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Nový Peugeot 308 v Praze
Nový Peugeot 308 bude brzy uveden na český
trh. U prodejců budou první vozy koncem ledna
2022. Koncesionáři značky už ale od září přijímají
objednávky. První exemplář v České republice,
olivově zelený hatchback ve vrcholové výbavě
GT Pack, byl k vidění o posledním říjnovém
víkendu v rámci expozice značky Peugeot na
Prague Car Festivalu v pražských Letňanech.
Celkově se už ve světě prodalo více než
sedm milionů vozů s označením 308. Odcházející
generace, oceněná titulem Car of the Year 2014,
za 8 let na trhu dosáhla 1 310 000 prodaných
kusů.
Nový Peugeot 308 se v mnoha ohledech
odlišuje od ostatních vozů modelové řady
Peugeot a zřetelně demonstruje posun značky
Peugeot směrem k luxusnějším kategoriím. Jeho
vývoj byl zaměřen na co nejlepší efektivitu pro
dosažení snížení spotřeby a emisí CO2.
Je prvním nositelem nového loga v podobě
lví hlavy. Kromě toho uvádí nové technologie
a prvky výbavy, které jsou zatím v rámci
modelové řady Peugeot exkluzivní, například
světlomety Peugeot Matrix LED Technology,
vyhřívaný volant, systém infotainmentu Peugeot
i-Connect, soubor asistenčních systémů řízení
Drive Assist 2.0 či dvě výkonové varianty plug-in

hybridního pohonu i nová technická a estetická
interpretace kabiny Peugeot i-Cockpit.
Nový Peugeot 308 se vyrábí v továrně
v Mylhúzách. Akční cenová nabídka začíná na
490 000 Kč za verzi Active Pack 1,2 PureTech 110
(81 kW) resp. 560 000 Kč za turbodiesel 1,5 BlueHDI
130 (96 kW). Základní verze s plug-in hybridním
pohonem Hybrid 180 (133 kW) e-EAT8 s dojezdem
na elektrický pohon 58-60 km (WLTP) stojí 770 000
Kč. Základní výbava Active Pack zahrnuje mj.
přední i zadní LED světlomety, Peugeot i-Cockpit
se dvěma displeji 10“, infotainment Peugeot
i-Connect, volbu jízdních režimů, automatickou
klimatizaci, elektricky ovládaná všechny okna
a vnější zrcátka, Peugeot Connect Radio a zadní
parkovací asistent.

více na
www.autoweek.cz

Další žákovský vůz Škoda dostává konkrétní podobu
Osmý žákovský vůz Škoda dostává
konkrétní
podobu.
Žáci
Středního
odborného učiliště Škoda Auto vyvíjí pro
letošní rok rallye verzi městského SUV
Škoda Kamiq. Studenti navrhují podobu
svého vysněného vozu v oddělení Škoda
Design. Letošního projektu žákovského
vozu se účastní celkem 25 žáků Středního
odborného
učiliště
Škoda
Auto.
Studenty v sídle společnosti Škoda Auto
v Mladé Boleslavi tradičně podporují
odborníci a zkušení pracovníci z oblastí
technického vývoje, designu a výroby.
Poprvé spolupracují i s oddělením Škoda
Motorsport. Projekt žákovského vozu je

v rámci České republiky jedinečný. Nabízí
budoucím kvalifikovaným pracovníkům
možnost prokázat své dovednosti ve
spolupráci s výrobou, designem a dalšími
odbornými oblastmi.

Studie dodávky budoucnosti
Mercedes-Benz
Sustaineer
Concept
přináší spoustu nápadů pro udržitelnost,
pohodlí a bezpečnost. Mnohé z nich by
se mohly brzy dostat do sériové výroby.
Vychází z elektrické verze modelu
Sprinter. Koncept široce využívá udržitelné
materiály. Na střeše má solární článek

s plochou 4,8 m2, který dobíjí akumulátor
i když je vypnutý systém pohonu. Sustaineer
má technologii, díky které mohou být
města budoucnosti čistší. Vozidlo má filtry
pevných částic vpředu a pod karoserií,
které čistí vzduch. Mohou zachytit drobné
částice, které se oddělují od pneumatik,
brzd a asfaltu. Tím údajně dokáže v přímé
blízkosti snížit množství částic o velikosti 10
mikrometrů o 50 %. Sustainer má inovativní
dveře Speed Delivery Door, které dokážou
identifikovat řidiče a automaticky se
otevřou, když k nim tato osoba přistoupí.
Mercedes odhaduje, že při okruhu se 150
zastávkami by to mohlo ušetřit až 25 minut.
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Výstavba Vývojového centra BMW pokračuje podle plánu
Ceny za silniční dopravu míří vzhůru
Společnost GWM představila technologické inovace
Čipová krize výrazně dopadá na český autoprůmysl
více na
www.autoweek.cz

Vize 2050 – Cesta k evoluci kapalných paliv
Mimořádná odborná konference měla za
cíl ukázat, že v dopravě budou na trhu i další
alternativy k udržitelné mobilitě a dosažení
uhlíkové neutrality.
Alessandro Bartelloni, ředitel organizace Fuels
Europe, která v Bruselu zastupuje společnosti
provozující téměř 100 % rafinérské kapacity EU,
uvedl, že elektrifikace dopravy v Evropské unii
nemůže vyřešit dekarbonizaci dopravy a že
kapalná paliva s nízkou uhlíkovou stopou budou
i nadále hrát zásadní roli, kterou elektrifikace
pouze doplní.
Jakub Iwanowski z koncernu Orlen Unipetrol
představil plán zavádění vodíku v České
republice. Začátkem roku 2022 bude uvedena
do provozu první čerpací stanice na vodík v Praze
na Barrandově. Krátce poté budou následovat
areály v Litvínově a Neratovicích. Celkem by
do roku 2030 mělo být v České republice 28
čerpacích stanic na vodík se dvěma distribučními
terminály.
Generální ředitel Slovnaftu Marek Senkovič,
který na konferenci zastupoval skupinu MOL,
zdůraznil, že vliv dopravy v EU na globální
vývoj emisí CO2 je velmi malý, takže zákaz
spalovacích motorů v EU bude mít jen minimální
efekt: „Změníme Evropu, ale nezachráníme
svět. Investice do výroby zeleného vodíku

budou astronomické s nereálnou návratností.
Energetická transformace formou zaváděnou
v EU bude extrémně drahá a zvýší závislost Evropy
na dovozu z Číny. EU požaduje použití biosložek
2. generace a přitom chce od roku 2035 zakázat
spalovací motory, takže nemá smysl do této
technologie investovat. Chybí zde cit pro délku
vývoje a návratnost investic,“ zdůraznil Senkovič.
Zá s t u pce f ra ncou z s ké ho ko nce r nu
Totalenergies Josef Paumer připomenul, že
v globálním měřítku se 81 % energie získává
z fosilních paliv, přičemž v dopravě podíl ropných
produktů přesahuje 90 %. Snížení emisí z dopravy
v EU tedy svět nespasí. Přitom analýzy ukazují,
že emisní cíle EU pro rok 2050 se nepodaří splnit.
Zástupce společnosti Orlen Unicre Jiří Hájek
popsal novou technologii Biomass to Liquid.
Varoval, že řepka z našich polí v nejbližší době
nezmizí bez ohledu na složení příští vlády, protože
alternativní zdroje pro biopaliva zatím nejsou
kvůli vysokým cenám a malé dostupnosti
perspektivní. Připomenul největší současný
problém – technologie pro pokročilá biopaliva
by mohly být dosažitelné pro roky 2027 resp. 2028,
ovšem chybějí inženýři, aby tento vývoj mohl
být dokončen, neboť o petrochemii není mezi
vysokoškoláky studenty zájem, a to nejen u nás,
ale v celé Evropě.
více na
www.autoweek.cz

Fiat uvede dvě novinky
Společnost Stellantis oznámila uvedení
dvou nových modelů značky Fiat
s tradičními jmény Ulysse a Scudo. Budou
k dispozici se spalovacími motory i v plně
elektricky poháněné verzi. Pro oba
modely se tak uzavírá kruh – vznikly jako
tzv. Eurovany v polovině 90. let v rámci
společného projektu PSA a Fiatu. Od roku

2014 použila skupina PSA pro své modely
Citroën Jumpy/Spacetourer a Peugeot
Expert/Traveller novou platformu EMP2,
zatímco Fiat s novým Talentem přešel
na společnou platformu s Renaultem
Trafic. Protože se PSA a FiatChrysler spojily
a vytvořily koncern Stellantis, budou
nové Scudo a Ulysse rovněž založeny na
platformě EMP2. To znamená návrat Fiatu
do historické továrny v Hordainu poblíž
Valenciennes v severní Francii, která
vyráběla první dvě generace. Lehké
užitkové Scudo bude k dispozici ve třech
délkách a s karoseriemi Van, Combi
a jako kabina na rámu. Osobní Ulysse
bude dostupný jako šesti – až devítimístný.
Objednávky na Scudo budou otevřeny
koncem roku, zatímco Ulysse bude
k dispozici od prvního čtvrtletí roku 2022.

Gandiniho kritika Lamborghini
Podle šéfa Lamborghini Stephana
Winkelmanna představuje nový Countach
LPI 800-4 „poctu k dědictví značky“. I přes
větší rozměry jeho tvar nenechává na
pochybách, že inspirací pro jeho design
byl legendární Countach z let 1974 až
1990. V tiskové zprávě hlavní designér
Lamborghini Mitja Borkert tvrdí: „Uvést
tak důležitý vůz do nové éry je jedinečné
privilegium.“
Tvůrce
legendárního
Countache LP 400 Marcello Gandini se
ale od novinky striktně distancuje: „Na
základě komunikace Lamborghini s médii
mohla veřejnost nabít dojem, že jsem byl
součástí projektu nebo že jsem mu dal své
požehnání. Tak tomu není. Svou identitu
designéra jsem založil na jasném přístupu:
každý nový model je inovace, průlom,

něco úplně jiného než jeho předchůdce.
Opakování podoby modelu z minulosti
je negací základních principů stylu mé
práce.“ Pro Lamborghini jsou Gandiniho
výroky sice velmi nepříjemné, nicméně
všech plánovaných 112 vozidel bylo již
dávno prodáno.

více na
www.autoweek.cz

Range Rover otevírá novou kapitolu
Land Rover odhalil nový Range Rover.
Kompletně přepracovaná pátá generace
britského luxusního SUV bude od roku 2024
nabízena také v čistě elektrické verzi. Kromě
běžných spalovacích a mild hybridních verzí
budou od roku 2022 uvedeny na trh dvě plugin hybridní verze.
Range Rover je předchůdcem luxusních SUV.
Před více než 50 lety jako první nastavil standardy
pro tento segment. Na to chce navázat pátá
generace, která se začne prodávat příští rok.
První nový Range Rover po deseti letech má
novou ﬂexibilní modulární platformu MLA-Flex
(Flexible Modular Longitudinal Architecture).
Lze ji kombinovat s různými variantami pohonu,
s normálním i dlouhým rozvorem a se čtyřmi, pěti
nebo sedmi sedadly.

Tvary nového Range Roveru jsou tak hladce
obroušené, že působí až sterilně. To přináší
koeficient aerodynamického odporu CX jen 0,30.
Vzhledem k čelní ploše ale samozřejmě bude
celkový aerodynamický odpor značný.
K tradičním kvalitám, tedy maximálnímu
pohodlí a působivým schopnostem jízdy
v těžkém terénu, se přidává ještě konektivita.
K ovládání funkcí vozidla používá 13,1“ dotykový
displej, největší, jaký dosud byl v Range Rover
instalován. Součástí infotainmentu jsou dva 11,4“
HD dotykové displeje na zadní straně opěradel
předních sedadel. Ve výbavě je i Amazon Alexa
a komplexní hlasové ovládání.
Vrcholnou motorizací je dvoustupňově
přeplňovaný zážehový V8 4, 4 l/390 kW
(530 k). Točivý moment 750 N.m stačí, aby
dvouapůltunový gigant zrychlil z 0 na 100 km/h
za méně než 5 s.
Novinkou ve standardní výbavě je řízení všech
kol. Vzduchové pérování pomocí dat z navigace
vyhodnotí nadcházející trasu a podle toho
upraví reakci tlumení a proti naklánění se nabízí
elektronicky řízená kompenzace úhlu náklonu
Dynamic Response Pro.
Nový Range Rover je již možné objednat.
Základní cena na českém trhu startuje od 3 072
658 Kč.
více na
www.autoweek.cz

Rekordní objednávka na elektrické kamiony
Společnost Volvo Trucks obdržela od
největší přepravní a logistické společnosti
v severní Evropě DFDS objednávku na
100 nákladních elektrických vozidel
FM. Dohoda je dosud největší komerční
zakázkou na elektrická nákladní vozidla
Volvo a jednou z největších v historii těžkých
elektricky
poháněných
nákladních
vozidel na světě. První dodávky Volvo

FM Electric do DFDS budou zahájeny
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 a budou
pokračovat po celý rok 2023. Nákladní
vozidla budou využívána pro krátké
i delší trasy v logistickém systému DFDS.
Volvo FM Electric má celkovou hmotnost
soupravy až 44 t a dojezd až 300 km.
V Evropě bylo letos registrováno několik
stovek nákladních vozidel nad 16 t. Z toho
40 % tvoří vozidla Volvo. Cílem automobilky
pro rok 2030 je, aby polovina našich
globálních dodávek nákladních vozidel
byla elektrická. Společnost Volvo Trucks
zahájila sériovou výrobu elektrických
nákladních vozidel v roce 2019 jako jedna
z prvních.

Nejdelší Tatra všech dob
Ve zkušebním provozu v areálu ocelárny
Liberty Steel Ostrava, která je součástí
nadnárodní skupiny GFG Alliance,
jezdí speciální vozidlo Tatra pro převoz
závitových tyčí dlouhých i přes 24 m. Je to
nejdelší automobil Tatra v historii. Podvozek
pro unikátní automobil s celkovou délkou
25,3 m dodala kopřivnická Tatra Trucks.
Speciální úpravy podvozku Tatra podle
vlastní konstrukční kanceláře realizovala
společnost Partner Ipex z Frenštátu pod
Radhoštěm. Přestavba trvala deset
měsíců. Vůz pohání vzduchem chlazený
osmiválec Tatra o výkonu 300 kW přes
automatickou převodovku Allison. Pohon

vzduchem odpružených náprav je 14x8,
přičemž první čtyři nápravy jsou poháněné,
dvě přední a poslední tři zadní jsou řízené.
Součástí úprav byla instalace předsazené
krátké upravené kabiny řady Tatra Force.
Ložná plocha tak může zasahovat až
nad kabinu. Vozidlo splňuje všechny
parametry pro provoz na komunikacích,
není ale předpoklad, že by se využívalo
i mimo areál hutě.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nexen Tire mění tiskového
mluvčího

Manažeři VW měli summit
v Alpbachu
Vedení
koncernu
Volkswagen
uspořádalo summit manažerů automobilky 2021 v Alpbachu. Témata eventu
nám přiblížil člen představenstva Škody
Martin Jahn.
„Před týdnem jsme měli velké potěšení
diskutovat o Nové strategii pro automobily
a budoucnosti mobility s našimi kolegy ze
skupiny a dalších značek. Škoda Auto je
plně odhodlána a připravena přijmout
výzvu. A živý přenos s Elonem Muskem
byl docela zábavný a inspirativní,“
uvedl Jahn.
Z představenstva Škody se kromě něj
akce zúčastnili šéf automobilky Thomas
Schaefer a HR manažerka Maeren
Graefová.

Mluvčím jihokorejské společnosti Nexen
Tire Europe, která patří mezi největší světové
výrobce pneumatik, byl od roku 2019 pro
Českou republiku Ivan Dzido. Koncem října
2021 ve firmě končí. „Dovolte mi, abych
vás informoval o svém odchodu z Nexen
Tire. Můj nástupce zatím bohužel není
znám. Ozvu se vám z nového působiště.
Komunikaci budu dělat nadále,“ uvedl
Dzido.
Nexenpředčasemotevřelsvůjprvnízávod
v Evropě, který se nachází v Průmyslové
zóně Triangle u Žatce v Ústeckém kraji. Po
investicích automobilek Hyundai Motor
v Nošovicích a TPCA v Kolíně se tento
projekt zařadil na třetí místo mezi největšími
investicemi v České republice s výší
22 miliard Kč a vytvořením 1500 nových
pracovních míst.

více na
www.automakers.cz

Krátce
Automobilový průmysl v EU každoročně vytváří obchodní přebytek 76,3 miliardy eur.
Po desetiletích poklesu počet krádeží aut v USA vloni meziročně vzrostl o 54 % a letos je
podle FBI situace ještě podstatně horší.
Americký Rivian ještě nedodal ani jediné auto, ale jeho kapitálová hodnota má být
80 miliard USD, tedy jako koncernu Stellantis.
Analytici z Boston Consulting tvrdí, že pro splnění klimatických cílů musí mít v roce 2030
90 % nových osobních a 70 % nákladních aut elektrický pohon.
Kalifornský úřad pro ochranu ovzduší CARB žádá zákaz sekaček na trávu se
spalovacími motory neboť za hodinu provozu mají emise jako osobní auto za 1800 km.
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Nejcennější
automobilka
světa

Nedostatek čipů

Cílem EU je sesadit z trůnu
Asii jako světovou velmoc
na akumulátory

Foxconn chce
vyrábět elektromobily
i v Evropě

Autonomní
monoposty
závodily v Indy

Nejcennější automobilka světa
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla z Euroactiv.
Pokud by ještě někomu nebylo jasné, že
budoucnost automobilového průmyslu je
elektrická, měla by nejnovější zpráva z finančních
trhů rozptýlit jeho pochybnosti. Přední výrobce
elektricky poháněných vozidel Tesla má nyní
hodnotu přes 1 bilion dolarů (860 miliard eur, 22
bilionů Kč). Tím se připojuje k seznamu dolarových
bilionářů, kam zatím patří společnosti jako
Apple, Amazon a (alespoň prozatím) Facebook.
Cena akcií Tesly vzrostla po té, co jí Hertz zadal
objednávku na 100 000 vozů, protože gigant
z oboru autopůjčoven se snaží rozší řit svou
nabídku elektrických vozidel. Pro investory to
je známkou toho, že elektromobily přecházejí
z výlučného využití bohatými k hlavnímu proudu.
Pro spoluzakladatele Tesly, příležitostného
herce skečů a nejbohatšího muže světa Elona
Muska (který nedávno překonal svého vesmírného
soupeře Jeﬀa Bezose z Amazonu v hromadění
nehorázných částek peněz), nárůst hodnoty zvýšil
jeho osobní jmění na více než 255 miliard dolarů.
Ale i když je na tom Tesla finančně dobře, čelí
vážným problémům a není bez kontroverzí. Tesla

zavádí stále pokročilejší funkce systému Autopilot
umožňující absolvovat části cesty v podstatě
autonomně. Navzdory přísným pokynům, že
řidiči musí být vždy ve střehu, systém motivuje
řidiče, aby během jízdy sundali ruce z volantu.
Po sérii smrtelných havárií se regulátoři i zákazníci
ptají, jak bezpečná funkce Autopilot skutečně je.
Americká vláda již zahájila formální vyšetřování
tohoto systému. I když je v mnoha ohledech
pozoruhodný, není bez závad. Existují náznaky
toho, že blikající světla zásahových vozidel
mohou narušit činnost jeho senzorů, což může
vést k nehodám.
Zatímco pokračují diskuse o nabíjecích
místech, jeden zajímavý projekt ukázal náznak
jiného přístupu. Nizozemský obytný vůz Stella Vita
ujel 3000 km po celé Evropě napájený výhradně
sluncem. Karavan se solárním panelem pojme
dvě osoby a má toaletu, sprchu a kuchyňské
zařízení. Vytvořila jej skupina studentů z Technické
univerzity v Eindhovenu. Vozidla na solární pohon
mohou být brzy běžným jevem v evropských
ulicích. Nizozemský start-up Lightyear chce první
vozidla poháněná slunečním svitem uvést na trh
v létě 2022.
více na
www.autoweek.cz

Cílem EU je sesadit z trůnu Asii
jako světovou velmoc na akumulátory
Brusel plánuje vyrvat Asii titul
světového lídra v oblasti akumulátorů
pro elektromobily podporou jejich
evropské výroby a zavedením
přísných ekologických kritérií, díky
nimž se evropské produkty stanou
de facto globálním standardem.
Aby byl celý dodavatelský
řetězec akumulátorů skutečně
udržitelný, bude muset kombinovat
udržitelnost životního prostředí se
sociálním rozměrem. Evropská komise
odmítla kritiku automobilového
průmyslu, že nadcházející nařízení
EU o akumulátorech by mohlo zvýšit
náklady na elektricky poháněná
vozidla. Argumentovala tím, že
ceny klesnou díky zvýšené výrobní
kapacitě, kterou politika EU motivuje.
Ev ro p s ká ko m i s e n a v r h l a
nové standardy, které by učinily
akumulátory vyráběné a prodávané
v Evropě nejekologičtějšími na světě.
Pokud bude nařízení schváleno tak
zajistí, že se prostřednictvím recyklace
z akumulátorů získá větší množství
drahých kovů, tvrdí europoslankyně
z Itálie Simona Bonafè.
Odhaduje se, že celkový počet
akumulátorů by mohl vzrůst ze
současných 0,7 milionu tun na téměř 4,4 milionu
tun v roce 2035. V tom budou hrát převládající
roli akumulátory pro elektromobily, které by měly
představovat 87 % podílu na trhu. Tato čísla
naznačují exponenciální nárůst ve využívání
strategických materiálů, jako jsou zejména
kobalt, lithium, nikl a mangan, na které je Evropa
chudá a dnes zcela závislá na jejich dovozu.
„Abychom mohli držet krok s našimi globálními
konkurenty a zaručili strategickou autonomii
při využívání potenciálu nových technologií
bude nutné zavést politiku industrializace, která

využívá princip oběhového hospodářství jako
hlavní nástroj udržitelného rozvoje. Je tedy jasně
pochopitelné, že potřebujeme ambiciózní cíle
na podporu využívání druhotných surovin.
Dnes se v EU téměř žádné lithium nerecykluje,
protože to není ekonomické. Pokud bychom
nevytvořili legislativu na podporu využívání
druhotných surovin prostřednictvím povinného
recyklovaného obsahu, Evropa by riskovala, že
druhotné materiály, získané recyklací odpadních
akumulátorů, nahradí pouze relativně malé
množství použitých původních materiálů,“ uvedla
Simona Bonafè.
více na
www.autoweek.cz

Nedostatek čipů
Celosvětový nedostatek čipů má velký
dopad na evropské výrobce automobilů. Proto
generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema
zdůrazňuje potřebu rychle zvýšit kapacitu EU
ve výrobě polovodičů.
„I když automobilový průmysl nepatří
k největším koncovým uživatelům mikročipů,
přechod na mobilitu s nulovými emisemi
a digitalizace vozidel dramaticky zvyšují potřebu
polovodičů v automobilovém průmyslu. Zatímco
pracujeme na nové éře mobility a uhlíkově
neutrální EU, úspěch této transformace zůstává
nejistý pokud nebudeme mít dostatečné
množství čipů.
Mikročipy jsou nezbytné pro fungování
moderních motorových vozidel. Například na
elektrifi kované pohonné jednotky, systémy
snižování emisí, prvky aktivní bezpečnosti,
asistenční systémy, funkce autonomního řízení,
služby konektivity i digitální rádio. Při pohledu do
budoucnosti jsou polovodiče klíčové také pro
procesy založené na umělé inteligenci a další
inovace.
Hlavním problémem současnosti je, že
výrobci motorových vozidel čelí dramatickému
nedostatku čipů. S prázdnými sklady to má přímý
dopad na výrobu. Přestože poptávka po nových
vozidlech vzrostla, výrobci se musí vypořádat
s částečným nebo úplným zastavením výroby.
Toto zpomalení obnovy vozového parku EU

ohrožuje ambice Evropy v oblasti klimatu. Vše
nasvědčuje tomu, že tento problém bude trvat
možná až do roku 2022.
Aby se to v budoucnu neopakovalo, musí
Evropa přijít se strategickým plánem na zvýšení
výroby polovodičů v EU. Je však důležité zajistit,
aby nová výrobní kapacita poskytovala také
správné typy, které se používají v motorových
vozidlech. Kromě náběhu špičkových malých
čipů o velikosti 2 nm zůstane pro automobilový
průmysl prioritou zvýšení dostupnosti 14 – 28
nm mikročipů. Špičkové mikročipy, které jsou 7
nm a menší, se již používají pro velmi specifické
automobilové aplikace, ale vývoj v oblasti
umělé inteligence a pokročilých displejů po
nich v budoucnu výrazně zvýší poptávku.
Při pohledu na geopolitické rozměry této
bezprecedentní krize vidíme, jak extrémně
zranitelný je dodavatelský řetězec polovodičů.
Ukázalo se, že naléhavě potřebujeme
minimalizovat závislost Evropy na zámořských
trzích pro tyto životně důležité komponenty.
Projekce, ukazující, že poptávka po nich nadále
poroste, činí riziko evropské závislosti na čipech
ještě zjevnější.
Jak zdůraznila předsedkyně Evropské
komise von der Leyenová, EU závisí na čipech
vyrobených v Asii. Není to tedy jen otázka
konkurenceschopnosti, ale také technické
suverenity.“
více na
www.autoweek.cz

Foxconn chce vyrábět elektromobily i v Evropě
Z automobilové divize skupiny Hon Hai
Technology Group (Foxconn), dříve známé
především jako smluvní dodavatel pro Apple,
se má za pět let stát byznys s ročním obratem až
30 miliard eur. Tchajwanský technologický gigant
se chce stát předním dodavatelem technologií
pro elektromobily. Jako referenci pro budoucí
zákazníky při Hon Hai Tech Day 2021 představil
tři modely na platformě Foxtron, která vzešla
ze společného podniku Hon Hai a automobilky
Yulon Motor.
Jak uvedl generální ředitel Hon Hai Young
Liu, skupina zkoumá možnosti výroby elektricky
poháněných vozidel v Evropě, Indii a Latinské
Americe. Strategií Foxconnu je investovat
s partnery do výstavby a provozu místních
továren a poté prodávat místním spotřebitelům.
Letošní Hon Hai Tech Day se konal v den
narozenin zakladatele Hon Hai Technology Group
Terryho Goua. Ten přijel v elektromobilu Model
E. Terry Gou vždy věřil, že přijetí elektrických
vozidel bude nevyhnutelným globálním trendem,

protože se stanou největším a nejdražším chytrým
elektronickým zařízením na světě. Věří, že díky
silným schopnostem v elektronické výrobě,
včetně polovodičů, modulů, přesných strojů
a provozu, může hrát Tchaj-wan klíčovou roli ve
vývoji elektrických vozidel.
Model C je první postavený na otevřené
platformě Foxtron jako pěti – nebo sedmimístné
SUV. Je dlouhý 464 cm s rozvorem 286 cm
poskytne dojezd 700 km.
Model E, vyvinutý s italskou designérskou
firmou Pininfarina, je inovativní luxusní automobil
střední až vyšší třídy. Prostor na zadních sedadlech
se může proměnit v mobilní kancelář s mobilními
zařízeními připojenými k vozidlu, což umožní
řadu chytrých aplikací, jako otevírání dveří
pomocí rozpoznávání obličeje, inteligentní okna
a rozhraní vozidla a okolí. Kromě luxusu a pohodlí
poskytne výkon 550 kW (750 k), zrychlení z 0 na
100 km/h za 2,8 s a dojezd 750 km.
Model T je městský autobus s dojezdem více
než 400 km.
více na
www.autoweek.cz

Autonomní monoposty závodily v Indy
Tým TUM Autonomous Motorsport vyhrál Indy
Autonomous Challenge Powered by Cisco (IAC),
první soutěž autonomních závodních vozů na
oválu Indianapolis Motor Speedway (IMS). Mladí
vědci z Mnichova si vítězstvím zajistili finanční
odměnu ve výši jeden milion amerických dolarů.
Devět týmů z univerzit z 21 celého světa
soutěžilo v IAC se závodními vozy řízenými
umělou inteligencí (AI). Soutěž vytvořila
mimořádně náročné požadavky na kamery,
senzory LIDAR, přijímače GPS a radarové
senzory s ohledem na dosahovanou maximální
rychlost až 300 km/h. Pravidla soutěže IAC
vyžadovala, aby se každý tým zúčastnil
soutěže o nejrychlejší kolo, která zahrnovala
i prvek vyhýbání se překážkám. Vítězný tým
na legendárním vysokorychlostním oválu
zaznamenal nejrychlejší průměrnou rychlost
na dvě kola 218,733 km/h.
Na softwarové architektuře vítězného
vozu pracovalo na katedrách řídicí techniky

a automobilové technologie Technické university
Mnichov TUM (Technische Universität München)
rok a půl 60 doktorandů a studentů. Mohli přitom
těžit ze zkušeností z předchozích projektů.
Primárním cílem Indy Autonomous Challenge,
kterou společně organizovaly Energy Systems
Network a Indianapolis Motor Speedway, je
podpora pokroku v technologii, která může
urychlit komercializaci plně autonomních vozidel
a nasazení pokročilých asistenčních systémů pro
řidiče (ADAS). Tato vylepšení povedou ke zvýšení
bezpečnosti v motoristickém sportu i ve všech
druzích komerční dopravy. Kromě toho soutěž
slouží jako platforma pro studenty, aby vynikli
ve vědě a technice.
„Víme, že úspěchy týmů IAC ve spolupráci
s některými z nejlepších společností na světě
povedou k akceleraci průmyslu umělé
inteligence a automatizace,“ řekl Paul Mitchell
president and generální ředitel spolupořádající
organizace Energy Systems Network.
více na
www.autoweek.cz

