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Dacia Duster - jemné doladění pro další úspěch
Dacia osvěžuje Duster. Kompaktní SUV
dostalo nově stylizovanou přední část,
modernizovaný interiér a rozšířenou nabídku
možností infotainmentu.
S malým SUV Dacia přišla v roce 2010 právě
v době enormního růstu zájmu o kompaktní
a malé SUV. Duster se okamžitě setkal s
obrovským úspěchem, protože dokáže
plnit širokou škálu použití. Současná druhá
generace je na trhu tři roky. Do konce srpna
bylo prodáno 1 942 895 vozů Dusterů.
Cílem modernizace bylo dodat vozu
modernější výraz ale současně uchovat
osvědčený charakter s nadčasovým
designem. Kromě úprav masky chladiče
jsou nejvýznamnějším znakem této evoluce
LED světla pro denní svícení integrovaná
v hlavních světlometech v podobě
horizontálního Y vytvářející světelný podpis
značky. Zatímco denní svícení a potkávací
světla už standardně používají LED, dálková
světla setrvávají u halogenových žárovek.

Motory jsou zážehové 1,0 TCe 90/67 kW (91
k), 1,3 TCe 130/96 kW (131 k) a 1,3 TCe 150/110
kW (150 k) i turbodiesel 1,5 Blue dCi 115/85
kW (116 k). V nabídce je také LPG varianta
TCe 100 Eco-G/74 kW (101 k). Varianty TCe
150 a Blue dCi 115 jsou k dispozici rovněž s
pohonem všech kol.
Cenová nabídka začíná na 284 900 Kč vč.
DPH, pohon všech kol je od 471 900 Kč.
Na vozy se poskytuje základní záruka na 3
roky/100 000 km.
Více vč. technických dat a ceníku na str. 10
(jen v pdf verzi)

Duster je dlouhý 434 cm při rozvoru náprav
268 cm a má zavazadlový prostor o objemu
445 l, maximálně až 1478 l.
V interiéru Dacia přistoupila ke změnám,
které reagují na požadavky zákazníků.
Proto byly některé ovladače integrovány
do multifunkčního volantu. Nová jsou i
sedadla a zcela nová je nabídka moderních
multimediálních systémů.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Fabia oficiálně přichází na český trh
Škoda Fabia úspěšně působí na trhu již 22
let. Škoda Auto Česká republika nyní zve
zájemce k prodejcům aby otestovali vozy
čtvrté generace. Nabídka začíná s cenou
329 900 Kč včetně DPH. Dodávky začnou
v nejbližších dnech. V předprodeji si vůz
závazně rezervovalo 4700 zákazníků: 71 %
ve vyšší výbavě Style a 29 % připadá na
základní Ambition. Z motorů se největší přízni
těší 1,0 TSI/70 kW (95 k) s pětirychlostní přímo
řazenou převodovkou - pro tuto kombinaci
se rozhodlo 35 % zájemců. Nejvýkonnější 1,0
TSI/81 kW se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou zvolilo 21 % klientů a se
sedmistupňovou DSG 28 %. Základní nepřeplňovaný motor 1,0 MPI objednalo 17 %
zájemců. V nabídce zůstává Fabia Combi Tour 3. generace s cenou od 334 900 Kč
vč. DPH.
více na www.autoweek.cz
České ceny pro Hondu HR-V e:HEV
Honda potvrdila ceny a detaily výbav nové
generace kompaktního SUV HR-V. Všechny
varianty modelu HR-V jsou nově standardně
vybaveny hybridní technologií e:HEV. Nabídka
výbav začíná verzí Elegance se základní cenou
699 900 Kč a standardně vybavenou LED
světlomety, vyhřívanými předními sedadly, 18”
litými koly a konektivitou pro připojení chytrých
telefonů. Stejně jako všechny nové modely
společnosti Honda je i nový HR-V vybaven
technologií Honda Sensing, která zahrnuje ucelenou řadu špičkových bezpečnostních
technologií a systémů podpory řízení. Novou generaci Hondy HR-V lze od konce září
objednávat, přičemž první dodávky dorazí počátkem roku 2022.
více na www.autoweek.cz
Krátce:
Čínský gigant na výrobu elektroniky Xiaomi uvede v roce 2024 na trh svůj první vlastní
elektromobil.
Intel chce v Evropě vybudovat osm velkých továren na čipy s cílem uvedení do
provozu v roce 2030.
V rámci diskusí o rychlostním limitu 77 % německých řidičů uvedlo, že nikdy nejezdí
rychleji než 130 km/h.

Požadavek na konec
spalovacích motorů do
roku 2025
Na veletrhu IAA Mobility
v
Mnichově
vyzvala
Německá
organizace
pro ochranu životního
prostředí DUH (Deutsche
Umwelthilfe)
budoucí
spolkovou vládu aby
nařídila zastavení nových
registrací
vozidel
se
spalovacími motory od 1. ledna 2025. Aby bylo možné využívat výhody elektromobility,
musí podle DUH vláda urychlit rozšiřování obnovitelných energií. K výrobě akumulátorů
by se měla používat pouze „zelená“ elektřina a jejich životnost se musí prodlužovat
opravami a opětovným použitím, například v roli stacionárního úložiště elektřiny. Do
roku 2025 se má pro lithium předepsat míra recyklace alespoň 70 %. Hybridní vozidla,
vodíkový pohon, bio- a syntetická paliva nejsou podle DUH alternativou šetrnou k
životnímu prostředí.
více na www.autoweek.cz
Firmy intenzivně hledají nové zaměstnance
Podle průzkumu ManpowerGroup Index
trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku 2021
zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
čtvrté čtvrtletí 2021 optimistické náborové
plány. Nejsilnější náborové prostředí hlásí
Zpracovatelský průmysl, který je zároveň
největším českým zaměstnavatelem.
„Situace po pandemii je nevídaně pozitivní.
Většina sektorů plánuje v závěru roku
nabírat podobně vysokým tempem, jako
tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní
počet neobsazených pracovních míst v
historii. Pandemie ale zmrazila trh práce
a ten se oživuje jen velmi pomalu. Lidé
nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a
jít do nejistoty. To se projevuje především
u nekvalifikovaných pracovních míst ve výrobě a logistice. Tvrdým oříškem nadále
zůstává nábor zaměstnanců s technickým vzděláním,“ řekla generální ředitelka
ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.
více na www.autoweek.cz

Citroën představil levnou C3
Problémem Citroënu je jeho orientace
na evropské trhy. To by se mělo změnit. „K
posílení naší budoucí pozice je zapotřebí větší
mezinárodní přítomnost. Naším cílem je podíl
mimoevropského prodeje přes 30 %. Proto
získáváme sílu na trzích, na nichž již působíme,
jako jsou Jižní Amerika, Střední východ, Afrika
a Čína, a vstupujeme na nové, jako je Indie.
V příštích třech letech Citroën představí tři
mezinárodně orientované modely, které jsou
navrhovány, vyvíjeny a vyráběny v příslušných
regionech,“ vysvětlil generální ředitel Vincent
Cobée. Jako prvního zástupce programu
C-Cubed uvedl nový C3 speciálně vyvinutý
pro potřeby trhů v Indii a Jižní Americe.
Citroën nešel do oblasti super levných aut,
jako je Renault Kwid. Nový C3 byl koncipován
tak, aby nabízel dobrý poměr ceny a výkonu.
Citroën navrhl zcela nový model, přičemž
jedním z klíčů ke snižování ceny je vysoká
míra místní integrace, počínaje návrhem a
konče výrobou. Vychází ze zjednodušené
verze platformy CMP. Jde tedy o podobnou
cestu jako zvolila Škoda s SUV Kushaq.
Nejprve bude C3 uveden na trh v Indii, kde
byl vyvinut a představen. S délkou 398 cm C3
spadá do atraktivní daňové třídy, protože ta v
Indii závisí na vnější délce. Vyrábět se bude v

Chennai. Citroën dosud do Indie dovážel jen
C5 Aircross. Model C3 pro indický subkontinent
byl vyvinut jako obzvláště robustní vozidlo.
Přestože má Indie druhou největší silniční síť
na světě s délkou 5,5 milionu km, 40 % z ní
má nezpevněný povrch. Proto C3 přichází
se světlou výškou 18 cm, ochranou spodku
a speciálními ochrannými panely vpředu
i vzadu. V interiéru připomíná evropskou
produkci i když s tvrdými plasty. Překvapením
je velký 10“ dotykový displej dokládající, že to
není úplně levné auto.
Poté bude nabízen v Latinské Americe. V
Jižní Americe jsou boční prahy a příď vozu
přizpůsobeny obzvláště vysokým obrubníkům.
Pro jihoamerický trh se C3 bude vyrábět v
brazilském Porto Realu.
Tato nová C3, navržená pro Indii a Jižní
Ameriku, není určena pro evropské trhy, ale
má sloužit jako základ pro další evropský
model, který má ve výhledu konkurovat Dacii
Sandero. Musí ovšem splňovat přísnější normy
bezpečnosti, emisní limity a nabídnout více
vybavení, aby vyhověla vkusu evropských
zákazníků. Na trh má být uvedena v roce
2023.

více na
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Cesta ke komfortu - Citroën C5 X
Velké modely Citroënu tradičně znamenají
pohodlnou jízdy a silnou individualitu. Na
tuto tradici chce navázat i nový Citroën
C5 X, inovativní model na pomezí sedanu,
kombi a SUV používající platformu EMP2.
Kombinuje to, co zákazníci v Evropě
vyžadují: v roce 2020 byla v segmentu
vyšší střední třídy nejrozšířenější SUV s 29,3 %
registrací, za ním následovalo kombi s 27,5
% a sedan s 21,6 %. Citroën C5 X je dlouhý
480,5 cm při rozvoru náprav 278,5 cm. Díky
nízké nakládací hraně lze pohodlně využít velký objem zavazadlového prostoru 545 l
resp. až 1640 l. Na výběr jsou zážehové motory - tříválec 1,2 l turbo/96 kW (130 k) nebo
čtyřválec 1,6 l PureTech turbo/132 kW (180 k) a plug-in hybrid s výkonem 165 kW (225
k). Velký barevný rozšířený head-up displej promítá důležité informace o jízdě přímo
do zorného pole řidiče jako první krok k rozšířené realitě.
více na www.autoweek.cz
Ford osvěžil Fiestu
Po pěti letech Ford směřuje Fiestu do další
životní fáze. Proto byl přepracován design
a přidány nové asistenční systémy. Také se
rozšiřuje nabídka výbav. Světlomety LED jsou
nyní standardem ve všech verzích výbavy a v
nabídce jsou i adaptivní LED Matix světlomety.
Nový je rovněž 12,3“ konfigurovatelný digitální
přístrojový panel. Dva nejvýkonnější tříválce
1,0 EcoBoost s výkonem 92 kW (125 k) a 114 kW
(155 k) budou vybaveny 48 V mild hybridním
systémem. Základním motorem je zážehový
motor 1,0 EcoBoost s výkonem 74 kW (100 k).
Fiesta ST má tříválec 1,5 l/147 kW (200 k).
více na www.autoweek.cz
Krátce:
Studie společnosti McKinsey uvádí, že cesta k uhlíkové neutralitě bude Německo do
roku 2045 stát 6 bilionů eur (tj. 6 000 000 000 eur).
Nový německý předpis požaduje od října 2022 pro plug-in hybridy dojezd na elektrický pohon 60 km a 80 km od 2024 pro možnost státních dotací.

Centrální sklad dílů Toyoty zvýšil dodávky o
30 %
Počet dodávek dílů dealerům Toyoty z
centrálního skladu v severočeské Krupce
se v posledních třech letech zvýšil o 30 %.
Sklad v současnosti denně vyřizuje přes 6000
objednávek, které zahrnují okolo 14 000
dílů. Sklad v Krupce pokrývá náhradními
díly všech 30 dealerů v Česku, ale i zhruba
polovinu Německa a pětinu Polska. Počet
zaměstnanců narostl za poslední tři roky o
čtvrtinu na 45 lidí. Sklad disponuje celkem 50
000 položkami dílů pro všechny modely od nejmenšího Ayga po terénní Land Cruiser
nebo závodní GR Supru. Ze skladu vyjede každý den šest až osm kamionů s dodávkami
náhradních dílů. Před třemi lety to přitom byly čtyři až šest kamionů za den.
Semperit je specialistou na zimní pneumatiky
s nejdelší tradicí
S 85 lety zkušeností ve vývoji a výrobě zimních
pneumatik je Semperit nejtradičnějším
výrobcem zimních pneumatik na světě.
Základní kámen položil Goliath, první zimní
pneumatika na světě, která byla představena
v roce 1936. V roce 1958 Semperit představil
jeho nástupce s názvem M + S. Pneumatiky M
+ SM 181 se v roce 1969 staly vůbec prvními
zimními pneumatikami s hroty. Dalším milníkem
byl vývoj dvou různých zimních pneumatik
přizpůsobených velikosti vozidla Hi-Grip M 229
a M 581, které se objevily v roce 1974. Rok po
první směrové zimní pneumatice DirectionGrip, představené v roce 1988, přišla Top-Grip SLG, nejprodávanější zimní pneumatika v
Rakousku. Produktová řada Speed-Grip, představená v roce 2006, je opět považována
za milník v historii značky s rakouskými kořeny. Dnes má Semperit ve výrobě velmi výkonnou
zimní pneumatiku Speed-Grip 5.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personalia z
Porsche Česká republika mění jednatele
Dosavadní jednatel Porsche ČR Franz
Pommer se po plánovaném ukončení své
mise vrací do mateřské Porsche Holding
Salzburg, kde převezme další úkoly. Ve
vedení firmy ho od 1. října nahradí nový
manažer, který přichází z jihoamerického
Chile.

Franz Pommer
Mag. Franz Pommer byl ve vedení Porsche
Česká republika od roku 2014. Jako jeden
ze dvou jednatelů se zaměřoval zejména
na oblast poprodejních služeb, financí,
controllingu a zavádění digitálních
technologií. Řídil mj. implementaci
pokročilého systému managementu
datového centra importéra, projekt
komplexního řešení nabíjecí infrastruktury
Moon pro elektromobily, zahájení
výstavby
nového
Vzdělávacího
centra v obci Zlatníky-Hodkovice pro
zvyšování
kvalifikace
zaměstnanců
prodejní a servisní sítě, nebo spuštění
portálu CarJobs.cz, sloužícího jako
nástroj pro personalisty autorizovaných
prodejců a servisů a uchazeče o práci v
automobilové branži.

Christoph Grün
Novým jednatelem společnosti bude
od Christoph Grün, který největšího
dovozce automobilů do ČR povede
společně se současným jednatelem
Janem Hurtem. Christoph Grün do
Prahy přichází z Chile, kde na pozici
jednatele vedl tamního importéra
Porsche Chile, dovozce koncernových
značek Volkswagen, Audi, Škoda,
Seat, MAN a VW Camiones y Buses. V
koncernu Porsche Holding Salzburg,
který je i mateřskou společností
českého dovozce, pracuje již 11
let. Před tím, než převzal vedení
pobočky v Chile, pracoval jako
finanční ředitel v Porsche Colombia
SAS. Je absolventem magisterského
studia na Univerzitě Karla Franzense
ve Štýrském Hradci, obor všeobecné
finance.
„Chci se zaměřit hlavně na další
rozvoj
importérského
týmu
a
dealerské sítě, aby byly připravené
na éru digitalizace a e-mobility,“
říká Christoph Grün o svých cílech a
ambicích v České republice.
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Dacia Duster - jemné doladění pro další úspěch
Mezi multimédii si kupující modernizovaného Dusteru mohou vybrat mezi třemi systémy. V základní verzi
Dacia PlugRadio (standardem od výbavy Essential) je
držák na připevnění smartphonu. Telefon se zdarma
nabízenou aplikací přes Bluetooth slouží jako displej
pro veškerá multimédia, která se ovládají na volantu.
Stejně jako pro Sandero je připraven i multimediální
systém Media Display (standardem od výbavy Comfort) s 8“ dotykovým displejem a připojením telefonu
přes USB. Ve vrcholné verzi Media Nav (standardem
od výbavy Prestige) je vybaven i navigací a bezdrátovým připojením telefonu, přičemž telefon lze
použít také jako WiFi hotspot.
S pohonem všech kol a světlou výškou 214 mm Duster
statečně zvládá i velmi náročný terén, přičemž, stejně
jako dosud, s extrémně krátkým prvním rychlostním

stupněm překoná i obtížné pasáže. Navíc se v reakci na ohlasy zákazníků významně zlepšila přesnost
řízení s elektromechanickým posilovačem. Kromě
standardního asistentu rozjezdu do kopce je pro verze s pohonem všech kol k dispozici i exkluzivní pomoc pro sjíždění ze strmých svahů. Aby řidič neztratil
přehled o okrajích vozu v obtížném terénu, může si
nyní vybrat obraz ze čtyř kamer systému Multiview,
který se zobrazuje na displeji infosystému. Zde se
také dají vyvolat další informace, jako úhel náklonu,
výškoměr nebo kompas.
Verze na LPG má nádrž na plyn zvětšenou o 8 l na
49,8 l, což ve spojení s 50 l nádrží na benzin poskytuje dojezd prodloužený o 250 km na celkových 1400
km. Řidič sám může volit mezi použitím levného a
ekologičtějšího provozu na LPG nebo na benzin.

více na
www.autoweek.cz

Automatizace vyráží do oblak
Nejnovější přehled novinek z oblasti mobility z
celé Evropy v dopravním zpravodaji Euractiv Seana
Gouldinga Carrolla.
Je to již trochu klišé - taxikáře (a pokud to předpisy v
daném regionu dovolují i řidiče Uberu) brzy zdecimuje vzestup autonomních automobilů. Stále častěji se
tvrdí, že člověk za volantem se během příštího desetiletí stane minulostí. Vlaky metra s předvídatelnými
trasami a nedostatkem překážek se také považují za
ideální kandidáty na automatizaci. Ale zatímco strojvůdci a taxikáři mohou bědovat nad vzestupem robotů, co piloti leteckých společností?
Pokroky v umělé inteligenci znamenají, že letadla
jsou schopna plnit mnoho úkolů dosud prováděných
ručně. To vede k úvahám o přechodu u některých
letů na „jednopilotní“ operace. Evropská agentura
pro bezpečnost v letectví EASA vyhodnocuje, zda
sofistikovanější technologie znamenají, že by bylo
bezpečné provozovat lety se sníženým počtem palubního personálu.
Piloti ale mají z přechodu k automatizovanější budoucnosti vážné obavy. Přetrvává otázka, co by se
stalo, kdyby se osamělý pilot stal neschopným vy-

více na
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konávat svou činnost. „Nejdůležitější otázkou je, zda
lze létat s menším počtem pilotů na palubě bezpečně.
Kontrolní orgány ani výrobci to zatím neprokázali,“
řekl prezident Evropské asociace letových posádek
ECA Otjan de Bruijn.
EU má jedny z nejpřísnějších emisních norem pro
vozidla na světě, což je zásadní přínos pro kvalitu
ovzduší - za předpokladu, že se tyto normy dodržují.
Studie uskutečněná pro nevládní organizaci Transport & Environment však zjistila, že téměř třetina
nákladních vozidel v Madridu a Barceloně překročila
zákonné limity pro škodlivé NOX znečišťující ovzduší
v reálných podmínkách. Oxid dusičitý (NO2) může
zhoršit astma, zatímco dlouhodobá expozice může
způsobit dlouhodobé poškození plic.
„Normy EU pro nákladní dopravu nedělají dost pro
ochranu ovzduší, které dýcháme, a ohrožují zdraví evropských občanů,“ řekla emisní inženýrka T&E
Anna Krajinska. Zjištění kladou důraz na systém EU
pro testování emisí, který společnost T&E kritizovala
jako nedostatečný. Asociace evropských výrobců automobilů ACEA ale tvrdí, že uváděné testy byly mnohem náročnější než T&E uvádí.

Automobilový průmysl považuje IAA za úspěch
První IAA Mobility v Mnichově skončila. Za šest dní ji
navštívilo 400 000 návštěvníků. Podle organizátorů,
tedy Svazu německého automobilového průmyslu
VDA a Messe München, byl jejich počet o 32 % vyšší
než průměrný počet denních návštěvníků posledního
IAA ve Frankfurtu, a to navzdory koronavirovým
omezením pro cestování. Podle organizátorů bylo 67
% návštěvníků mladších 40 let a 86 % návštěvníků
hodnotí koncept veletrhu jako dobrý nebo velmi
dobrý.
„Bylo to jasné hlasování nohama! Udělali jsme
odvážný krok a návštěvníci nás odměnili. IAA Mobility
je nyní největší přehlídkou mobility na světě,“ řekla
presidentka VDA Hildegard Müllerová. Na IAA
Mobility bylo zastoupeno 744 vystavovatelů, z toho
bylo 12 automobilových značek, 152 dodavatelů a
technologických firem, 75 výrobců kol a 78 start-upů
(zbývajících 417 firem pořadatelé nedefinují).
Podle průzkumů by většina vystavovatelů a
návštěvníků chtěla nový koncept s předváděním
automobilů a poprvé i jízdních kol po celém městě,
nejen ve výstavních halách. Novinky si vyzkoušelo
téměř 10 000 lidí. Je ale nutno připomenout, že
minimálně 2/3 z těchto produktů byla elektrokola. Na
mnoha místech byl také přístup do expozic zpomalen
kvůli přeplněnosti.
Hildegard Müllerová připustila, že ne vše se povedlo.
„Konverzační fóra přenášená prostřednictvím

streamování někdy sledoval jen tucet diváků. Podle
hodnocení známé společnosti v oboru byli ve
výstavních halách občas návštěvníci bez zájmu. Možná,
že na příštím IAA v roce 2023 budou výrobci jízdních
kol a elektrokol zapojeni do hal automobilového
průmyslu. Míchají se nám tu i dodavatelé, některé věci
se daly udělat trochu lépe, nicméně základní koncept
nebyl zpochybněn.“
Šéf Daimleru Ola Källenius řekl: „Přístup k uvedení
veletrhu do města byl naprosto správný. IAA v
Mnichově je jasným signálem pro změnu: nový veletrh
s novým konceptem v novém městě - a konečně opět
s hosty na místě.“
Také BMW bylo spokojeno: „IAA Mobility byla ideální
platformou pro výměnu myšlenek o udržitelné
mobilitě. Proběhlo mnoho užitečných rozhovorů.
Pouze dálniční blokády a další destruktivní akce byly
ostudou, z našeho pohledu nepříliš smysluplnou a
zkreslují celkový dobrý obraz.“
Průmyslový expert Ferdinand Dudenhöffer ovšem
byl velmi kritický: „Bez úplně změněného konceptu
to byla poslední IAA. Dodavatelé chtějí své novinky
ukázat především výrobcům automobilů a akce ve
městě byla spíš lákadlem pro důchodce kteří hledají
rozptýlení.“
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Aktualizace elektromobilů systémem OTA
Elektromobily Volkswagenu řady ID. budou mít
aktualizovaný software prostřednictvím mobilních
sítí. Tato inovace byla ohlášena již před delší dobou,
ale nyní se skutečně stává realitou. Od této chvíle
budou dostávat pravidelné aktualizace softwaru
prostřednictvím mobilních sítí systémem OTA (OverThe-Air). Aktualizace zatím byly ve fázi testování k
dispozici pouze zákazníkům, kteří jsou registrovaní v
takzvaném ID. First Movers Clubu. Podle Volkswagenu
ID. Software 2.3 nabízí nové funkce a optimalizuje ty
stávající. Do budoucna chce Volkswagen poskytovat
svým zákazníkům bezplatný software zhruba každých
12 týdnů, aby byla vozidla stále aktuální.
Volkswagen navíc plánuje generovat vyšší příjmy
v řádu stovek milionů eur ve fázi používání svých
automobilů prostřednictvím nových obchodních
modelů založených na datech - za služby a funkce,
které si zákazník bude moci objednávat podle
potřeby. V budoucnu by to mohl být například
asistenční systém Travel Assist nebo vylepšené
provozní vlastnosti akumulátoru pro jízdy na dlouhé
vzdálenosti. Později se přidá i vysoce automatizovaná
jízda.

Bezdrátové aktualizace se vyvíjejí společně se
softwarovou společností skupiny Cariad. „Nové
aktualizace jsou zásadní funkcí digitálního, síťově
propojeného automobilu. Rychle se stanou pro
naše zákazníky běžné, stejně jako to znají ze svých
smartphonů. Díky pravidelným aktualizacím bude
jejich vůz nejen aktuální, ale dokonce stále lepší,“
říká člen představenstva společnosti Volkswagen pro
vývoj Thomas Ulbrich.
Některé z nových funkcí se týkají světelného pásu
ID.Light ve spodní části čelního skla. Nyní poskytuje
řidiči informace, které ho intuitivně podporují při jízdě
šetřící energii. Rovněž optimalizuje jízdu se zapnutým
adaptivním tempomatem ACC (Active Cruise Control).
Podle VW se vylepšuje také zpracování obrazu
multifunkční kamery, která rozpozná motocykly a
ostatní účastníky silničního provozu ještě rychleji. Ve
tmě by dynamické ovládání dálkových světel - pokud
je ve výbavě vozu - mělo přesněji regulovat účinek
světlometů vozidla. Grafika centrálního displeje
infotainmentu by měla být přehlednější, jasnější a
ovládání intuitivnější, což odpovídá přáním a návrhům
prvních zákazníků ID.3, ID.4 a ID.4 GTX.
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Produkce automobilů v ČR zpomalila
Produkce osobních vozidel v červenci a srpnu se
meziročně propadla. Důvodem je krize na trhu s
polovodiči. Celkově bylo letos vyrobeno 775 496
osobních vozů. To je sice meziročně o 12,6 % víc,
nicméně ve srovnání s rokem
2019 bylo vyrobeno o 166 000
automobilů méně (-17,7 %).
„Situace v automobilovém
průmyslu se nelepší, spíše
naopak. V Malajsii byla
dočasně pozastavena výroba
u klíčových dodavatelů čipů
kvůli opatřením proti šíření
koronaviru. Dodávky ovlivnily
také problémy v logistice.
V důsledku toho nemohli
někteří výrobci realizovat
poptávanou produkci. V
červenci a v srpnu tak byla
výroba automobilů o 39,2 %
nižší než v letních měsících
minulého roku. Odhadujeme,
že kvůli chybějícím čipům
nebude v tuzemsku vyrobeno 140 000 vozidel, o
která by jinak zákazníci měli zájem,“ říká výkonný
ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk
Petzl.
Krizi se zatím daří úspěšně čelit jedině nošovické
automobilce Hyundai. Ta od ledna do konce srpna
vyrobila 182 400 automobilů, tedy o 33,1 % meziročně

víc a o prázdninových měsících vyrobila pouze o 650
automobilů méně než v loňském roce (-1,6 %). Škoda
Auto v tuzemských závodech vyrobila v dosavadním
průběhu roku 486 423 automobilů (+7,9 %). V letních

měsících byla výroba výrazně ovlivněna vynucenými
odstávkami výroby. V červenci a v srpnu vyrobila
Škoda Auto 65 585 vozidel, tj. o 42,0 % méně než v
roce 2020. Nedostatek čipů se výrazně podepsal na
produkci kolínské Toyoty. V červenci bylo vyrobeno
6896 vozidel (-37,4 %) a celý srpen ale byla produkce
automobilky pozastavena. Od začátku roku vyrobila
Toyota celkově 106 673 vozidel, tj. o
5,8 % víc než vloni.
Ve struktuře produkce je patrný
trend zvyšující se poptávky po
elektrických vozidlech. Celkově se
počet vyrobených elektromobilů
(BEV) a plug-in hybridů (PHEV)
oproti prvnímu pololetí 2020 zvýšil
o 0,9 % na 10,5 %. Elektromobilů s
akumulátory bylo vyrobeno 46 139
ks (5,9 %) a plug-in hybridů 34 920
ks (4,5 %). Škoda Auto vyrobila 33
571 BEV a 20 569 PHEV, Hyundai 12
568 BEV a 14 351 PHEV.
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