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Cíl: třetí trefa do černého: Volkswagen ID.3
V rámci sdruženého festivalu Praha Září
Volkswagen představuje dlouho očekávanou
novinku – první vůz s elektrickým pohonem
navržený na speciální platformě MEB. Kompaktní
hatchback má za cíl stát se třetím přelomovým
modelem v historii značky – po legendách
Brouku a Golfu.
ID.3, který by se měl stát nejdůležitějším
modelem Volkswagenu v pří štích letech
a současně i základem řady dalších modelů,
nemá příchod na trh vůbec jednoduchý. Děje
se tak v době celkového propadu trhu, byť ten
se elektromobilů zatím nedotkl. Jeho příchod
provázejí nyní už neskrývané problémy se
softwarem, které pro začátek do značné míry
omezují některé funkce, které ovšem nikterak
neovlivňují ovládání vozidla. Kupující prvních
vozů tedy budou muset počkat na počátek roku
2021, kdy jim bude software upgradován a spolu
s tím „odemknuty“ některé funkce.

po dobu 30 minut je udržitelný výkon 70 kW.
Při režimu B se dosahuje maximální
rekuperace a vůz lze ovládat prakticky jen
jedním pedálem. Ve standardním režimu D
řídí činnost při uvolnění pedálu akcelerátoru
EcoAssistent. Ten na základě údajů z kamery
a navigace rozhoduje mezi zpomalováním
s rekuperací a tzv. „plachtěním“. Protože více
než 80 % brzdění zvládá elektromotor rekuperací
případně s pomocí předních kotoučových brzd,
jsou na zadních kolech malé bubnové brzdy
nevyžadující žádnou údržbu.
ID.3 se vyrábí v dolnosaském Cvikově. Základní
cena verze Life s pohonnou jednotkou Pro Power
je 1 014 900 Kč.
Více o ID-3 na str. 10 (dostupné po stažení
pdf verze)

Dí ky nové modulární platformě pro
vozidla s elektrickým pohonem VW MEB,
kde je akumulátor integrován do podlahy
a elektromotor je umístěný vzadu, vznikl ve
voze dlouhém jen 426 cm mimořádně prostorný
interiér, který předčí i mnohem větší Passat.
Volkswagen v současné době nabízí
pouze verzi Pro Performance s akumulátorem
s využitelnou kapacitou 58 kWh, což zaručuje
dojezd 426 km. S tím je kombinován elektromotor
o maximálním výkonu 150 kW (204 k), přičemž

více na
www.autoweek.cz

Nová generace vozů Dacia Sandero a Logan
Renault chce oživit vnímání vozů
rumunské značky, která se v rámci
nové
organizace
skupiny
stane
samostatnou divizí. Nová generace
trojice
z
nejprodávanějších
vozů
vyráběných nízkonákladovou značkou
Dacia má modernější design a vyspělejší
techniku. Přináší malou revoluci, protože
opouští starou platformu B0 a přebírají
nejmodernější architekturu CMF-B, jako
např. nové Clio, z níž byla odvozena
zjednodušená verze. Mírně prodloužená
silueta nového Loganu je dynamičtější.
Nové Sandero i Logan působí atletičtěji
i díky širšímu rozchodu kol. Dacia také
poprvé používá LED hlavní světlomety.
Nové generace sedanu Logan, který byl
poprvé uveden na trh v roce 2004 a získal
ocenění AutoBest 2005, a hatchbacku
Sandero, jehož historie sahá do roku 2007

a od roku 2017 je nejprodávanějším vozem
v Evropě kupovaným soukromníky, budou
včetně crossoverové verze Sandero
Stepway představeny 29. září.

Peugeot 5008: modernizace úspěšného SUV
Září je u Peugeotu dobou modernizací
– po bestselleru 3008 vylepšil i model
5008. Kromě nového designu přední části

s LED světlomety získává toto SUV několik
technických inovací, včetně zařízení pro
noční vidění Night Vision, převzatého
z modelu 508, ale pod kapotou žádné
změny nenastaly.
Až sedmimístné SUV Peugeot 5008
dokázalo od roku 2017 oslovit více než
300 000 kupujících. Nyní tento přímý
konkurent Škody Kodiaq dostal novou
tvář se sportovnějším výrazem. Panel
přístrojů a centrální dotykový displej byly
v rámci uspořádání Peugeot iCockpit
optimalizovány a dostaly větší displeje –
ten centrální má velikost 10“.
Modernizovaný Peugeot 5008 se bude
vyrábět ve Francii v továrnách v Sochaux
a Rennes a uveden na trh bude počátkem
roku 2021.

více na
www.autoweek.cz

Nový Rolls-Royce Ghost v České republice
V Galerii Hauch v Praze byl na český trh
uveden nejnovější model značky, která je
synonymem luxusu na čtyřech kolech. Nový
Rolls-Royce Ghost je ukázkou nejmodernější
podoby luxusu, která nestaví bohatství majitele
tak okatě na odiv. Je definován minimalismem
a čistotou v novém směru designu označovaném
jako Post Opulence. Nástupce nejúspěšnějšího
modelu ve 116leté historii značky je i technicky
nejdokonalejším automobilem, jaký kdy RollsRoyce vyrobil.
V interiéru nenajdeme žádné okázalé detaily
a povrchní ozdoby aby tak bylo vytvořeno
příjemné uvolněné prostředí, které umožňuje
maximální možnou personalizaci prostřednictvím
zakázkového programu Bespoke. Vystupování
i nástup do vozu usnadňuje elektrické otevírání
a zavírání dveří.
Pro Rolls-Royce je charakteristické i tiché
prostředí ve voze. Prostor pro cestující proto
byl utěsněn nejen vysokou úrovní technických
řešení, ale i celkem 100 kg
tlumicího materiálu. Akustičtí
inženýři experimentovali se zcela
bezhlučným interiérem, jenže to
je pro cestující znepokojující.
Proto byl uměle vytvořen jemný
podtón.

Radikální změnou je hliníkový rám. Tuto
konstrukci nosné struktury využívá jedině
Rolls-Royce u vrcholného modelu Phantom
a exkluzivního SUV Cullinan. Zážehový motor V12
twin-turbo 6,75 l poskytuje výkon 420 kW (571 k).
Konstruktéři se zaměřili zejména na technologii
pohonu a řízení všech kol. Motor se posunul za
přední nápravu, aby bylo dosaženo rozložení
hmotnosti 50 %:50 %.
Agilitu a lehkost ovládání vozu významně
zvyšuje první použití systému vzduchového
pružení řízeného novým softwarem Planar
minimalizujícím veškeré pohyby karoserie.
Podmínky na silnici před vozem sleduje kamerový
systém a spolu s informacemi z GPS předává data
softwaru, který se stará o to, aby se podvozek
předem přizpůsobil nerovnostem.
Vůz s pohotovostní hmotností 2490 kg zrychlí
z 0 na 100 km/h za 4,8 s a jeho nejvyšší rychlost je
omezena na 250 km/h. Kombinovaná spotřeba
podle NEDC je 15,2 l/100 km (emise CO2 347 g/km).

více na
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Modernizovaný Land Cruiser
Toyota Land Cruiser si už bezmála 70 let
udržuje vedoucí postavení mezi off-roady
spojením mimořádné kvality, odolnosti
a
spolehlivosti
s
bezkonkurenčními
schopnostmi
překonávání
terénních
překážek a přitom i vysokou úrovní luxusu
a pohodlí. Land Cruiser je dostupný ve více
než 190 zemích světa, nejvíce ze všech
současných modelů Toyota.
Modernizovaný Land Cruiser podtrhuje
svoje postavení výkonnějším vznětovým
motorem 2,8 l DOHC 16V , jehož nejvyšší
výkon se zvýšil o 20 kW (27 k) na 150 kW (204
k). Použitím funkce Stop & Start se snížila
spotřeba nafty na 7,0 l/100 km. Land Cruiser
je rovněž nově vybaven druhou generací
paketu technologií aktivní bezpečnosti
Toyota Safety Sense.

Nový Volkswagen Golf Variant s verzí Alltrack
Nová generace kombi Volkswagen Golf
Variant přichází současně i v crossoverové
verzi Alltrack. Vzhledem nevybočuje ze
stylu 8. generace Golfu, ovšem překvapuje
podstatně
prodlouženým
rozvorem
náprav – oproti hatchbacku s 2619 mm se
s 2686 mm vyrovná Škodě Octavia a Seatu
Leon. To znamená velkorysejší prostor na
zadních sedadlech a při délce kombi
4633 mm zavazadlový prostor o objemu
611 l resp. 1642 l. V interiéru je vždy sériově
digitální panel přístrojů Digital Cockpit
Pro spolu s informačním a zábavním
systémem Composition s 8,25“ dotykovým
displejem. S příchodem Golfu Variant se

představuje i zvýšená robustnější verze
Alltrack standardně s pohonem všech kol
4Motion. V ČR se objeví na konci listopadu,
předprodej začne na přelomu září a října.

Krátce
Prodej ojetých aut starších 20 let ve Španělsku během léta vzrostl o 31 %.
Elon Musk se při návštěvě Německa setkal se šéfem VW Herbertem Diessem
a otestoval elektromobil ID.3.
více na
www.autoweek.cz

Čínský minielektromobil předstihl Teslu
Dvoudveřové elektrické vozítko Hong
Guang Mini EV se stalo nejprodávanějším
elektromobilem v Číně. Minulý měsíc se jej
v Číně prodalo 15 000 kusů, zatímco Tesla
prodala 11 800 sedanů Model 3. Základní
cena vozítka ze společného podniku
General Motors, SAIC Motor a Wuling
Motors je neuvěřitelných 28 800 jüanů (95
000 Kč), tedy méně než desetina základní
ceny v Číně vyráběného Modelu 3 – ten
bez státní dotace stojí 291 800 jüanů (960
000 Kč). Čtyřmístný Hong Guang, uvedený
na trh 30. července 2020, je dlouhý 2917
mm a po sklopení zadních sedadel má

zavazadlový prostor o objemu 741 l. Pohání
jej elektromotor se 13 kW a dojezd má 170
km, přičemž se nabíjí z běžné zásuvky 230 V.
GM uvádí, že více než 57 % nosné struktury
je z vysokopevnostní oceli.

PKN Orlen bude do roku 2050 emisně neutrální
PKN Orlen je první ropnou společností
ve střední Evropě, která se zavázala
dosáhnout emisní neutralitu do roku 2050.
V České republice jí patří skupina Unipetrol
s největší sítí čerpacích stanic Benzina. PKN

Orlen investuje do energetické účinnosti,
solární a větrné energie a vodíku.
PKN Orlen do roku 2030 investuje 25 miliard
zlotých (150 miliard Kč) do obnovitelných
zdrojů energie a nízkouhlíkových projektů.
Během deseti let bude realizovat 60
projektů na zvýšení energetické účinnosti
svých rafinérských a petrochemických
aktivit. Rovněž hodlá posílit svou pozici
regionálního lídra v oblasti biopaliv. Úsilí
společnosti se zaměří také na rozvoj zdrojů
pro výrobu energie s nízkými a nulovými
emisemi, včetně energie z větru jakož
i solární fotovoltaiky. Skupina bude rovněž
vyvíjet vodíkové technologie a rozšiřovat
svou distribuční síť pro alternativní paliva.

Krátce
General Motors a Honda vytvořily v Severní Americe strategickou alianci týkající se
spolupráce při vývoji a výrobě nových modelů.
V Turecku byla zvýšena speciální daň na dovážené automobily na 60 až 220 % podle
velikosti motoru!
Projektu prvního ruského městského elektromobilu Zetta CityModul 1 došly peníze
ještě před spuštěním výroby.
více na
www.autoweek.cz

Winterkorn půjde před soud
Bývalý generální ředitel společnosti
Volkswagen AG Martin Winterkorn
(73) bude pět let po propuknutí aféry
Dieselgate čelit veřejnému přelíčení kvůli
obvinění ze spiknutí za účelem spáchání
organizovaného komerčního podvodu.
Uvedl to soud zabývající se skandálem

s podváděním při měření emisí NOX
u vznětových motorů automobilky
Volkswagen. Krajský soud v Braunschweigu
vznesl obvinění proti Winterkornovi a dalším
čtyřem bývalým zaměstnancům VW pro
závažné podvody a porušení zákona
o nekalé soutěži v souvislosti s manipulací
při měření emisí milionů vozidel. Vzhledem
k tomu, že vozidla měla vykazovala vyšší
úroveň znečištění, než bylo deklarováno,
měla podléhat vyšší silniční dani. Proto
se podle soudu přidá také obviněním
z daňových úniků. Právní zástupce Martina
Winterkorna Felix Dörr uvedl, že jeho klient
všechna obvinění popírá.

Náborový pesimismus firem se obrací k lepšímu
Společnost ManpowerGroup Česká
republika zveřejnila výsledky průzkumu
ManpowerGroup Index trhu práce pro
čtvrté čtvrtletí roku 2020. Zaměstnavatelé
hledí
do
budoucnosti
překvapivě
optimisticky a hlásí mírně pozitivní
náborové plány: 8 % zaměstnavatelů
očekává nárůst počtu pracovních sil, což
je běžná hodnota z doby před pandemií,
7 % předpovídá snížení počtu pracovních
sil a 83 % zaměstnavatelů nepředpokládá
žádné změny.
„Celosvětový pokles odbytu automobilů
sice znamená hrozbu pro českou
ekonomiku, nicméně řada mezinárodních

firem přesouvá část výroby do ČR a poptává
nové zaměstnance. Ty na lokálním trhu
těžko hledá. V důsledku vládní podpory
zachování zaměstnanosti a strachu lidí
měnit zaměstnání trh práce prakticky zamrzl,
takže je nyní ještě náročnější nalézt nové
zaměstnance než v období konjunktury,“
řekla generální ředitelka ManpowerGroup
Jaroslava Rezlerová.

Další témata 37. týdne na autoweek.cz
Partnerství Škoda Auto DigiLab a RegioJet
Volkswagen ID.3 hvězdou festivalu Praha Září
Dopady pandemie COVID-19 na náborové aktivity firem v ČR
Bavorský předseda vlády Markus Söder požaduje více pro automobilový průmysl
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Auto Palace s novým
manažerem pro ojetiny
Novým manažerem divize Auto Palace
– ojeté vozy byl jmenován Pavel Pajurek,
který má více než 15leté zkušenosti
z různých pozic v oblasti obchodu
s automobily. Skupina Auto Palace má
v oblasti prodeje ojetých
vozů bohaté zkušenosti
prostřednictvím své značky
AutoPoint.
Automobilový
trh však nyní přináší další
možnosti
a
příležitosti
k posílení celkové pozice skupiny Auto
Palace v obchodování s ojetinami.
Pavel Pajurek (36) spojil svojí dosavadní
profesní kariéru s obchodními aktivitami
v oblasti ojetých vozů. V rámci svého více
než 15letého působení u mezinárodního
provozovatele autocenter AAA Auto
zastával u této společnosti několik
významných manažerských pozic nejen
na českém trhu s ojetými vozy, ale
i v několikaletém angažmá v zahraničí
v pěti evropských zemích včetně Ruska.

Andras Lorincz do čela LKQ
Europe pro střední a východní
Evropu
Společnost LKQ Europe
oznámila, že generálním
ředitelem pro její činnost ve
střední a východní Evropě se
od listopadu stane Andras
Lorincz. Do Prahy přijde od společnosti
Hella, kde zastával pozici viceprezidenta
pro prodej. Do LKQ Europe se vrací, protože
dříve byl manažerem prodeje a generálním
ředitelem společnosti Elit Romania, která je
nyní součástí LKQ.
LKQ Europe je dceřinou společností
LKQ Cooperations, která je předním
globálním prodejcem na trhu s náhradními
díly a autopříslušenstvím. Společnost
v současné době zaměstnává 27 000 lidí
ve 20 evropských zemích se sítí přes 1000
poboček. V roce 2019 měla obrat přes
5,2 miliardy eur. V České republice jsou její
součástí servisní sítě Elit Partners
více na
a Auto Kelly.
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Diagnostic Con 2020 už 22. září
Diagnostic Con se v 8. ročníku uskuteční
ve víceúčelovém kongresovém areálu
O2 Universum. Více času letos věnuje
přednáškám o diagnostických metodách,
nejžhavějším školicím tématům a velkému
množství technických prezentací. Přesný
časový harmonogram bude zveřejněn
těsně před akcí na http://www.diagcon.cz.
Konferenční sál má kapacitu 1850 míst
k sezení, ale bude sloužit maximálnímu
počtu 500 účastníků. Poprvé bude v ceně
vstupenky i její online verze, která umožní

sledovat přednášky v živém přenosu a ptát
se přednášejících prostřednictvím mobilní
aplikace. Přednášky bude možné sledovat
i ze záznamu na FCD.eu. Ať už tedy přijdou
jakákoliv opatření, o to nejdůležitější nikdo
nepřijde.
Online vstupenka a videozáznam ze
všech přednášek je za 3800 Kč bez DPH.
Uzávěrka registrací je už 15. září!
více na
www.diagcon.cz
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Volkswagen
ID.3 – přehledně
uspořádaný, ale
trochu laciný
interiér

Společnosti
musí reagovat
efektivněji

Varovné
signály pro
elektromobilitu
Citroën Ami
do ulic Paříže

Valeo v ČR vyvíjí
technologie chytré
mobility

Volkswagen ID.3 – přehledně uspořádaný,
ale trochu laciný interiér
Díky platformě MEB lze dokonale využít
obestavěnou plochu a ID.3 je dokonale
vyváženým vozidle. S akumulátorem o hmotnosti
téměř 500 kg uloženým v podlaze je rozdělení
hmotnosti (pohotovostní hmotnost je 1730 kg)
mezi nápravy 50 %/50 %, takže není třeba se
obávat, že na kluzkém povrchu nebudou mít
zadní kola potřebné záběrové schopnosti.
Pozoruhodné je, že i s motorem vzadu
je zavazadlový prostor rovněž vzadu, a to
s objemem 385 l resp. až 1267 l, kterým dokonce
předčí i Golf VIII. generace. Výhodou je navzdory
velmi dlouhému rozvoru 277 cm poměrně malý
průměr zatáčení 10,2 m.

Nová generace infotainmentu MOD4 využívá
standardní 10“ centrální displej doplněný
o několik základních ovladačů. Vůz je standardně
vybaven e-SIM kartou, která zdarma slouží pro
aktualizaci softwaru. Pro přenos dat je potřeba
mít předplacené datové služby nebo využívat
vlastní telefon.
V prvním čtvrtletí 2021 přijde do prodeje
i výkonnější verze Pro S, která bude mít akumulátor
s kapacitou 77 kWh a dojezd 549 km. Ve stejné
době má být uvedena i nejlevnější verzí Pure,
disponující 45 kWh, dojezdem kolem 300 km
a s elektromotorem o 93 kW (Basic) resp. 110 kW
(Performance) a cenou kolem 800 000 Kč.

Snaha dosáhnout přijatelnou cenu se odráží
v kvalitě použitých materiálů – interiér ID.3 je
sice řešen maximálně funkčně, ale vzhledově
nenadchne. Minimalistické uspořádání
informačních a ovládacích prvků je v té nejlepší
tradici Volkswagenu – vše najdeme přesně tam,
kde to očekáváme. Řidič má před sebou veškeré
potřebné informace přehledně uspořádané,
ovšem zatím jen na poměrně malém displeji
ve volantu. Hlavní zobrazení s využitím rozšířené
reality na projekčním Head up displeji zatím
není k dispozici, neboť patří k těm funkcím, které
budou teprve dodatečně uvedeny v život.
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Citroën Ami do ulic Paříže
Krátce před vypuknutím koronavirové
pandemie Citroën představil elektricky poháněné
dvoumístné vozítko Ami dlouhé 241 cm.
Akumulátor s kapacitou 5,5 kWh mu poskytuje
dojezd až 70 km a nabije se za 3 hodiny z běžné
zásuvky 220 V pomocí elektrického kabelu, který je
instalován za dveřmi. Za volantem je jen minimální
přístrojový panel, protože veškeré informace ale
i ovládání mnoha funkcí včetně spuštění motoru
zajišťuje telefon, pro nějž tu je připraven držák.
S trakčním elektromotorem o výkonu 6 kW (8 k)
Ami dosáhne maximální rychlost 45 km/h, což
umožňuje použití této čtyřkolky v EU i pro mládež
od 16 let bez řidičského průkazu na automobil (ve
Francii dokonce od 14 let).
Od otevření příjmu objednávek počátkem
června si na webu Citroënu elektrovozítko Ami
zajistilo více než 1000 zákazníků ať už přímým
nákupem nebo k dlouhodobému pronájmu.
Základní cena ve Francii je při odečtení státní
dotace 6000 eur (160 000 Kč) včetně DPH,
ale ti, kteří jej nechtějí koupit přímo se mohou
rozhodnout pro 48měsíční nájem se základní
cenou 2644 eur (70 000 Kč) a s měsíční splátkou
19,99 eur (530 Kč). Pro porovnání – základní cena
jednomístného elektrického čtyřkolového vozítka
Renault Twizzy je ve Francii 10 000 eur.

příležitosti Citroën představil 20 Ami v jedinečném
designu inspirovaném nejznámějšími částmi
francouzského hlavního města.
Každé z těchto 20 vozítek má speciální
lakování, které proniká do ulic a čtvrtí Paříže.
Na počest legendárních pařížských čtvrtí
a pamětihodností tak vzniklo 20 unikátních
vozidel, z nichž každé přináší svůj vlastní příběh
ztvárněný 20 mladými umělci spojenými s Paříží.
Použití Ami v rámci služby sdílení Free2Move
přijde s měsíčním předplatným 9,90 eur (262 Kč)
na 0,26 eur za minutu (6,9 Kč/min), 12 eur (312 Kč)
za první hodinu a poté 6 eur (156 Kč) za každou
další až do 40 eur (1060 Kč) za celý den. Bez
předplatného stojí pronájem 0,39 eur (10,33 Kč)
za minutu, 18 eur (477 Kč) za první hodinu, poté
9 eur (238 Kč) za každou další až do 60 eur (1590
Kč) za celý den.

Počátkem září bylo 100 těchto elektrických
vozítek zařazeno do pařížské flotily sdílení vozidel
Free2Move vlastněné skupinou PSA Group. Při této
více na
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Varovné signály pro elektromobilitu
Rychlý přechod na elektromobily, nutný
ke splnění ambiciózních cílů Dánska v oblasti
ochrany klimatu, zanechá obrovskou mezeru
ve státních financích. Uvedla to vládní komise,
která propočítala náklady na tuto výměnu.
Přechod na elektrická vozidla z aut
poháněných fosilními palivy je ústředním bodem
dánského cíle snížit do roku 2030 emise CO2 o 70
% a nejpozději do roku 2050 se stát klimaticky
neutrálním. Skandinávská země se však při
financování svého sociálního systému ve velké
míře spoléhá na daně z prodeje automobilů
a silniční daně, které přinášejí do státní pokladny
50 miliard dánských korun (178 miliard Kč) ročně,
neboli 2,3 % HDP.
V březnu Dánská rada pro změnu klimatu,
nezávislý poradní orgán dánské vlády, uvedla,
že ke splnění stanovených cílů musí počet
elektromobilů do roku 2030 vzrůst na nejméně 1
milion ze současných méně než 20 000. „To vytvoří
významný problém pro ekonomiku,“ varoval šéf
komise Anders Eldrup na tiskové konferenci.

Zvýšení počtu elektromobilů na 1 milion
pomocí zvýšených státních dotací a zvýšení
daní z prodeje automobilů na fosilní paliva
by v roce 2030 vedlo k celkové čisté ztrátě ve
výši 5,7 miliardy DKr (20,3 miliardy Kč), uvedla
komise. Podle současného daňového systému
by výnosy z daní z prodeje automobilů a silniční
daně měly od roku 2030 každoročně klesat
o 10 miliard DKr (35,6 miliardy Kč). Vláda proto
byla komisí vyzvána, aby navrhla, jak v příštím
desetiletí přejít z fosilních paliv k automobilům
s elektrickým pohonem aniž by tím byl ohrožen
státní rozpočet.
Odvětví dopravy přispívá přibližně 40 %
k dánským emisím oxidu uhličitého (CO2),
přičemž méně než 1% automobilů v zemi
je poháněno elektřinou. Díky příznivým
podmínkám a včasné podpoře vlády nyní
Dánsko získává přibližně polovinu své elektrické
energie z větrných elektráren a považuje se
za průkopníka v řešení problematiky změny
klimatu.
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Valeo v ČR vyvíjí technologie chytré mobility
Skupina Valeo řídí z České republiky
celosvětové testovací aktivity technologií pro
autonomní vozidla. Ve svém středočeském
vývojovém centru se zaměřuje rovněž na rozvoj
nízkoemisní mobility nebo pokročilé asistenční
systémy. V Milovicích provozuje Valeo svůj největší
testovací polygon autonomních vozidel na světě.
Čeští vědci z Valea mají na kontě již více než
70 patentů a celosvětově jich skupina drží přes
33 000. Své technologie dodává výrobcům
automobilů po celém světě a patří mezi globální
lídry v oblasti chytré mobility.
„Reagujeme na trend elek trifikace
a digitalizace vozidel a daří nám v něm být
i o krok napřed. Již každé čtvrté auto na světě
má alespoň jeden náš senzor. Právě senzorové
technologie jsou jednou z oblastí, na které se
v České republice zaměřujeme. Vyvíjíme zde
kamery, radary nebo laserové a ultrazvukové
senzory. Veškerá řešení u nás také zkoušíme,

protože jako jedna z mála poboček skupiny
Valeo máme k dispozici polygon pro testování
systémů ve vysokých rychlostech. Pražské
výzkumné centrum se podílelo například na
vývoji jediného laserového senzoru, který se
dnes používá při sériové výrobě vozidel. Naše
technologie již umožňují autonomní parkování
vozidel, dokáží bezpečně zastavit při detekci
možné kolizní situace nebo včas rozpoznat únavu
řidičů,“ řekl generální ředitel vývojového centra
Valeo Leoš Dvořák.
Mezi české patentované technologie Valea
patří například algoritmus pro rozpoznávání
mokrých částí vozovky nebo detekce objektů
v mrtvém úhlu zrcátek pro nákladní auta pomocí
laserového senzoru.
Výzkum a vývoj podporuje i Středočeský
kraj, který před dvěma lety s Valeo podepsal
Memorandum o spolupráci. Podle Memoranda
bude Valeo v následujících 10 letech investovat
do areálu bývalého letiště Milovice – Boží Dar 100
milionů korun. Na testovacím polygonu má ve
spolupráci s tuzemskými technickými univerzitami
vzniknout rozsáhlé zázemí pro testovací inženýry
a techniky. Valeo s českými vysokými školami
spolupracuje na vývoji technologií, které využívají
prvky umělé inteligence.
Novinky výzkumného programu Valeo budou
prezentovány v expozici inovátorů Středočeského
kraje na veletrhu Týden inovací ČR 29. září 2020
ve Fóru Karlín Praha.
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Společnosti musí reagovat efektivněji
Podle poradenské služby AlixPartners si mnoho
společností nechává uniknout příležitost vyrovnat
se s krizí. Automobilový průmysl musí navíc řešit
i přechod na elektromobilitu.
Agentura AlixPartners varuje, že mnoho
společností je přesvědčeno, že koronavirovou
krizí projdou bez problémů. „Jsem ohromen, kolik
společností nechává krizi nevyužitou a nepracuje
na struktuře svých nákladů a procesů. Obrovská
vládní pomoc se většinou využívá pouze
k uklidnění okamžité bolesti, ale nikoli k urychlení
léčby,“ řekl evropský šéf AlixPartners Michael
Baur.
Díky tzv. kurzarbeitu, vládním půjčkám a zárukám
v miliardách eur došlo od dubna v Německu
k podstatně menšímu počtu bankrotů než
v předchozím roce, a to navzdory kolapsu výroby
a poklesu poptávky. Společnosti by měly tuto
příležitost využít k přezkoumání svých obchodních
modelů a dodavatelských řetězců a přijmout
opatření do budoucna. „Společnosti by měly

mnohem víc zasahovat do svých provozních
mechanismů. Nebylo to jen šest obtížných
měsíců. V oblasti letecké dopravy, cestovního
ruchu a organizace velkých akcí bude svět po
koronaviru jiný. A automobilový průmysl se bude
muset vyrovnat s přechodem na elektromobilitu,“
řekl Baur.
Reorganizace musí přinést zrušení pracovních
míst. Několik společností to již oznámilo. „Každý,
kdo dnes pracuje v režimu kurzarbeitu, je
samozřejmě v ohrožení. I kdyby se ekonomika
vzpamatovala, nebude potřeba okamžitě
tyto pracovníky zaměstnávat. Automobilový
průmysl čelí zásadní proměně, která neskončí jen
přechodem k elektromobilitě. Výrobci musí kromě
aktivních řešení krizové situace rozhodovat o své
budoucnosti. Právě nyní se odhalují všechna
nesprávná rozhodnutí z minulosti, objevují se
nové obchodní modely a možnosti zeštíhlení. Tuto
krizi přežijí jen ti nejsilnější,“ varuje šéf německé
pobočky AlixPartners Andreas Rüter.
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