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Nedostatek čipů zasahuje ekonomiku ČR
Společnost Škoda Auto od 18. října do konce
roku „výrazně sníží nebo dokonce zastaví“ výrobu
ve všech třech svých výrobních závodech
v České republice kvůli globálnímu nedostatku
čipů, který postihuje celý automobilový sektor.
Nad dopadem tohoto opatření na českou
ekonomiku se zamýšlí úvaha agentury Reuters.
Společnost Škoda Auto jako největší český
exportér nemá šanci se této celosvětové krizi
vyhnout. Problémy plynoucí z přerušování výroby
automobilů vážně poškozují celou českou
ekonomiku, stejně jako v dalších zemích ve střední
Evropě, které jsou silně závislé na automobilovém
průmyslu. Očekávané omezení produkce je zatím
největší ve střední Evropě. Ekonomové uvádějí,
že povede k významnému snížení prognóz růstu
českého průmyslu. Očekávaný růst HDP o 3 % se
tak stává nepravděpodobným.
Š kod a Au to před s ta v u j e zá k l a d
automobilového sek toru v zemi, kde
automobilový průmysl zaměstnává 180 000
lidí a představuje čtvrtinu průmyslové výroby.
Automobilka již na různých místech naskladnila
desítky tisíc hotových vozů, ale čekajících na čipy.
Její prodejci hlásí zákazníkům několikaměsíční
lhůty čekání na nová auta. Mluvčí Škoda Auto
Tomáš Kotera uvedl, že firma se chce zaměřit na

to, aby co nejdříve dostala téměř hotové vozy
k zákazníkům.
Vzhledem k výpadku Škody Auto by podle
Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP měla
celková produkce automobilů letos dosáhnout
1,15 milionu vyrobených vozů jako v „covidovém“
roce 2020 ačkoliv původně očekávala, že se
letos vyrobí 1,3 milionu vozů.
Škoda, která zaměstnává 35 000 lidí, uvedla,
že je odhodlána zachovat pracovní místa
a předpokládá postupné uklidnění situace se
zásobováním čipy ve druhé polovině roku 2022.
V České republice kromě Škody na konci září
zastavila výrobu také Toyota. Statistiky ukázaly,
že česká průmyslová produkce v srpnu poprvé
od února meziročně klesla v důsledku prudkého
poklesu výroby automobilů.
Nejistota v automobilovém průmyslu se stává
největším problémem pro střední Evropu a nutí
země aby se více orientovaly na oživení služeb
a výdajů domácností pro motivaci růstu. Maďarsko,
kde automobilky Mercedes-Benz a Suzuki musely
částečně omezit výrobu, zaznamenalo větší
zpomalení růstu produkce v automobilovému
průmyslu než se očekávalo. Také v Německu,
klíčovém obchodním partnerovi celého regionu,
se produkce automobilů od srpna propadla.
více na
www.autoweek.cz

Nová Toyota z Kolína bude Aygo X
Nová generace městského miniauta
Toyota se bude jmenovat Aygo X. Malý
crossover byl vyvinut ve vývojovém centru
Toyota Motor Europe pro evropské zákazníky
a bude se vyrábět v kolínském závodě
Toyota Motor Manufacturing v České
republice. Oficiálně bude představen
počátkem listopadu. Je postaven na
platformě TNGA GA-B, která se poprvé
uplatnila u nové generace modelu
Yaris a posléze u nové verze Yaris Cross.
Podobu Toyoty Aygo X předznamenal
koncept Aygo X Prologue. Vyrábět se
bude v Evropě v České republice.

Volkswagen Taigo do předprodeje
Volkswagen s Taigem rozšiřuje nabídku
malých modelů – k Polu a T-Crossu přidává
SUV kupé jako třetí variantu karoserie se
základem na modulární platformě MQB
A0. Nový model byl navržen v Brazílii, kde
se prodává pod názvem Nivus, a vyrábí
se ve španělské Pamploně. Délka vozu je
4266 mm při rozvoru náprav 2566 mm
a objem zavazadlového prostoru 438 l. Taigo
kromě zvýšené polohy sedadel nabízí plně
digitální kokpit, nejnovější řešení konektivity
a částečně autonomní jízdu Travel Assist.
Základní verze Taigo Life má zážehový
tříválec 1,0 TSI/70 kW (95 k), střední cestu
představuje 1,0 TSI/81 kW (110 k) a vrcholnou
variantou je čtyřválcový zážehový
1,5 TSI/110 kW (150 k). Cena začíná od
484 900 Kč a kromě rozsáhlé sériové výbavy

zahrnuje také prodlouženou záruku na
3 roky/90 000 km. Nový Volkswagen Taigo
bude oficiálně uveden na trh na začátku
roku 2022.

Krátce
Autosalon v Ženevě nebude ani v roce 2022 – předběžně byl odložen do roku 2023.
Druhý model značky Škoda na platformě MQB A0 IN pro indický trh bude sedan Slavia.
Čínská společnost Great Wall projevila zájem o španělské výrobní závody Nissanu.
více na
www.autoweek.cz

Toyota v USA předstihla GM
Přesně po 90 letech došlo k šokující
změně v žebříčku nejúspěšnějších výrobců
osobních automobilů ve Spojených
státech. Od roku 1931 bez přerušení
kraluje trhu s lehkými vozidly ve Spojených
státech koncern General Motors, který
tehdy předstihl do té doby vládnoucí Ford
Motor. Jenže prodejní bilance za prvních

devět měsíců letošního roku ukázala, že
Toyota Motor prodala 1,86 milionu vozidel,
zatímco GM o 80 000 vozů méně, tedy
1,78 milionu. Důvodem je, že GM bylo
postiženo přerušováním výroby kvůli
nedostatku čipů mnohem víc než jeho
konkurenti. Proto během třetího čtvrtletí
prodal o 33 % méně vozidel. V důsledku
toho je jeho meziroční nárůst za tři čtvrtletí
jen o 0,8 %. Naopak Toyota Motor hlásí za
čtvrtletí nárůst o 1,4 % a od začátku roku
zvýšila prodej o 27,9 %. Za celý rok 2020
GM dodalo 2,55 milionu vozidel, Toyota
Motor 2,11 milionu a Ford 2,04 milionu aut.

Akcionáři Daimleru schválili rozdělení
Akcionáři Daimleru schválili vyčlenění
divize nákladních vozidel do nové
samostatné společnosti. Z divize Daimler
Trucks & Buses se po dokončení tohoto
rozdělení stane největší výrobce nákladních
vozidel na světě Daimler Truck Holdings
AG. Výrobce luxusních automobilů bude
od února přejmenován na Mercedes-Benz
Group AG. Obě nové společnosti budou
jako ochrannou známku nadále používat
třícípou hvězdu. Hlasování na mimořádné
valné hromadě se přes internet zúčastnili
akcionáři reprezentující 56,45 % kapitálu
společnosti Daimler. Předseda dozorčí
rady Bernd Pischetsrieder poté oznámil,
že příslušný bod programu schválilo 99,9 %
přihlášených.
„Osobní a nákladní automobily jsou
dva zcela odlišné podniky, které mají

různé zákazníky,“ zdůraznil generální
ředitel Daimleru Ola Källenius. Källenius
dodal, že s přechodem od motorů
spalujících fosilní paliva se osobní auta
jasně vydávají na cestu k elektrické
budoucnosti s akumulátory, zatímco
u větších nákladních vozidel by měly hrát
důležitou roli vodíkové palivové články.

Krátce
Norská vláda plánuje zavedení daně z luxusních elektromobilů ve výši 25 %
z prodejní ceny.
Šéf Renault Group Luca de Meo varuje, že růst cen oceli, mědi, hliníku a energií spolu
s výpadky dodávek čipů přinese během 12 měsíců dramatický růst cen aut.
více na
www.autoweek.cz

Odbory VW chtějí rychlejší přechod k elektromobilitě
Vedoucí závodní rady Volkswagenu
Daniela Cavallo chce, aby automobilka
urychlila
přesun
výroby
elektricky
poháněných vozidel do hlavního závodu
ve Wolfsburgu do roku 2024. Informoval
o tom deník Braunschweiger Zeitung
v době, kdy se v rámci Kurzarbeitu
jen částečně využívané výrobní linky

v hlavním závodě VW opět zastavily.
Daniela Cavallo a její zástupce Gerardo
Scarpino odkazují na napjatou situaci
v hlavním závodě. Továrně již druhým
rokem po sobě hrozí historické minimum
výroby. Vloni se ve Wolfsburgu vyrobilo
jen půl milionu vozidel a letos to bude
pravděpodobně ještě méně. Přitom
roční průměr za posledních deset let je
780 000 vozidel. Šéfka odborů Daniela
Cavallo řekla, že globální nedostatek čipů
a pandemie Covid-19 letos snižují produkci
v závodě a je třeba zde začít vyrábět
nový model: „Závod potřebuje rychlejší
přechod k e-mobilitě.“ V rámci projektu
Trinity bude Volkswagen ve Wolfsburgu
vyrábět
reprezentativní
elektricky
poháněný sedan, ale až od roku 2026.
„Ze současného vývoje lze předpokládat,
že Trinity nebude k plnému využití závodu
stačit. Proto Wolfsburg potřebuje rychlejší
přechod k elektromobilitě,“ zdůraznil
Gerardo Scarpino.

Elektrický skateboard pro města
The Urban Collëctif je nové partnerství
tří francouzských společností Citroën,
Accor a JCDecaux, které spojuje stejná
vize budoucnosti městské mobility. Jejich
společnou ambicí je optimalizovat mobilitu
tak, aby si každý mohl znovu přisvojit městský
prostor a výrazně zlepšit kvalitu života ve
městě. Základem je inovativní koncept
Citroën Autonomous Mobility Vision, který
kombinuje univerzální autonomní, elektricky
poháněnou platformu The Citroën Skate
se třemi novými službami, které ztělesňují
nástavby, tzv. Pody – Sofitel En Voyage,
Pullman Power Fitness a JCDecaux City
Provider. Platforma The Citroën Skate je
2,60 m dlouhá, 1,60 m široká a 51 cm vysoká
a může se pohybovat nezávisle rychlostí
mezi 5 až 25 km/h. Platforma The Citroën

Skate se může zkombinovat s jakýmkoliv
kompatibilním Podem, kapslí, kterou vyvinul
partner značky, a tím rozšířit nabídku mobility
a služeb.
více na
www.autoweek.cz

Direct koupil jedno z největších autocenter v Praze
Koupí svého prvního servisu Autotrio
Praha v Modřanech letos v dubnu Direct

pojišťovna jako Direct auto vstoupila
do světa autoslužeb. Nyní Direct auto
v hlavním městě přidává další autocentrum
– NH Car. „Jedná se o jednoho z největších
autorizovaných prodejců a servisů
v Praze, který je na trhu už téměř 30 let.
Dlouhodobě chceme mít naše centra
rozmístěná po celé České republice, aby
je mohl využívat každý z našich více než
450 tisíc klientů. Zatím jsme ale na začátku
a je před námi velký kus práce,“ říká Pavel
Řehák, zakladatel Direct family – skupiny
firem kolem Direct pojišťovny. Celá skupina
má obrat ve výši více než 5 miliard korun
a obsluhuje 450 000 zákazníků. Skupinu
vlastní VIGO Investments v čele s Pavlem
Řehákem.

Projekt CarTrax chce změnit trh s ojetinami
V České republice vznikla největší
platforma na prověrku ojetých vozů.
Zájemci o nákup nebo prodej ojetého
vozu mají k dispozici službu CarTrax. Ta
nabízí nezávislou fyzickou i online kontrolu
vozidla v 340 partnerských servisech
CarTrax Pointech. Odbornou prohlídku
zajišťuje síť servisních partnerů společnosti
LKQ CZ s.r.o., která na českém trhu
provozuje sítě nezávislých autoservisů pod
značkami Auto Kelly Autoservis a Partner
Elit. Součástí odborné prohlídky vozidla je
nejen fyzická kontrola více než 250 revizních
položek, včetně měření tloušťky laku
a napojení na servisní diagnostiku, ale také
kompletní prověření servisní historie vozu
v mezinárodním systému carVertical. Ten
na základě dostupnosti relevantních dat
prověří stav ujetých kilometrů, a to včetně
kontroly možného přetočení tachometru,
odcizení vozidla ve vybraných evropských
zemích, případně jeho minulé prodeje

včetně uvedení prodejní ceny a fotografií
vozu. V systému se také prověřují případné
havárie vozu. CarTrax tak řeší problémy lidí,
kteří každoročně kupují ojetý vůz, ale chybí
jim k němu informace o jeho aktuálním
technickém stavu a nechtějí se spoléhat
pouze na informace od prodávajícího.
více na
www.autoweek.cz

Projekt osmého žákovského vozu Škoda začíná
25 žáků Středního odborného učiliště
strojírenského Škoda Auto v Mladé Boleslavi
zahájilo práce na osmém žákovském voze
Škoda. Škoda Academy tak pokračuje
v tradici, která trvá již od roku 2014,
a každoročně nechá žáky učiliště navrhnout

a postavit jejich vlastní automobil snů.
O možných komponentech a materiálech
pro v pořadí již osmý žákovský vůz Škoda
mají žáci možnost diskutovat nejen se
svými mistry odborného výcviku, ale i členy
představenstva Škoda Auto.
Na
Středním
odborném
učilišti
strojírenském Škoda Auto v Mladé Boleslavi
talentovaní žáci pod vedením svých
mistrů odborného výcviku již od roku 2014
každoročně navrhují a staví žákovský vůz
Škoda. Doposud v rámci tohoto projektu
vzniklo sedm žákovských vozů Škoda.
V roce 2020 proměnili žáci model Škoda
Scala v emocionální spider Škoda Slavia.

Hodnocení poruchovosti ProfiAuto
Hodnocení poruchovosti ProfiAuto
je jedinečným průzkumem místního
trhu. Vychází z dat sesbíraných 239
automechaniky pracujícími v nezávislé
síti ProfiAuto, která má v České republice
a na Slovensku již téměř 500 autoservisů.
Technici hodnotili 50 nejoblíbenějších
vozů v České republice a udělili jim
známky na stupnici od 1 do 5, kde 1 byla
nejlepší a 5 nejhorší. Vozy byly rozděleny
do cenových kategorií do 100 000 Kč,
od 100 000 do 200 000 Kč a nad 200 000
Kč. Hodnocení zkoumá čtyři oblasti vozu:
karoserii, elektrický systém, systém pohonu
a odpružení. Výsledkem hodnocení jsou
jednotlivé kategorie zjištěných závěrů
se širšími komentáři. O rozsahu tohoto
projektu nejlépe svědčí skutečnost, že

jen v posledním roce využilo služeb sítě
ProfiAuto téměř 1,7 milionu zákazníků,
kteří přijeli na kontrolu nebo za účelem
provedení opravy.
více na
www.autoservismagazin.cz

Porsche Česká republika slaví 30 let na trhu
Největší importér osobních a užitkových vozů
v České republice slaví 30 let. Od roku 1991 k nám
dovezl 700 000 nových osobních a užitkových
vozů značek Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen
Užitkové vozy a Cupra.
„Od skromných začátků v sídle bývalého
obchodního zastoupení Německé demokratické
republiky jsme se vypracovali na respektovaného
importéra značek, které si rychle našly cestu
k zákazníkům. Vděčíme za to skvělým vozům
značek Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen
Užitkové vozy a v poslední době i nejmladší
značce Cupra. Mimořádný podíl na úspěchu
importérské organizace mají naši zaměstnanci,
pracovníci prodejní a servisní sítě a samozřejmě
zákazníci, jejichž spokojenost pro nás vždy byla
závazkem i hnacím motorem,“ říká jednatel
společnosti Jan Hurt.
Zahájení dovozu osobních a lehkých
užitkových automobilů Volkswagen a osobních
vozů Audi a Seat souviselo na počátku 90. let

s jednáním vlády o spojení koncernu Volkswagen
s automobilkou Škoda. Jakmile byla spolupráce
Volkswagen – Škoda podepsána, mohlo dojít
i k založení importérské organizace. A jen
měsíc potom, co Volkswagen představil Golf
3. generace, vznikla v říjnu 1991 společnost
Importér Volkswagen/Audi, tehdy ještě jako
součást mladoboleslavské Škody.
Počet prodaných automobilů rychle
rostl a potvrdil mimořádnou oblibu značek
Volkswagen, Audi a Seat. Na konci roku 1992
už byl Volkswagen jedničkou mezi dováženými
značkami. Největší zájem byl o vozy vybavené
vznětovými motory, zejména o model Golf,
z užitkových automobilů byl nejpopulárnější
Transporter a Audi skórovalo s modely 80 a 100.
Českým zákazníkům se představil nový Seat Ibiza
a manažerským bestsellerem se stal Seat Toledo.
V březnu 2011 se totiž největší prodejce vozů
v Evropě Porsche Holding Salzburg stal součástí
koncernu Volkswagen. Převzetí českého dovozce
pak bylo logickým krokem. Pod značkou Porsche
Česká republika prodej dále dynamicky roste.
Společnost Porsche Česká republika slaví své
jubileum nejen jako prodejce, ale také jako
poskytovatel poprodejních služeb v rámci divize
After Sales. Ty v současné době poskytuje 97
partnerů a celkem 245 smluvních pracovišť.
Součástí dovozní organizace je i prodej ojetých
vozů, od roku 2011 pod celosvětově známým
názvem Das WeltAuto.
více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto získala ocenění CompanyBest 2020
Největší nezávislá automobilová porota
v Evropě ocenila úspěšný rozvoj společnosti
Škoda Auto na mezinárodních trzích a inovativní
koncepty ve výrobě.
Již v listopadu 2020 vyznamenala největší
nezávislá novinářská porota v Evropě AutoBest
společnost Škoda Auto oceněním CompanyBest
2020. Novináři z 32 zemí ocenili vynikající rozvoj
české automobilky na mnoha zahraničních
trzích i realizaci inovativních konceptů ve
výrobě. Vedle projektu digitalizace dProdukce
v závodě v Kvasinách porota ocenila také
paralelní výrobu různých modelů vozů na bázi
platforem MQB a MEB na společné výrobní lince
v Mladé Boleslavi. Kvůli koronavirové pandemii
bylo předání odloženo a proběhlo až nyní.
V Barceloně ocenění za českou automobilku
převzal Tomáš Kotera, vedoucí Komunikace
podniku a interní komunikace ve společnosti
Škoda Auto.
Nezávislá porota „AutoBest“ složená
z automobilových novinářů z 32 evropských

zemí vyznamenala společnost Škoda Auto mimo
jiné za pozitivní vývoj jejích nových modelů i za
rostoucí podíly na mnoha mezinárodních trzích.
Kromě toho novináři ocenili atraktivní design
vozů Škoda, rozšiřování portfolia zaměřeného
na zákazníky i praktické Simply Clever nápady,
které jsou pro značku typické.
Společnost Škoda Auto porotu přesvědčila
inovativním konceptem výroby. V hlavním závodě
v Mladé Boleslavi na téže výrobní lince paralelně
a zcela ﬂexibilně vyrábí modely Octavia a Karoq
na bázi modulární platformy MQB a model
Enyaq iV, který využívá modulární platformu
pro elektromobily (MEB). Porota AutoBest dále
ocenila projekt digitalizace dProdukce, který
zaměstnance v závodě v Kvasinách vede bez
papírových podkladů jednotlivými kroky výroby,
dokumentace a kontroly kvality.
Společnost Škoda Auto přesvědčila porotce
i v roce 2019 – ocenění SmartBest za digitální
asistentku Lauru coby inovaci roku v oblasti
interakce mezi řidičem vozu a umělou inteligencí.
více na
www.autoweek.cz

VinFast a AutoBest uzavírají strategické partnerství
Společnost VinFast Trading And Service
Limited Liability Company a největší evropská
organizace pro hodnocení automobilek
AutoBest oficiálně oznámily uzavření dohody
o strategickém partnerství.
VinFast v roce 2022 oficiálně uvede na trhy
zahrnující i USA, Kanadu, Německo, Francii
a Nizozemsko dvě elektricky poháněná
vozidla. AutoBest je organizace zastupující
hlasy evropských spotřebitelů schopná
pomoci společnosti VinFast při komunikaci
se zákazníky. Vstupem do strategického
partnerství s VinFastem organizace AutoBest
získá rozší řenou podporu při plnění svého
poslání podporovat přechod od tradičních
automobilů k elektromobilům a udržitelné
mobility v Evropě.
Partnerstvím s AutoBest VinFast potvrzuje,
že Evropa je jedním z klíčových trhů v globální
strategii expanze společnosti a modely VinFast
s elektrickým pohonem mohou plně uspokojit
standardy očekávané na nejnáročnějším
automobilovém trhu na světě. Spolupráce
s AutoBest společnosti VinFast poskytne více

příležitostí k účasti na akcích organizace, a tím
podpoří její příchod do Evropy.
V roce 2018 se společnost VinFast poprvé
zúčastnila autosalonu v Paříži a od organizace
AutoBest získala ocenění A Star is Born. Během
tří let se VinFast stal nejúspěšnějším výrobcem
automobilů působícím ve Vietnamu. Její první
elektromobil pro domácí trh VF e34, který byl ve
Vietnamu uveden na trh v březnu 2021, dosáhl
rekordních více než 25 000 objednávek již během
tří měsíců.
VinFast, dceřiná společnost Vingroup, je
prvním výrobcem automobilů ve Vietnamu a také
první vietnamskou automobilovou značkou, která
vstoupila na globální trh. Společnost VinFast,
založená v roce 2017, vlastní tovární komplex v Hai
Phongu ve Vietnamu s pokročilou technologií.
Jedná se o jeden z největších výrobních komplexů
v jihovýchodní Asii.
V i ng rou p j e nej vět š í m s ou k ro mý m
konglomerátem na vietnamském akciovém
trhu a jednou z největších multisektorových
soukromých korporací v Asii s tržní kapitalizací
kolem 16 miliard USD.
více na
www.autoweek.cz

Nulový závazek letí z Evropy do celého světa
Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší
nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Může být létání jednoho dne tak ekologické jako
vlak? Letecký průmysl si myslí, že ano.

V důsledku těchto ekologických opatření bude
létání dražší, ale o kolik se ještě uvidí. Podle
odhadů Evropské komise bude nárůst do roku
2050 mírných 8 %.

Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu
IATA oznámila, že letecké společnosti z celého
světa se zavázaly dosáhnout létání s nulovými
emisemi uhlíku do roku 2050. IATA zastupuje
290 členských leteckých společností, které tvoří
přibližně čtyři pětiny celosvětového leteckého
provozu. Tento krok následuje hlavní evropské
letecké společnosti, které loni přijaly stejný
závazek.

Cestující, jejichž cestovní plány byly
narušeny pandemií COVID-19, dostali dobrou
zprávu, protože evropské letecké společnosti
po jednání s Evropskou komisí souhlasily
s vrácením peněz v plné výši za zrušení letů.
Také se zavázaly poskytovat lepší informace
o právech cestujících. „V rané fázi pandemie
některé letecké společnosti tlačily cestující do
převzetí poukázek. Jednaly tak proti pravidlům
ochrany spotřebitele v EU a to bylo nepřijatelné,"
uvedl evropský komisař pro spravedlnost Didier
Reynders.

Technologie čistých letadel poháněných
elektricky nebo vodíkem mohou být jednoho
dne odpovědí, ale nejdřív v dalším desetiletí
(a budou vyžadovat značné investice do
výzkumu a vývoje).
Evropská komise zvolila vícestranný politický
přístup ke snížení uhlíkové stopy letectví. Plánuje
zrušení osvobození leteckého petroleje od daní,
postupné rušení bezplatných povolenek na CO2
pro lety v EU a mandát, který pro tankování
paliva pro proudové motory na letištích EU zvýší
stanovené procento udržitelného leteckého
paliva SAF. Evropská komise při tom důrazně
odmítla obvinění, že by to vedlo k vyšším emisím
skleníkových plynů tím, že budou ze silniční
dopravy odváděna biopaliva na bázi odpadu.

Noviny New York Times způsobily rozruch
hodnocením pokusů francouzské metropole
proměnit se v jednu z největších světových
cyklistických metropolí. Článek s názvem „Je
to jako by Paříž propadla anarchii“ vykresluje
obrázek cyklistů terorizujících chodce, kteří se
pokoušejí procházet městem. Za touto „anarchií“
stojí kolektivní nedostatek slušnosti ze strany
cyklistů, protože jezdí na červenou a přes
přechody pro chodce. Pařížští cyklisté dopadají
velmi nepříznivě ve srovnáváni s jejich mnohem
slušnějšími protějšky v Kodani, kteří respektují
pravidla silničního provozu.
více na
www.autoweek.cz

Autonomní mobilita v České republice
Ministerstvo dopravy a jeho partneři zhodnotili
aktuální pozici ČR na poli vývoje autonomního
řízení. První fázi své činnosti uzavřela Etická komise
k autonomní mobilitě Ministerstva dopravy,
která připravila sadu doporučení pro fungování
samořízených vozidel a další vývoj v této oblasti.
„Digitalizace a automatizace jsou hybnou
silou v mnoha odvětvích a doprava není
výjimkou. Proto v této oblasti podnikáme
konkrétní kroky proto, aby Česká republika, její
průmysl i občané byli na změny související s jejím
nástupem připraveni. Jsme jednou z prvních
zemí, kde se státní správa věnuje oblasti etiky
v oblasti autonomní mobility. Zároveň nabízíme
jedny z nejlepších podmínek pro testování těchto
technologií a podporujeme související výzkum
i vývoj,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.
Etická komise ve svých závěrech stanovila
principy přechodu k autonomní dopravě, který
musí být bezpečný, postupný a odpovědný,
a definovala jeho přínosy i možná rizika. Připravila
celkem 21 doporučení z oblasti etiky, práva,
umělé inteligence a technologií. Nyní považuje
za klíčové věnovat se dále otázkám soukromí
a nakládání s daty i jejich zabezpečení, právním
a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či
ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry

v technologie. Taktéž bude třeba se dále zaměřit
na legislativu potřebnou pro provoz.
Proto se od 1. října 2021 rozeběhl projekt, který
má v návaznosti na dosavadní analýzy navrhnout
varianty legislativních úprav umožňující provoz
automatizovaných vozidel. Jedná se o spolupráci
MD a konsorcia ČVUT, Ústavu státu a práva
a White&Case. Výsledky projekt přinese na jaře
2022.
„Etická komise se nyní věnuje další práci,
jako je rozpracování stávajících doporučení,
a měla by například vypracovat i manuál tzv.
etického minima pro státní správu či se věnovat
problematice vztahu autonomních vozidel
k současnému pojetí urbanismu. Dále se bude
zabývat i etickými aspekty legislativního rámce,
který je jedním z prioritních témat,“ uvedl ředitel
Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje
a inovací MD Václav Kobera.
Zveřejněná zpráva Etické komise obsahuje
obecná doporučení k mikroetickým (např.
regulace jednání autonomních vozidel)
a makroetickým (např. sociální důsledky
provozu autonomních vozidel a problém
spravedlnosti distribuce benefitů) aspektům či
rady v konkrétních oblastech se zaměřením na
etiku, právo a technologie.
více na
www.autoweek.cz

Cupra Tavascan Extreme E Concept
Koncepční vůz značky Cupra kombinuje
maximální elektrický výkon s jedinečným
designem. Studie Cupra Tavascan Extreme
E Concept je vyrobena z trvale udržitelných
materiálů a dílů z 3D tiskáren.
Studie Cupra Tavascan Extreme E Concept
odhaluje designový styl budoucího sériově
vyráběného plně elektricky poháněného SUV,
s jehož uvedením na trh se počítá v roce 2024.
Cupra Tavascan Extreme E Concept reprezentuje
charakter značky a současně se připravuje pro
nadcházející éru motoristického sportu s vozidly
s plně elektrickým pohonem.
Tavascan Extreme E Concept vizuálně vychází
ze závodního vozu Abt-Cupra Odyssey 21 Extreme
E, který byl vyvinut ve spolupráci s Abt Sportsline
pro šampionát elektrických buggy Extreme E, ale
byl dále rozvíjen zejména na přídi a zádi.

Nový koncept se tedy ubírá úplně jiným
směrem než crossover Cupra Tavascan
představený v roce 2019. Zaujme trojúhelníkovými
světlomety, které jsou snadno rozpoznatelné za
světla i za tmy, ve spojení s přídí ve tvaru písmene
V a siluetou kupé, jež vyvolává pocit rychlosti.
Tým věnoval mimořádnou pozornost tvarovému
řešení jednotlivých ploch. Některé díly byly
vyrobeny aditivní metodou a na 3D tiskárnách
je lze duplikovat za pouhých šest hodin.
Cupra Tavascan Extreme E Concept přináší
nejen nové tvarové řešení, ale také specifické
barvy a grafické prvky s detaily v odstínu mědi,
parametrickými texturami a dynamickými liniemi.
Speciální povrchová vrstva na logu Cupra vytváří
pozoruhodný 3D efekt.
Značka Cupra si klade za cíl stát se do roku
2030 plně elektrickou, zatímco mateřská značka
Seat bude i nadále nabízet spalovací motory
a hybridy. Nyní Cupra v německém závodě
Volkswagenu ve Cvikově zahájila výrobu svého
prvního plně elektrického modelu Born, který
vychází ze studie Seat El Born. Tavascan se
má v roce 2024 stát druhým modelem, opět
vycházejícím z koncernové platformy MEB,
a o rok později má následovat malý model na
bázi konceptu Urban Rebel, opět vycházející
z platformy MEB.
více na
www.autoweek.cz

