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Mark Adams o studii Opel GT X Experimental
Ještě před tím, než se uskuteční oficiální premiéra
studie Opel GT X Experimental, jsme měli
možnost mluvit o tomto voze se šéfdesignérem
značky Markem Adamsem.
Opel GT X Experimental je studie malého SUV
s elektrickým pohonem dlouhá 4063 mm. Je
prvním designovým konceptem vytvořeným
po převzetí značky koncernem PSA Group.
„Konceptem jsme chtěli vyjádřit, že i v novém
spojení pokračujeme v tom, co jsme dělali dosud.
I nadále chceme, aby design vyjadřoval naše
hodnoty: být německý, vzrušující a dostupný.
Dostupnost zde pro nás znamená demokratizaci
inovací. Jsme přesvědčeni, že Opel je silná
značka. Chceme, aby byla patrná kontinuita.
Protože zde rozvíjíme principy nastolené studií
GT Concept z roku 2016.“
„Když se podíváte na to, co je německý styl,
pak zjistíte, že už od doby římské říše zde dochází
ke střetu severní a jižní kultury. To je patrné
i na rozdílné architektuře. Opel sídlí přesně
na střetu těchto dvou odlišných stylů. Působí
jako emocionální, typicky německá značka,
ale současně je multikulturní. To chceme vyjádřit
důrazem na princip Opel Compass - logo
ve středu kříže. Můžete ho najít už u Insignie,
ale zde přicházíme s jeho novou interpretací.
Stejné téma najdete i v interiéru, kde mu říkáme

Opel Vizor, jen je posunuto před řidiče a středem
je volant.“
„Není to studie konkrétního vozu, ale koncept
nového pojetí značky. Ukazujeme jím to, kam
směřujeme a jaké budou naše příští produkty.
Nyní tento koncept rozpracujeme a vznikne
z něho celé portfolio nových modelů.“
„Řešení přídě nevychází jen z tvaru světlometů,
ale zahrnuje všechny nové technologie,
jako radary, kamery a další snímače.
Pro zjednodušení tvaru jsme vše ukryli pod čelní
štít. Přitom jsme využili skutečnost, že elektrický
pohon nevyžaduje velké vstupní otvory
pro vzduch. Zpětná zrcátka jsme nahradili
kamerami a dosáhli jsme tak naprosto čisté
povrchové plochy.“
„Důležité bylo, že jsme navrhovali auto
pro lidi, tedy ne velké, ale moderní SUV. Je malé,
protože taková je rozhodující část evropského
trhu. Z malého se snáz přenášejí hlavní ideje
na velká auta.“
„V interiéru jsme kladli důraz na jednoduchost
věcí, které nám činí život jednodušším.
Neukazujeme například stav nabití baterie,
protože řidiče zajímá jen dojezd. Říkáme tomu
detox - ponechání jen toho, co je skutečně
důležité.“
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Škoda ukázala skicu interiéru Vision RS
Studie Škoda Vision RS naznačuje podobu nástupce kompaktního modelu Rapid
a současně dává nahlédnout do budoucnosti verzí RS. Světová premiéra proběhne v říjnu
na autosalonu v Paříži. Po prvních skicách Škoda naznačila i podobu interiéru. Ten
zaujme kombinací uhlíkových kompozitů s křišťálem a detaily ze světa motorsportu.
Protáhlá přístrojová deska s prvky z uhlíkového kompozitu přebírá symetrické kontury
masky chladiče. Mimořádný důraz byl kladen na šetrnost k životnímu prostředí - uhlíková
vlákna tvoří recyklovaný polyester a potahy sedadel jsou z veganské alcantary.
více na www.autoweek.cz

Hyundai s lehkým
oživením modelu i30
Třetí
generace
kompaktního modelu
z produkce HMMC
v
Nošovicích
se
představila
před
necelými
dvěma
roky. Nyní ji Hyundai
překvapivě podrobil
omlazovací
kúře,
která doprovází použití
motorů Euro 6d Temp
a
uvedení
zcela
nového turbodieselu. U hatchbacku a kombi se objevil přední nárazník, který dosud
využívala pouze verze Fastback. Pro splnění nových emisních limitů Euro6d Temp i30
dostal nový turbodiesel 1,6 CRDi SmartStream. Kromě filtru pevných částic DPF je vybaven
systémem selektivní katalytické redukce SCR. Nabízí tři výkonové verze: 70 kW (96 k),
85 kW (116 k) a 100 kW (136 k). Kombinují se se šestirychlostní přímo řazenou převodovkou
nebo se sedmistupňovou dvouspojkovou 7DCT.
více na www.autoweek.cz

Future Port Prague 2018
Druhý ročník festivalu inovací a nových
technologií přinesl i zajímavé ukázky řešení
mobility nejbližší budoucnosti.
V pražských Holešovicích nové technologie
prezentovaly jak velké společnosti, tak start-upy.
Asi nejpozoruhodnější posun proti loňskému
roku je v rozšíření nejrůznějších aplikací 3D
tisku. Z hlediska mobility byly k vidění vozidla
s elektrickým pohonem včetně motocyklů
a automobilů. Ty na jedné straně reprezentuje
dvoumístné vozítko projektu re.volt a opačným
extrémem je závodní monopost formule
E 2. generace v expozici společnosti ABB.
Spolu s elektromobily opět nechybí nabídka
dobíjecích stanic (ABB, innogy, Alza, ČEZ).
Nový směr mobility naznačují i programy sdílení
vozidel (carsharingu), a to jak s elektromobily
(re.volt city nebo společný projekt Auto Palce
a innogy flexiauto), i s normálními auty
(HoppyGo, kde spolupracují Škoda Auto
DigiLab a Leo Express).

premiéra konceptu Škoda Vision X, spojujícího
hybridní pohon s využitím CNG a základy
autonomního řízení 3. úrovně. Druhou atrakcí
bylo testovací vozidlo společnosti Valeo,
doslova ověšené čidly a asistenčními systémy
umožňujícími významný posun na cestě
k autonomnímu řízení. Na těchto systémech je
ovšem nejpozoruhodnější to, že se vyvíjejí u nás
v pražském vývojovém středisku společnosti.

Možnosti automobilové techniky nejbližší
budoucnosti reprezentují dvě experimentální
vozidla. Jednou z největších atrakcí je domácí
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Nové motory pro Fiat 500X
Malý crossover Fiat 500X je 4248 mm
dlouhý (rozvor náprav 2570 mm). Vyrábí se
v italském Melfi spolu s Jeepem Renegade,
s nímž sdílí platformu ale i pohonné jednotky.
Je spřízněný s Jeepem Renegade. Proto
se nové motory, nedávno představené
u Renegade, objevují také ve Fiatu 500X.
Ten dostal nové přeplňované zážehové
motory - tříválec 1,0 GSE/88 kW (120 k)
a čtyřválec 1,3 GSE/110 kW (150 k), oba
s filtrem pevných částic GPF. Mají čtyři
ventily na válec ale pouze jeden vačkový hřídel, který ovládá výfukové ventily otevírání sacích ventilů má na starosti elektrohydraulický systém MultiAir. V nabídce
zůstává zážehový čtyřválec 1,6 E.torQ/81 kW (110 k), čtyřválcové turbodiesely
1,3 Multijet/70 kW (95 k) i turbodiesel 2,0 Multijet /110 kW (150 k). Turbodiesely dostaly
systém selektivní katalytické redukce SCR. Turbodiesel je k dispozici i s pohonem
všech kol.
více na www.autoweek.cz
Toyota Corolla Touring Sports - první snímky
Na autosalonu v Paříži Toyota představí
novou generaci kompaktního kombi
s obnoveným označením Corolla Touring
Sports (rozvor náprav 2700 mm při délce
4720 mm, zavazadlový prostor 598 l), které
se připojí k hatchbacku, odhalenému
v Ženevě ještě pod jménem Auris. Kombi není
odvozeno z hatchbacku, ale představuje
nezávislý model. Corolla Touring Sports byla
navržená v Europě v nedávno otevřeném
centru výzkumu a vývoje v Zaventemu. Pro
evropské trhy se vyrábí v anglickém Burnastonu s využitím nové verze platformy TNGA
a s nabídkou dvou variant hybridního pohonu. Zákazníci budou mít možnost výběru
z hybridního ústrojí 4. generace s motorem 1,8 l/90 kW (122 k) nebo zcela nového
systému se zážehovým motorem 2,0 l/132 kW (180 k). V nabídce zůstane jen jediný
motor - zážehový čtyřválec o 1,2 l/85 kW (116 k), tedy žádný turbodiesel.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 36. týdne na www.autoweek.cz:
Future Port Prague za dveřmi
Křížový prodej v autoservisu
Skokové zvýšení minimální mzdy prohloubí ztrátu
dopravců
Rekordní investice na finGOOD do výkupu vozů Tatra
Škoda Auto DigiLab partnerem Future Port Prague

Negativní dopad elektromobility na zaměstnanost
Zpráva společnosti FTI Consulting odhalila,
že Evropská komise podceňuje důsledky
nuceného
prosazování
automobilů
s elektrickým pohonem na zaměstnanost v EU.
Zpráva byla zveřejněna týden před důležitým
hlasováním Evropského parlamentu, týkajícím
se budoucích emisních limitů CO2 pro osobní
automobily a lehká užitková vozidla.
Jako součást svého návrhu, týkajícího se těchto
cílů v oblasti CO2 po roce 2020, vydala Evropská
komise „posouzení dopadů“, které mělo
odhalit potenciální důsledky navrhovaných
cílů snížení emisí na automobilový průmysl.
Zpráva FTI ukazuje, že Komise negativní dopad
navržených cílů podceňuje. Rychlý přechod
na plně elektrické automobily bude mít velký
dopad na zaměstnanost, protože výroba
a údržba elektrických vozidel s akumulátory
jsou méně náročné na práci.
Předpokládá se, že evropští dodavatelé budou
vyrábět zhruba o 38 % méně dílů a komponent
pro vozidla s elektrickým pohonem ve srovnání
se ztrátou přibližně 17 % u výrobců automobilů.

Mnozí z těchto dodavatelů v EU jsou malé
a střední podniky, které budou v krátkém
časovém intervalu čelit větším problémům
než výrobci automobilů.
Akumulátory budou v budoucnu představovat
35 - 50 % nákladů na elektricky poháněné
automobily. Není ale jisté, zda se budou
vyrábět v EU nebo dovážet a přidaná hodnota
u společností z EU bude nižší. Zákonodárci
musí brát na zřetel i to, že EU bude závislá
na materiálových zdrojích mimo Evropu.
I kdyby se akumulátory v EU vyráběly ve velkém,
pozitivní dopad na zaměstnanost by to mělo
malý.
V současné době představuje automobilový
průmysl více než 11 % z celkové zaměstnanosti
v EU. Ve 14 regionech - soustředěných v České
republice, Německu, Itálii, na Slovensku,
v Maďarsku, Rumunsku, Švédsku a Spojeném
království - automobilový průmysl představuje
více než 20 % celkové zaměstnanosti v průmyslu.
Nucený přechod na elektricky poháněná
vozidla bude nepřiměřeně ovlivňovat pracovní
místa v těchto regionech.
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Maskovaný prototypu Seat Tarraco
Seat Tarraco debutoval s maskováním designu
ve středomořské krajině na periferii Tarragony.
Poradí s kamenitým horským terénem, jehož
svahy mají sklon až 70 % a boční náklon
až 85 %. Jedním z nových asistenčních
systémů je Rollover Assist, asistent pro případ
převrácení, který automaticky odemkne
dveře, vypne motor a aktivuje nouzové
volání v případě převrácení. Otočný volič nabízí šest jízdních režimů. Díky adaptivním
tlumičům DCC je Tarraco dynamickým vozem pro dlouhé cesty. Nabízí místo až sedmi
cestujícím a zavazadlový prostor má objem 760 l.
Více informací bude zveřejněno při mezinárodní prezentaci, která se uskuteční 18. září
v Tarragoně. V České republice budou první vozy pro zákazníky k dispozici koncem
ledna 2019.
více na www.autoweek.cz
Ford připravuje crossover s elektrickým
pohonem
Ford zveřejnil první obrázek naznačující
podobu vozu s elektrickým pohonem
a dojezdem 480 km, jehož podoba byla
inspirovaná Mustangem. Do prodeje přijde
v roce 2020. Už v lednu na autosalonu
v Detroitu Ford ohlásil vývoj vozidla
s elektrickým pohonem Mach 1. Bude
to první auto vytvořené pod dohledem generálního ředitele Jima Hacketta,
který se ujal vedení společnosti v květnu 2017 a prosazuje výrobu takových automobilů,
jaká zákazníci požadují, tedy crossoverů, SUV a pick-upů. Mach 1 bude prvním
z 16 plně elektricky poháněných vozidel 24 vozidel s hybridním pohonem, která mají
být uvedena do prodeje do roku 2022. Nové vozy se rodí v nově vytvořené organizaci
Ford Team Edison. Hackett prosazuje, aby se členové týmu soustředili především
na to, jak lidé budou nová auta skutečně využívat. Pracovní kultura v týmu podporuje
experimentální postupy při vývoji.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Výrobce vysavačů Dyson investoval 2,6 miliardy USD do vývoje elektromobilu,
který se už testuje.
- Peugeot a Dangel připravují crossover s pohonem všech kol na bázi kombi Peugeot
508 SW.
- V důsledku Trumpových cel Ford ukončil v Číně výrobu Focusu Active
pro americký trh.
- Německé ministerstvo dopravy vyšetřuje obvinění, že Volkswagen, Audi a Porsche
využívalo software převodovek k podvodům při měření emisí.
- Toyota vydá půl miliardy dolarů aby jí Uber do roku 2021 přestavěl flotilu
minivanů Sienna na autonomní řízení.

Piráti chtějí zamezit podvodům s ojetými auty
Piráti chtějí zamezit podvodům s ojetými vozy
a zavést v Česku certifikát vozidla Car-Pass.
Poslanec a místopředsedou parlamentního
podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský
na půdě Poslanecké sněmovny PČR uspořádal
seminář s názvem „Car-Pass jako řešení podvodů
na trhu s ojetými vozy“ s cílem představit způsob,
jak zamezit podvodům se stáčením odometrů.
Spolupořadatelem akce byl europoslanec Tomáš
Zdechovský (KDU-ČSL), který se problematice
několik let věnuje na půdě EU.
Belgický systém detailně představil výkonný
ředitel Car-Pass Belgium Michel Peelman, který už
několikrát českému ministerstvu dopravy nabídl
pomoc se zavedením jednoduchého, avšak
velmi účinného systému car-pass do českého
prostředí. „Podvody se stáčením jsou vážným
problémem v celé Evropě. Nejvíc ohrožené jsou
země, do nichž se ojetiny dovážejí ze zahraničí
podobně, jako do České republiky. Efektivní
národní systém přitom může být zaveden velmi
rychle,“ uvedl.
V systému jde o to, že každé vozidlo získá
k technickému průkazu ještě svou unikátní
certifikaci (car-pass), do níž se opisuje stav
počítadla pokaždé, když majitel auta navštíví
STK, servis apod. Historie vozidla je tak snadno

dohledatelná a auto je bez certifikátu
neprodejné. Certifikace stojí mezi 3 až 7 eury.
Žádné další výdaje nejsou. Systém spravuje
nezisková organizace Car Pass s devíti
zaměstnanci, přičemž investice státu byla pouze
jen 1 milion eur při vytvoření systému.
„Cílem Pirátů je prostřednictvím intenzivní
debaty
podpořit
ministerstvo
dopravy,
aby začalo tuto kritickou situaci řešit. Odhaduje
se, že až 40 % ojetin u nás má stočený odometr.
Proto vynaložím maximální úsilí na to, aby se ČR
stala čtvrtou zemí v EU, která Car-Pass zavede,”
řekl Polanský.
„Podobný systém funguje i na Slovensku
a Slováci si jej nemohou vynachválit.
Za prvních šest měsíců používání systému zde klesl
počet stočených aut pocházejících z Nizozemí
ze 42,6 % na 11,26 %. Přitom se dokonce zvedl
počet dovezených aut, kdy očekávané bylo
spíše snížení a dovoz ze zemí, kde ještě není vše
kontrolované,“ uvedl Zdechovský.
Europoslanec
Zdechovský
na
semináři
prezentoval i myšlenku, že by se při zavedení
certifikace původu mohly zaznamenávat i údaje
o nehodách, opravách a výměnách důležitých
komponent.
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Nulové clo
Trumpovi nestačí

V ČR opět přibyly
čerpací stanice

Nová zimní pneumatika
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Automechanika
Frankfurt už po 25. přivítá
české firmy

Nulové clo Trumpovi nestačí
Počátkem roku začal Donald Trump vyjadřovat
svou nespokojenost nad tím, že se do USA
dováží spousta evropských (tj. německých)
aut, zatímco dovoz amerických do Evropy je
zatížen clem. Osobní auta vyvážená z Evropy
do USA jsou zdaněna 2,5 %, ovšem u kategorie
light trucks je dovozní clo 25 %. Obvykle
se uvádí, že se jedná o pick-upy a dodávková
vozidla. Jenže to je omyl. Do této kategorie patří
kromě minivanů i větší SUV. Vývoz aut z USA
do Evropy se v naprosté většině týká evropských
(resp. německých) automobilek.
Koncem července se šéf evropské komise JeanClaude Juncker vydal do Washingtonu, aby vše
vyřešil. Výsledkem byl slib, že EU doveze spoustu
sóji a zemního plynu z USA. Cla na auta byla
z jednání vyřazena, nicméně Juncker prý dostal
příslib, že i ty se brzy vyřeší.
EU slíbila úplné zrušení dovozního cla na auta
z USA, jenže Donald Trump prohlásil: „Nulové
clo na auta vyvážená z USA do Evropy není
dostatečné. Jejich zákazníci beztak kupují jejich
auta a nechtějí kupovat ta naše. Evropská
unie je skoro tak špatná jako Čína, jen menší!“
Amerických aut se do Evropy dováží minimálně,
takže o ta tu vůbec nejde.

světového obchodování dosáhl posílení dolaru
proti čínskému jüanu i euru.
Trump
tlačí
na
Angelu
Merkelovou,
aby přestala nakupovat energie z Ruska, protože
tím podkopává NATO. „Je směšné mít NATO na
ochranu před nějakou zemí a pak této zemi
platit miliardy. Co je to za obchod?“ říká Trump.
Do Washingtonu směřují delegace EU, ale to nic
nemění na Trumpově požadavku: „Musejí učinit
zásadní změny nejen v předpisech a normách
EU, ale i v chování evropských zákazníků.
EU nechce přijmout naše zemědělské produkty.
Postavili si proti nim zeď!“
S Mexičany se Trump dohodl, že auta dovážená
z Mexika budou muset mít 75 % dílů vyrobených
v USA (dosud to bylo 62,5 %). S Kanadou, která
je pro USA zdaleka největším exportním trhem
světa, zatím žádná dohoda uzavřena nebyla.

Dovozní clo na evropská auta má podpořit
prodej aut vyráběných v USA (byť evropskými
nebo japonskými společnostmi). Auta ale
jsou zástěrkou pro jiné oblasti - geneticky
upravené potraviny nebo vytváření prostoru
pro
technologické
společnosti
pracující
na vývoji autonomního řízení, kde jejich
evropské konkurenty brzdí legislativa. Hlavní cíl
se ale Trumpovi daří plnit už nyní. Rozvrácením
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Nová zimní pneumatika Barum Polaris 5
Barum v roce 70. výročí svého vzniku uvádí
na trh novou zimní pneumatiku Polaris 5,
nástupce nejprodávanější zimní pneumatiky na
českém trhu Polaris 3. Při jejím vývoji byl kladen
důraz zejména na dlouhý kilometrový výkon
a vylepšené jízdní vlastnosti na sněhu.
Podle průzkumu společnosti Continental Barum
pneumatiky Polaris 3 používá 16 % vozidel,
přičemž celkový podíl značky Barum je v zimě
23 % a v létě 18 %. Nyní přichází na trh její
nástupce Polaris 5. Novinka ztělesňuje primární
heslo značky: Chytrá volba s nabídkou
špičkových parametrů za rozumnou cenu pro ty,
kteří nechtějí investovat do pneumatik
prémiových značek.
U pneumatik Polaris 5 byl kladen důraz zejména
na kilometrový výkon. Při vývoji se inženýři
zaměřili na vylepšení jízdních vlastností na sněhu.
Nabízejí ještě lepší, vyvážené jízdní vlastnosti
na všech typech povrchů. Pneumatika je
robustní a odolná s novým designem bočnice,
konstruovaným s ohledem na odolnost proti
poškození například při kontaktu s obrubníkem.

Inovativní konstrukce zajišťuje nízký valivý odpor
a tím i nižší spotřebu paliva.
Pneumatiky Barum Polaris 5 jsou k dostání
pro klasické osobní vozy i pro SUV (označení Polaris
5 SUV se ale na bočnici pneumatiky neobjevuje,
protože konstrukčně se tyto pneumatiky už nijak
neliší). Rozpětí nabízených rozměrů pokrývá
91 % trhu pneumatik pro osobní vozy a 52 % SUV,
což dohromady činí 89 % celého trhu. V nabídce
budou pro 13“ ráfky nejmenších aut i pro 19“ kola
velkých SUV. Šířka pneumatik pokrývá rozsah
od 145 do 255 mm. Nejoblíbenějšími rozměry
budou 205/55 R 16 a 195/65 R 15, určené mj. pro
vozy Škoda Octavia nebo Volkswagen Golf.
Kromě nové zimní pneumatiky Polaris 5 je
v nabídce značky Barum pro osobní a lehká
užitková vozidla také letos uvedený celoroční
plášť Quartaris 5. Jde o řešení vhodné pro městský
provoz a menší roční kilometrový proběh. Barum
tak vychází vstříc nejnovějšímu trendu (byť v ČR
představují jen 1 %), byť doporučuje používání
speciálních zimních a letních pneumatik.
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V ČR opět přibyly čerpací stanice
Podle aktuálně publikovaných údajů Ministerstva
průmyslu a obchodu (MPO) bylo v ČR
ke dni 14. 8. 2018 vedeno celkem 3974 veřejných
čerpacích stanic, což představuje 56,5 %
z celkového počtu 7039 stanic. Letos jich
přibylo 34, což znamená, že jejich počet roste
jedenáctým rokem v řadě. Počet standardních
čerpacích stanic, kde se prodává především
benzin a nafta, se však zvýšil jen o 4. Přibývají
totiž hlavně plnicí stanice CNG (10 nových)
a čerpací stanice LPG (dokonce 18 nových).
MPO eviduje též takzvané čerpací stanice
s vymezeným přístupem, které se rovněž
nacházejí v různých podnikových areálech
a kde se prodej pohonných hmot uskutečňuje
omezeně na základě specifických smluvních
vztahů. Jejich počet vzrostl o 11.
Ve skutečnosti jsou nově vznikající plnicí stanice
CNG a čerpací stanice LPG mnohdy přidružené
u stávajících čerpacích stanic jiných vlastníků.
Na jedné adrese tak bývají evidovány dvě různé

stanice s různými vlastníky, i když celý areál mívá
společnou obsluhu.
Podle Ředitelství silnic a dálnic máme v Česku
silniční síť o délce asi 55 756,5 km, což při počtu
3974 veřejných čerpacích stanic znamená,
že
motorista
teoreticky
míjí
pumpu
každých 14 km.
„Počet veřejných čerpacích stanic trvale roste již
jedenáctým rokem v řadě a celkově je v Česku
nejvíce čerpacích stanic v historii. Nelze to však
chápat tak, že by se stejným tempem zvyšovala
hustota čerpacích stanic. Pro běžného motoristu
je směrodatný počet veřejných čerpacích
stanic, který letos vzrostl o 34. Naopak počet
neveřejných čerpacích stanic, které se nacházejí
téměř výhradně v areálech podniků, se snížil
o 26,“ vysvětluje Damir Duraković, generální
ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám
poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.
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Automechanika Frankfurt už po 25. přivítá české firmy
Veletrh Automechanika Frankfurt bude opět
místem prezentace toho nejlepšího, co světový
autoprůmysl nabízí a kam v tomto oboru
směřuje. Veletrhu se ve dnech 11. - 15. září
2018 zúčastní řada členských firem Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP) - některé
individuálně, jiné využijí možnosti společné
prezentace v rámci České oficiální účasti (ČOÚ)
připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu
(MPO). Zahájení Automechaniky se zúčastní
také představitelé Sdružení.
Automobilový průmysl v ČR vyváží více než 80 %
svých výrobků do zahraničí a proto je zahraniční
prezentace na kterémkoliv z 16 veletrhů
Automechanika ve světě pro dodavatele
přínosná. Automechanika ve Frankfurtu má
pro členské firmy AutoSAP zásadní význam,
protože největším exportním trhem je pro nás
stále Německo, které se na našem exportu
podílí z 33 %.
MPO poskytuje výstavní plochu a uhradilo základní
stavbu společné expozice. Vystavovatelé si hradí
nadstandardní vybavení své části expozice
a využívají společného zázemí. V rámci České

oficiální účasti se na kontraktačním veletrhu
Automechanika představují se svojí nabídkou
členské firmy AutoSAP: Brano a.s. (člen skupiny
Brano Group, a.s.), ZPV Rožnov, s. r. o. a Gumárny
Zubří, akciová společnost. Tito naši členové
využili oficiální expozice MPO se sdíleným
příslušenstvím.
Individuální expozici nabídne například výrobce
sad zapalovacích kabelů, zapalovacích cívek,
pojistek a autožárovek Tesla Blatná, a.s. a tradiční
český výrobce zapalovacích svíček, žhavicích
svíček a automobilních snímačů, firma Brisk
Tábor a.s.
Průběžné údaje ze členských firem naznačují,
že i letos očekáváme velmi dobré výsledky.
Už loňský export ČR byl celkově rekordní
a autoprůmysl se na tom zásadně podílel. Objem
exportu členských firem AutoSAP se v loňském
roce zvýšil o více než 6 % a dosáhl hodnoty téměř
918 miliard korun. Členské firmy AutoSAP v roce
2017 tvořily více než pětinu celkového exportu
ČR.
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Inteligentní asistent pro vozy PSA
Od roku 2020 budou vozy skupiny PSA, tedy značek
Peugeot, Citroën, DS, Opel a Vauxhall, díky společnosti
SoundHound vybaveny inteligentním asistentem
Deep Meaning Understanding.
Skupina PSA podepsala smlouvu o strategickém
partnerství s firmou SoundHound, start-upem ze
Silicon Valley, jež zaujímá vedoucí postavení v oblasti
technologií umělé inteligence a rozpoznávání hlasu
přirozeného jazyka a jehož technologiemi budou
vybaveny příští generace vozů skupiny PSA. Jedinečná
technologie Deep Meaning Understanding, kterou
společnost SoundHound Inc vyvinula, je jediná
schopná okamžitě odpovědět
na několik otázek v jediné větě,
jako by to udělal člověk.

Osobní asistent bude schopen například sám
nalézt restauraci odpovídající několika kritériím
(např. restaurace otevřená v neděli večer), spouštět
funkce vozu nebo služby konektivity. Jediný hlasový
povel umožní současně nastavit teplotu, větrání
a nasměrování klimatizace.
Skupina PSA do dvou let nabídne nejlepší systém
konverzačních funkcí na trhu, jež uživatelům přinese
větší plynulost a rychlost interakce. Tento hlasový
asistent svým jednoduchým používáním usnadní
uživatelům život v kabině vozu a přispěje k vyšší
bezpečnosti.

SoundHound pro vozy skupiny
PSA vyvíjí algoritmy potřebné
pro integraci hlasu a umělé
inteligence. Cílem je nejrychlejší
rozpoznávání hlasu na světě
a
dokonalé
porozumění
přirozenému
hlasu.
Zákazníci
značek Peugeot, Citroën, DS, Opel
a Vauxhall budou moci díky této
nové generaci hlasového asistentu
přirozeně komunikovat se svým
vozem.
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