV, která obě
německé firmy nedávno koupila (ES Automobilguss
v prosinci 2015 a CarTrim v červnu 2016) tvrdí, že VW
Group přenáší náklady spojené s aférou Dieselgate
na dodavatele, ačkoliv ti už bojují o holé přežití. DEV
Prevent je nicméně první, kdo si troufnul postavit se
Volkswagenu, i když mu to v budoucnu může způsobit
existenční problémy.
Prevent Group je pod kontrolou rodiny bosenského
obchodníka Nijaze Hastora, ovšem ústředí německé
dcery Prevent DEV je od roku 1988 ve Wolfsburgu.
Nijaz Hastor s Volkswagenem spolupracuje už více
než 40 let a jeho firmy dodávají i dalším německým
automobilkám. K obratu došlo poté, když předal vedení
společnosti svým synům, kteří vyrůstali v Německu. Ti
rozšířili aktivity v rámci německého automobilového
průmyslu. Nyní se rozhodli zareagovat, protože
marže z dodávek automobilkám poklesla natolik, že
už nejsou schopni investovat do modernizace výroby.

více na
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V Moskvě kraluje Lada
Ještě nedávno patřil autosalon v Moskvě k
nejsledovanějším na světě. Ten letošní odráží
stav ruského automobilového trhu - místo
evropských značek jsou atrakcí automobily od
čínských a nejnověji i íránských automobilek.
Ani v Moskvě ale nechybějí autonomní
koncepty a systémy konektivity.
Ruský AvtoVAZ letos oslavuje 50 let od svého
vzniku. Pro autosalon si připravil pět nových konceptů reprezentujících styl, který přinesl
britský designér Steve Mattin. Nejzajímavější je studie kompaktního crossoveru Lada
Xcode na bázi Renaultu (Dacie) Duster. Ve výbavě vozu je i multimediální a navigační
systém Lada Connect s 10“ displejem. Jedná se o zcela novou platformu umožňující
individuální dovybavování externími aplikacemi.
Další čtyři koncepty Lada byly odvozeny ze sériových modelů a naznačují možné
speciální verze.
více na www.autoweek.cz
Inteligentní rukavice
Škoda s chytrou průmyslovou rukavicí ProGlove sází na inovativní technologii
budoucnosti. Její nasazení má ulehčit a optimalizovat práci logistiky. Jedná se o
rukavici s implementovaným scannerem, která má uživateli ulehčit a urychlit všechny
pracovní kroky. Přístroj například ukazuje, zda
je použit správní díl nebo zda byly jednotlivé
pracovní kroky správně provedeny. Rukavice
také zaznamenává data jako běžný scanner,
takže díly lze rychle a pohodlně registrovat.
S inteligentní rukavicí lze kódy načítat jak
vertikálně, tak horizontálně. Načtený kód se
potvrdí akusticky nebo vibrací. více na
www.autoweek.cz

PRAGUE CAR FESTIVAL 2016

Netradiční auta již tradičně na konci prázdnin
5. ročník největší motoristické výstavy v ČR
zaměřené na sportovní a upravené vozy Prague
Car Festival se uskuteční 3. a 4. září 2016 na
výstavišti PVA Expo Praha.

Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu
Díky
povinnému
celoevropskému
zavedení
systému e-Call do všech nových osobních vozidel,
naplánovanému na rok 2018, se urychlí zavádění
telematických technologií a rozvoj směrem k
inteligentním připojeným vozidlům. Základní
telematické funkce systému e-Call se snadno dají
rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na
dálku, jako jsou např. dopravní informace, směrování
na nejbližší parkoviště, asistenční služby v případě
poruchy nebo - v případě poprodejních služeb v
automobilovém průmyslu - diagnostiku na dálku
nebo prediktivní údržbu.
Asociace, zastupující široké spektrum zúčastněných
stran přímo dotčených zavedením telematiky,
například leasingové společnosti a celé odvětví
poprodejních služeb, vítají technologický pokrok,
ovšem jen za podmínky, že bude zaručena spravedlivá
hospodářská soutěž. V současné době jsou telematické
platformy řešené tak, aby pouze výrobci automobilů
mohli mít přímý přístup k vozidlu a jeho informacím,
což vytváří nepatřičnou výhodu, která v konečném
důsledku může být ke škodě spotřebitelů. Orgány EU
uznaly tento problém a komisi uložily, aby „posoudila
potřebu požadavků na interoperabilní zabezpečenou
standardizovanou platformu s otevřeným přístupem“.
Jeden z projednávaných konceptů navrhuje
směrování dálkové komunikace pro nezávislé tržní
provozovatele přes servery vlastněné výrobci vozidel.

To by výrobcům vozidel zajistilo výlučnou kontrolu
nad přístupem k údajům o vozidle a informacím
a získali by možnost rozhodovat o podmínkách
přístupu i sledovat činnosti nezávislých zúčastněných
stran. To by negativně ovlivnilo konkurenceschopnost
nezávislých provozovatelů a poskytovatelů služeb.
Nezávislí poskytovatelé služeb musí mít zajištěn
rovný přístup ke stejným funkcionalitám a informacím
ve stejném časovém rámci jako výrobce vozidel, aby
mohla existovat hospodářská soutěž. Pouze tehdy
budou mít spotřebitelé skutečnou volbu týkající se
poskytovatelů služeb a udělování přístupu k údajům
vztaženým k vozidlu.
Proto asociace vyzývají evropské orgány, aby uznaly
úlohu telematiky v oblasti hospodářské soutěže, a tak
umožnily spotřebitelům vybrat si partnery, kterým
poskytnou své údaje. Řešení telematických platforem s
otevřeným přístupem vylučuje možnost monitorování
a analyzování ze strany výrobců. Do doby, než bude
plně funkční palubní platforma k dispozici, musí být
zachován standardizovaný komunikační přístup k
údajům o vozidle přes fyzické datové spojení.
Tyto technické požadavky jsou nutné proto, aby
bylo zajištěno svobodné rozhodování spotřebitelů a
rovné podmínky na trhu. Z dlouhodobého hlediska
to lze zajistit pouze zavedením standardizované
interoperabilní palubní telematické platformy, jak je
zamýšleno v pokynu k systému eCall.

více na
www.autoweek.cz
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Seat Ateca - kompletní ceník

Seat Ateca - asistenční
systémy

Ford chce prodávat plně
autonomní auta do roku 2021

Jaguar XF AWD - kompletní
ceník

V Praze významně roste
počet individuálních turistů

Seat Ateca - kompletní ceník
Seat Ateca nabízí vysokou úroveň konektivity díky
nejnovější generaci informačních a zábavních systémů nové generace s 8“ dotykovými displeji. Nejvyšší úroveň konektivity umožní multimediální systém
Seat Full Link, kompatibilní se systémy Apple CarPlay
i Google Android Auto. K tomu se přidává exkluzivní
aplikaci Seat ConnectApp využívající integraci systému MirrorLink.
Poprvé u Seatu zde lze získat i elektrické otevírání a
zavírání ovládané pohybem nohy. K dispozici je dvojitá podlaha zavazadlového prostoru a sklopná zadní
sedadla lze ovládat ze zavazadlového prostoru.
Seat Ateca je při svém uvedení na českém trhu nabízen
ve dvou výbavových liniích. Vstupní verze Style s ce-

nou od 523 900 Kč má v základní výbavě klimatizaci
Climatronic, Media System Colour s 5“ dotykovým
displejem, elektrickou parkovací brzdu, rozpoznávání
únavy řidiče, Front Assist, 17“ kola z lehké slitiny,
zadní světlomety LED, odjišťování opěradel zadních
sedadel ze zavazadlového prostoru a parkovací senzory vzadu.
Na vrcholu modelové řady Ateca stojí výbavová linie
Xcellence s cenou od 611 900 Kč, která má kromě
prvků pro zatraktivnění vzhledu přední světlomety
LED, volič jízdních režimů Seat Drive Profile, zadní
parkovací senzory a bezklíčkový přístupový systém
Kessy and go. Na přání je k dispozici prostorový
kamerový systém.

více na
www.autoweek.cz

Seat Ateca - asistenční systémy
Inovativní asistenční systémy pro bezpečnost a
komfort posovají Seat Ateca mezi nejinovativnější
SUV ve svém segmentu.
Asistent pro jízdu v koloně
Asistent pro jízdu v dopravní koloně umožňuje
asistované řízení vozidla. Vůz automaticky řídí,
zrychluje a brzdí, ovšem pouze tehdy, má-li řidič ruce
na volantu, aby byl připraven zasáhnout. V rychlosti
do 60 km/h podporuje systém řidiče upravováním
rychlosti jízdy.
Systémy, které tvoří základ asistentu pro jízdu v
dopravní koloně, jsou asistent pro jízdu v jízdním pruhu
Lane Assist a adaptivní tempomat ACC. Asistent pro
jízdu v dopravní koloně nabízí také funkci adaptivního
udržování vozu v jízdním pruhu při rychlosti jízdy nižší
než 60 km/h. ACC s radarovým senzorem automaticky
upravuje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla.
Integrovaná funkce Front Assist může zajišťovat
autonomní brzdění v nebezpečných situacích.
Součástí systému Front Assist je funkce nouzového
brzdění City s ochranou chodců. Zatímco Front Assist
pracuje ve vyšší rychlosti, aby řidiče upozorňoval na
příliš malou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla,

systém nouzového brzdění City plní tento úkol v
městské dopravě.
Další asistenční systémy
- Sledování mrtvého úhlu
- Upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran při
couvání - radarové senzory sledují dění do stran ve
vzdálenosti až 25 m a upozorňují na potenciální riziko
kolize.
- Prostorový kamerový systém má čtyři kamery
pokrývající kompletní oblast kolem vozu. Obraz z ptačí
perspektivy je zobrazován na displeji. Díky kamerám
je s Atecou možné bezpečně jezdit i se zakrytými
všemi okny - jen s pohledem na obrazovku.
- Parkovací asistent 3.0 umožňuje zaparkovat vůz do
podélně i kolmo orientovaných parkovacích míst.
- Asistent pro stav nouze zasahuje v nouzových
situacích způsobených náhlou zdravotní indispozicí
řidiče.
- Asistent dálkových světlometů zaručuje optimální
osvětlení vozovky před vozem v kombinaci s předními
světlomety LED bez oslňování řidičů protijedoucích
vozidel.
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Jaguar XF AWD - kompletní ceník
Nový Jaguar XF se, stejně jako modely F-TYPE a XJ, vyrábí
v domovské továrně Jaguaru v britském Castle Bromwich.
Jaguar XF nabízí řadu doplňkových technologií,
například hlavní LED světlomety, projekční displej HUD
(Head-Up Display), autonomní nouzové brzdění nebo
adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v koloně,
asistentem pro udržení v jízdním pruhu, inteligentním
omezovačem rychlosti a polosamočinným parkováním.
Konfigurovatelný přístrojový panel s 12,3“ TFT displejem
nabízí čtyři vizuální režimy a zobrazení navigace na celé
obrazovce.
Základní cena verze XF Pure se dvoulitrovým
turbodieselem 120 kW (163 k) začíná na 1 137 158

Kč vč. DPH, ale v rámci akční nabídky jej lze pořídit za
1 087 790 Kč navíc s rozšířenou základní výbavou, mj.
navigací InControl Touch, vyhřívanými sedadly vpředu,
parkovacími senzory atd. V ceně je vždy zahrnut obsáhlý
paket Jaguar Care, znamenající tři roky garance výrobce
bez omezení najetých km, tři roky servisu bez omezení
najetých km a tři roky záruky mobility. Základní varianta
s pohonem všech kol 2,0 L Diesel 132 kW (180 k) AWD a
samočinnou převodovkou je za 1 307 526 Kč.
V nabídce je i speciální sportovní verze XF S s mechanicky
přeplňovaným motorem V6 3,0 l s výkonem 280 kW (380
k). Ta s pohonem všech kol AWD přijde na 1 950 520 Kč.
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Ford chce prodávat plně autonomní auta do roku 2021
Ford ohlásil cíl dovést v roce 2021 ke komerčnímu
nasazení plně autonomní vozy pro služby zaměřené
na ride-sharing (sdílená jízda nebo spolujízda).
Uvedení autonomních vozů v roce 2021 je součástí
plánu Ford Smart Mobility, který má Fordu zajistit
přední postavení v oblastech konektivity, mobility,
autonomních vozů, zákaznické zkušenosti a analýzy
dat.
Ford proto majetkově vstupuje do technologických
společností Velodyne (lídr v oblasti senzorů LiDAR),
SAIPS (izraelská společnost, která se zabývá strojovým
učením), Nirenberg Networks (společnost, která vyvíjí
algoritmus pro převod vizuálních vjemů na nervový
kód srozumitelný pro mozek nevidomých) a Civil
Maps (společnost, která přišla s efektivnější technikou
3D mapování), které se zabývají vývojem systémů
použitelných v autonomních vozech. Zároveň Ford
zdvojnásobí svůj tým v Silicon Valley a rozšíří kampus
v kalifornském městě Palo Alto.
„Domníváme se, že autonomní vozy budou mít
stejně dalekosáhlý společenský dopad jako zavedení
pohyblivé montážní linky ve Fordu před sto lety. Jsme
odhodláni dostat na silnici autonomní vůz, který by

zlepšil bezpečnost a vyřešil sociální i environmentální
problémy milionů lidí,“ řekl prezident a generální
ředitel Ford Motor Company Mark Fields.
V návaznosti na více než deset let výzkumu a vývoje
chce Ford již u svého prvního plně autonomního
modelu dosáhnout samostatné jízdy úrovně 4 dle
mezinárodní definice SAE. Vůz nebude mít volant ani
pedály. Ford jej plánuje vyrábět ve velkém objemu.
Ford letos ztrojnásobí svoji flotilu prototypů - na
silnicích Kalifornie, Arizony a Michiganu bude jezdit
30 testovacích sedanů Fusion Hybrid s autonomním
řízením, přičemž v následujícím roce se má jejich
počet opět ztrojnásobit. Ford byl prvním, který
svoje vozy začal testovat v Mcity, areálu Michiganské
univerzity simulujícím městské prostředí. Jako první
výrobce automobilů také veřejně předvedl provoz
takového vozu na sněhu a jako první začal zkoušet
svoje autonomní prototypy i v noci.
V Palo Alto Ford otevře nový kampus pro práci na
úkolech z oblastí konektivity, mobility, autonomních
vozů a využívání dat, ale i k prohlubování spolupráce
s ekosystémem Silicon Valley.
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V Praze významně roste počet individuálních turistů
Praha láká čím dál tím více turistů, kteří přijíždějí
individuálně, tj. mimo organizované zájezdy cestovních
kanceláří. Žebříčku návštěvníků metropole z více než
60 zemí světa dominují Američané. Do metropole
dorazilo i nezvykle mnoho Mexičanů a Australanů.
Významně se zvýšil i zájem cizinců o okrajové části
Prahy. Z přepravních statistik společnosti Uber
vyplývá, že roste počet cizinců, kteří za zážitky
v metropoli vyrážejí místo hromadné dopravy a
tradičních taxi auty partnerských řidičů. Především
zaoceánští turisté objednávají svezení přes aplikaci
Uber již přímo z letiště.
V případě evropských návštěvníků se první cesta
v metropoli uskuteční z hlavního nádraží nebo
autobusového nádraží Florenc. Kromě památek
a hotelů v centru Prahy, na Novém Městě,
Vinohradech, Žižkově, Smíchově a v Holešovicích
patří mezi nejpopulárnější destinace turistů tradiční
staroměstské hospody nebo hudební a taneční kluby.
Zahraniční turisté tvoří 20–40 % všech uživatelů
služby Uber v Praze. Nejčastěji si partnerské řidiče
Uberu objednávají obyvatelé země, kde je Uber
doma, tj. Američané. Na druhém místě v počtu jízd
jsou Britové a třetí jsou cestující z Francie.
Destinačním evergreenem zahraničních turistů
jsou v průběhu dne samozřejmě památky, muzea
a historické paláce v centru metropole. Večerní
a noční jízdy turistů v Praze naopak směřují ke

kultovním hospodám a restauracím s pozitivním
hodnocením v populárních turistických bedekrech
případně oblíbeným hudebním a tanečním klubům
v širším centru Prahy. V průběhu celého roku ale
významně roste i počet jízd uskutečněných turisty do
okrajovějších částí a na předměstí Prahy.
„Díky Uberu turisté objevují možnosti ubytování
a zábavy na Novém Městě, Vinohradech, Žižkově,
Smíchově nebo v Holešovicích. I v případě zahraničních
turistů platí, že největší zájem o svezení evidujeme v
pátek a v sobotu večer,“ uvádí Barbora Polachová z
Uberu.
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