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Evropská komise chce zásadně
změnit odvětví dopravy
Evropská komise představila strategii
přechodu dopravy na klimaticky neutrální
do roku 2050. V rámci boje proti klimatickým
změnám se rozhodla zcela proměnit podobu
dopravy v Evropě. Stanoví při tom konkrétní cíle
pro roky 2030, 2035 a 2050.
Doprava v současné době v Evropě
produkuje téměř 30 % emisí CO2. Podle strategie
pro udržitelnou a inteligentní mobilitu musí
emise z dopravy do roku 2050 klesnout o 90 %,
jenže nejnovější data ukazují, že ve skutečnosti
rostou. Místopředseda Evropské komise Frans
Timmermans k tomu řekl: „Je jasné, že musíme
být přísní a snížit mezní hodnoty CO2 a dalších
znečišťujících látek. Naše strategie změní
způsob, jakým se lidé a zboží po Evropě pohybují
a usnadní kombinování různých druhů dopravy
během jedné cesty. Stanovili jsme ambiciózní
cíle pro celý systém dopravy.“
„Strategie pro udržitelnou a inteligentní
mobilitu“ je vizí úplné proměny dopravy do roku

2050. Cílem nové dopravní strategie je, aby cesty
do 500 km byly uhlíkově neutrální s orientací na
železnici. Železnice má do deseti let konkurovat
silniční dopravě. Do roku 2030 má po evropských
železnicích jezdit dvakrát tolik vysokorychlostních
vlaků než dosud. Doprava na vnitrozemských
vodních cestách a využití krátkých námořních
spojení má vzrůst o 25 %. Do roku 2035 mají být
k dispozici lodě plující bez emisí a „čistá“ velká
letadla létající s nulovými emisemi.
Na evropských silnicích má být v roce 2030 30
milionů automobilů jezdících bez emisí, což není
moc ambiciózní, protože jenom v Německu jich
do té doby chtějí mít 7 až 10 milionů. Dostupná
ve velkém měřítku má být i automatizovaná jízda.
Podle Evropské komise mají mít občané možnost
snadno přecházet z jednoho druhu dopravy na
jiný, například z půjčeného vozu do vlaku, a to
s jedním lístkem a i při přejezdu hranic.
Podle nové strategie budou při zajišťování
dekarbonizace dopravy hrát roli opatření jako
jsou stanovení ceny uhlíku v podobě začlenění
do systému EU pro obchodování s emisemi,
zdanění a zpoplatnění silnic.
Výhled do roku 2050 najedete na str. 10
(dostupné po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Toyota RAV4 Plug-in hybrid v prodeji
Kompaktního SUV Toyota RAV4 se dosud
po celém světě prodalo více než 10
milionů kusů. Nyní na český trh přichází
vrcholná verze páté generace s plug-in
hybridním pohonem. Její cena začíná na
1 400 000 Kč. Základem pohonné jednotky
je zážehový čtyřválec Dynamic Force 2,5 l
doplněný o tři trakční elektromotory. Vůz
je vybaven automatickou převodovkou
e-CVT a pohonem všech kol AWD-i.
Celkový výkon systému je 225 kW (306 k),
emise 22 g CO2/km a spotřeba 1,0 l/100 km.
RAV4 plug-in se v běžném provozu chová
jako elektromobil, který s plně nabitým
akumulátorem ujede až 75 km. Je-li

zapotřebí vyšší výkon, zapojí se spalovací
motor. Na rozdíl od většiny vozů PHEV se
RAV4 po vybití akumulátoru chová jako
plnohodnotný hybrid se spotřebou do 5,0
l /100 km. Vůz dlouhý 4600 mm s rozvorem
náprav 2690 mm má zavazadlový prostor
o objemu 520 l/1168 l.

Modernizovaná Kia Stinger V6 odhaluje cenu
Od uvedení vozu Kia Stinger na český
trh v listopadu 2017 se do listopadu 2020
tohoto vozu prodalo 114 kusů, přičemž více

než 80 % zákazníků zvolilo nejvýkonnější
výbavovou variantu GT. Nyní Kia zahájila
prodej modernizovaného fastbacku Stinger
v nejvýkonnější specifikaci GT s motorem
V6 3,3 T-GDi/269 kW (366 k) s pohonem
všech kol a osmistupňovou automatickou
převodovkou. V přepracovaném interiéru
je
inovovaný
palubní
infotainment
s dotykovým 10,25“ displejem a novými
funkcemi vč. telematického systému UVO
Connect. Zákazníkům jsou bez příplatku
dostupné i nové bezpečnostní a asistenční
systémy. Cena vozu Kia Stinger GT začíná
na 1 449 980 Kč vč. DPH se sedmiletou
zárukou s omezením na 150 000 km.

Krátce
Šéf VW Herbert Diess připustil, že koncern letos a zřejmě ani v příštím roce nesplní
emisní limit EU.
Novým presidentem ACEA byl zvolen šéf BMW Oliver Zipse, který po roce střídá šéfa
FCA Mikeho Manleye.
Základní verze Opelu Mokka-e je v Německu pro rok 2021 vyprodaná, ač prodej
oficiálně začne až v březnu.
více na
www.autoweek.cz

Seat Leon nově jako 1,4 e-Hybrid FR
Seat Leon čtvrté generace je finalistou ankety
AutoBest – Best Buy Car in Europe 2021. Leon je
klíčovým modelem značky. Od roku 1999 se jej už
prodalo 2,2 milionu kusů všech tří dosavadních
generací. Nové koncernová platforma MQB
Evo umožnila první použití plug-in hybridního
pohonu a nejmodernějších asistenčních systémů
vč. asistentu pro automatizovanou jízdu.
Leon je prvním plně připojeným modelem
Seatu s jednotkou pro připojení k internetu OCU
(Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou
eSIM. Součástí konektivity je systém infotainmentu
s displejem 10“ a poprvé použitý digitální kokpit
s 10,25“ displejem v roli přístrojového panelu.
K tomu se přidávají aplikace Seat Connect App
a telematický systém Driving data.
Nabídka pohonných jednotek zahrnuje
zážehové motory TSI, jejich mild-hybridní verze
eTSI, variantu na zemní plyn TGI a nechybějí ani
turbodiesely včetně verze s pohonem všech
kol 4Drive. Úplnou novinkou je plug-in hybridní
varianta 1,4 e-Hybrid. Kombinuje zážehový
čtyřválec 1,4 TSI/110 kW (150 k) s elektromotorem
85 kW, šestistupňovou převodovkou DSG
a akumulátorem s kapacitou 13 kWh. Poskytuje
největší systémový výkon 150 kW (204 k), točivý
moment 350 N.m a umožňuje dojezd s čistě
elektrickým pohonem 58 až 64 km (podle WLTP).

Leon 1,4 TSI e-Hybrid vykazuje spotřebu 1,4
– 1,5 l/100 km a emise CO2 32 – 34 g/km. Přitom
zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,5 s a dosáhne největší
rychlost 220 km/h, v elektrickém režimu 140 km/h.
Nabití akumulátoru na plnou kapacitu pomocí
domácího wallboxu trvá 3 hodiny a 40 minut.
Nový Leon je dlouhý 4368 mm, s karoserií
kombi Sportstourer 4642 mm při shodném rozvoru
náprav 2686 mm. Ve verzi PHEV má objem
zavazadlového prostoru 270 l resp. 470 l s karoserií
Sportstourer.
Nabídka pohonných jednotek v kombinaci se
dvěma typy karoserií vytváří ideální podmínky
pro to, aby se Leon prosadil u soukromých
zákazníků i jako firemní automobil. Verze 1,4 TSI
e-Hybrid Xcellence s pětidveřovou karoserií má
základní cenu 837 900 Kč, s karoserií Sportstourer
857 900 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Honda zastavuje výrobu ve Velké Británii
Situace v britských přístavech je už několik
týdnů velmi napjatá. Důvodem problémů
jsou odchod země z EU a pandemie
koronaviru.
Mnoho
společností
se
v posledních týdnech snaží doplnit zásoby
před koncem přechodného období před
Brexitem. Skladiště v přístavech současně
ucpaly kontejnery se zdravotnickými
ochrannými prostředky a k tomu se
přidává příliv zboží pro předvánoční trh.
Mnoho lodí proto muselo být odkloněno
do Rotterdamu, Antverp a Zeebrugge,
neboť kontejnery nemohly být vyloženy
v nejdůležitějším britském kontejnerovém
přístavu Felixstowe. To vedlo Hondu
k zastavení výroby v továrně v anglickém

Swindonu
protože
má
problémy
s dodávkami. „Situaci sledujeme s cílem
co nejdříve výrobu obnovit,“ uvedl mluvčí
automobilky. Honda ve Swindonu v roce
2019 vyrobila 110 000 vozů ale v průběhu
roku 2021 zde plánuje definitivní ukončení
výroby.

Šéf Ferrari Louis Camilleri ohlásil svůj odchod
Generální ředitel Ferrari Louis Camilleri
(65) nečekaně rezignoval s odvoláním na
osobní důvody. Dokud nebude nalezen
jeho nástupce, povede společnost
její předseda John Elkann. Elkann,
který pochází z italské rodiny Agnelliů,
je
generálním
ředitelem
holdingu

Exor, rodinné investiční společnosti
a nejvýznamnějšího akcionáře Ferrari.
Camilleriho rozhodnutí přišlo poté,
co měl vážné zdravotní problémy
s nemocí Covid-19, které si vyžádaly jeho
hospitalizaci. Nyní se zotavuje doma,
nicméně nemoc údajně nebyla důvodem
jeho rozhodnutí odejít do důchodu.
Camilleri byl do čela Ferrari jmenován
v červenci 2018 po náhlé smrti Sergia
Marchionneho. Pod Camilleriho vedením
se rozšířila modelová nabídka a využívání
značky aniž by se narušila její exkluzivita.
Camilleri odchází v době, kdy akcie firmy
významně posílily, Ferrari zvyšuje podíl
modelů s hybridním pohonem a připravuje
se na uvedení prvního SUV PuroSangue.

Krátce
Podle průzkumu mobile.de pro Automobilwoche se ojeté elektromobily prodávají
delší dobu a jejich cena proti loňskému roku klesla.
Spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD) požaduje, aby pro podporu elektromobility
byly u všech čerpacích stanic povinně dobíjecí místa.
více na
www.autoweek.cz

Renault Zoe opět nejprodávanější elektromobil v Evropě
Renault si jako průkopník elektromobility
v Evropě udržuje s 95 985 vozy, prodanými
ke konci listopadu 2020, vedoucí pozici na
evropském trhu elektricky poháněných
automobilů. V porovnání s loňským rokem
to představuje nárůst o 80 %. Třetí generace
modelu Zoe zůstává jedničkou v prodeji
elektrických osobních automobilů. Od
ledna 2020 do konce listopadu se jí
prodalo 84 000 kusů, téměř dvojnásobek ve
srovnáním se stejným obdobím roku 2019.
Zoe je jedničkou v prodeji elektromobilů
mj. ve Francii s prodejem 33 000 kusů
a Německu se 25 000 registracemi. Letošní
novinky, elektrické verze modelu Twingo,
už bylo registrováno 1760 kusů.
Na trhu lehkých užitkových elektromobilů
je od roku 2010 nejprodávanější Kangoo

Z.E. Od začátku roku 2020 do konce
listopadu jej bylo registrováno 8498, což
představuje třetinu vozů kategorie e-LUV.
Nabídka Renaultů s elektrickým pohonem
zahrnuje i vozítko Twizy a dodávkový
Master Z.E.

PSA uvede v roce 2021 elektrické verze svých dodávek
Dodávkové vozy s plně elektrickým
pohonem Peugeot e-Partner, Citroën
ë-Berlingo van a Opel Combo-e do konce

roku 2021 dokončí elektrifikaci lehkých
užitkových vozů PSA. Nabídka bude
rozšířená i na osobní modely Peugeot
e-Rifter, Citroën ë-Berlingo a Opel
Combo-e Life. Elektrické verze se budou
včetně akumulátorů o kapacitě 50 kWh
montovat v továrně ve Vigu ve Španělsku.
Trakční elektromotory o výkonu 100 kW
(136 k) budou dodávány z Trémery ve
Francii.

Další témata 50. týdne na autoweek.cz
Další krok k uhlíkové neutralitě společnosti Mercedes-Benz
Allianz překročila hranici 400 000 motoristů s havarijním pojištěním
Porsche Inter Auto CZ cílí na dvojnásobný prodej
Škoda Auto získala Cenu personalistů
Finanční správa potvrdila osvobození elektromobilů
s palivovými články od silniční daně
více na
www.autoweek.cz

Nové číslo magazínu Autoservis
& mobilita
Právě
vychází
listopadové
číslo
nového B2B magazínu Autoservis &
mobilita. Magazín je přímo poštou zasílán
specialistům v oborech servisování
automobilů a aftermarketu, ale také
v obchodu s novými i ojetými automobily
a v autodopravě. Magazín je současně
volně dostupný na internetových stránkách
www.autoservismagazin.cz.

Zásadní změna
na aftermarketu v ČR
S účinností od 1. ledna 2021 dojde
k vnitrostátní fúzi společnosti APM
Automotive s.r.o. se sídlem v Kdyni, jako
zanikající společnosti, sloučením se
společností Stahlgruber CZ s.r.o., se sídlem
v Hostivici, jako nástupnickou. Tento
přechod jmění, včetně práv a povinností
ze zanikající společnosti na nástupnickou
společnost, se váže rovněž k případným
smluvním vztahům. Dosavadní uzavřené
platné a účinné smlouvy se zanikající
společností tak zůstanou i nadále v platnosti
a účinnosti a není nutné uzavírat smlouvy
nové. Dodací adresy pro zboží i faktury
zasílané poštou zůstávají nezměněny, stejně
jako emailová adresa pro elektronické
faktury a veškerá bankovní spojení.
S účinností ke dni 31. 12. 2020 současně
dojde ke změně obchodního názvu
společnosti Stahlgruber CZ s.r.o.. Nadále
bude vystupovat pod obchodním
názvem Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Veškerá bankovní spojení zůstávají nadále
v platnosti.

více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
AutoSAP povede nadále Bohdan Wojnar
Valná hromada Sdružení automobilového
průmyslu ČR potvrdila ve funkci prezidenta
Sdružení na další čtyřleté období stávajícího
prezidenta B o hda na Woj na ra, člena
představenstva Škoda Auto. Členové AutoSAP
rovněž rozhodli o složení představenstva a dozorčí
rady.
„Velice si vážím důvěry členů Sdružení a děkuji
za ni. Na pozadí zásadní strukturální transformace,
kterou autoprůmysl prochází i bezprecedentní
krize způsobené pandemií koronaviru, víc než
kdy dřív vnímám důležitost AutoSAP a jeho
úlohu pro budoucí úspěšný rozvoj největšího
průmyslového odvětví v České republice. Našim
hlavním úkolem bude i v příštích čtyřech letech
v úzké spolupráci s členskými ﬁrmami, vládou,

samosprávami, sociálními partnery a dalšími
oborovými svazy pracovat nadále tak, aby český
autoprůmysl přinášel prosperitu a hospodářský
rozvoj ve všech regionech České republiky,“
uvedl Bohdan Wojnar ke svému znovuzvolení.
Valná hromada zároveň zvolila další zástupce
do orgánů Sdružení automobilového průmyslu.
Do představenstva byli nově zvoleni Karel Bill,
prokurista a ředitel vývoje Hella Autotechnik
Nova, s.r.o., a David Kříž, generální ředitel Iveco
Czech Republic, a.s. V představenstvu budou
i nadále pokračovat Mojmír Čapka (Brisk Tábor
a.s.), Miroslav Dvořák (Motor Jikov Group a.s.),
Robert Kiml (Toyota Peugeot Citroën Automobile
Czech, s.r.o.), Karel Luňáček (Mecas ESI s.r.o.), Petr
Mašek (Piston Rings Komarov s.r.o.) a Petr Novák
(Koyo Bearings Česká republika
s.r.o.). Svůj mandát v dozorčí
radě AutoSAP obhájil Miroslav
Mühlböck (Monto spol. s r.o.).
Po dlouhých letech vedení
S d r u že n í a uto mo b i lové ho
průmyslu opouštějí Ladislav
Glogar a Jiří Vaněk. „Rád bych
kolegům poděkoval za jejich
přínos při budování silné pozice,
kterou autoprůmysl v České
republice dnes má. Přeji Ladislavu
Glogarovi i Jiřímu Vaňkovi hodně
úspěchů a spokojenosti v jejich
dalších životních výzvách,“ uvedl
Bohdan Wojnar.

více na
www.automakers.cz
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Zelený výhled do roku 2050
Evropská komise očekává, že do roku 2050
se nákladní železniční doprava zdvojnásobí
a vysokorychlostní osobní doprava ztrojnásobí.
Do roku 2050 by mělo být elektrifikováno 95 %
osobní dopravy a 90 % nákladních vlaků.
Do roku 2050 mají téměř všechny osobní
automobily, dodávky, autobusy ale i nová
nákladní vozidla jezdit po silnicích bez emisí. To už
má existovat plně funkční transevropská dopravní
síť s různými ekologickými, digitalizovanými
a bezpečnými dopravními prostředky. Vedle
konvenčních forem dopravy se ve strategii
zmiňuje také prototypová technologie hyperloop
– tlaková trubice, které umožňuje utěsněným
kapslím cestovat nadzvukovou rychlostí.
To je plán Evropské komise. Konkrétní řešení se
ale budou hledat až v příštích letech. V dodatku
ke své strategii Komise uvádí 80 jednotlivých
projektů. Investoři mají být vybízeni, aby
peníze směřovali do nových projektů. V rámci
restrukturalizace Komise v letech 2021 až 2030
plánuje investice z veřejných a soukromých zdrojů
ve výši 130 miliard eur ročně. To zahrnuje náklady
na nové dopravní prostředky, včetně velkých,
jako jsou lodě nebo letadla. Dalších 100 miliard
eur ročně by mělo směřovat do infrastruktury.

Komise znovu potvrdila svůj cíl instalovat do roku
2030 po celé Evropě tři miliony nabíjecích míst
pro elektromobily.
Organizace pro čistou mobilitu Transport
& Environment plán označila za „významný krok
k úplné elektriﬁkaci osobních, dodávkových
a nákladních vozidel, ale jeho chybou je, že
Komise nestanovila datum, od kdy musí mít 100
% prodaných automobilů elektrický pohon.
Jak zajistíme, že do roku 2050 budeme mít na
evropských silnicích pouze vozidla s nulovými
emisemi? Komise se nezabývala postupným
vyřazováním nebo zákazem použití spalovacích
motorů.“ Právní analytici ovšem pochybují, zda
by přímý zákaz používání spalovacích motorů
byl v souladu s pravidly jednotného trhu.
Europoslanec Markus Ferber (CSU) naopak
návrh označil jako příliš zelený: „Strategie se
zdá být napsána odborníky na životní prostředí,
nikoli odborníky na dopravu. Neexistují zde
žádná reálná řešení pro městskou mobilitu
a chybějí řešení, která by venkovským regionům
umožnila dopravně se připojit k modernímu světu
a nezůstat pozadu při bezprostředních změnách
dopravy.“

více na
www.autoweek.cz

Velké propouštění i neobsaditelná pracovní místa
Společnost ManpowerGroup Česká republika
zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup
Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2021.
V rámci průzkumu byla všem účastníkům
vybraného reprezentativního vzorku 509
zaměstnavatelů v ČR položena otázka:
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet
zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce března 2021 v porovnání
s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice hlásí
pro první čtvrtletí 2021 utlumené náborové
aktivity: 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 9 % předpovídá snížení
počtu pracovních sil a 77 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto
údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro ČR pro
první čtvrtletí 2021 hodnotu – 1 %. Po sezónním
očištění je jeho hodnota +1 %.
„Na trhu práce probíhá několik protichůdných
tendencí. Vidíme masivní odchody lidí
z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve
výrobě, nábory v e-commerce a logistice,
nedostatek lidí s technickým proﬁlem a velmi
omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty
lidí do jiných sektorů,“ řekla Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka ManpowerGroup Česká
a Slovenská republika.

mají nejsilnější zastoupení firmy automobilového
průmyslu (+3 %), Stavebnictví (+2 %) a Finance,
pojištění, nemovitosti a další služby podnikům
(+1 %). Oproti tomu Ubytování a stravování hlásí
pesimistický výhled s Indexem – 28 %.
„Největší propouštění přišlo v gastronomii,
hotelnictví a cestovním ruchu, kde bude nadále
28 % ﬁrem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti
hledají práci nejčastěji ve službách, logistice
a administrativě. Masivně reagují na pozice
recepčních, administrativní podpory, obchodní
pozice nebo práci v zákaznickém servisu. Vedle
toho výrobní ﬁrmy potřebují nové zaměstnance,
ale počet uchazečů oproti době před pandemií
ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice
zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou
ﬂuktuaci zaměstnanců, kteří v této době nechtějí
jít do nejistoty,“ řekla Rezlerová.
Respondentům průzkumu byla položena
rovněž otázka „Kdy očekáváte, že se vaše
náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií
COVID-19.“ Na tu 23 % firem uvedlo, že se
tak stane do 12 měsíců, z toho 5 % do tří
měsíců, ale naopak 64 % firem tvrdí, že se
k původní výši náboru nevrátí nikdy. Toto
očekávání se oproti minulému čtvrtletí zhoršilo
o 10 %, kdy si to myslelo 54 % firem.

Nejsilnější náborové
plány hlásí odvětví
Ostatní služby (státní
správa, zdravotnictví,
vzdělávání a kultura,
doprava, skladování
a
k o m u n i k a c e)
s indexem +8 %. Nárůst
počtu pracovních
příležitostí očekávají
odvětví Zpracovatelský
průmysl, v jehož rámci
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Aplikace hledají volná parkovací
místa či nabíjecí stanice
Aplikace ChargeUp a Zaparkuj.to od
Unicornu pomáhají řidičům i vedení města. Obě
se provozují na cloudové platformě Microsoft
Azure a umožňují monitorovat nabíjecí stanice
a místa k parkování.
Aplikace ChargeUp z dílny technologické
společnosti Unicorn řidičům pomáhá najít
a vybrat volnou nabíjecí stanici když potřebují
dobít své elektrické auto. Řešení začala jako
jedna z prvních ve svých areálech nabízet Škoda
Auto prostřednictvím své dceřiné společnosti
Ško Energo. Přes aplikaci ChargeUp provozuje
267 nabíjecích stanic různých typů a výrobců.
Řešení nepřetržitě monitoruje fungování stanic
a upozorňuje operátory na poruchy, výpadky
nebo jiné nežádoucí situace. Systém také
průběžně vyhodnocuje údaje o spotřebě

a výpadcích a připravuje podklady pro
zpracování a vyúčtování nákladů v podnikovém
systému.
Inspirováni společností Škoda Auto začali toto
řešení využívat i její prodejci. Aplikaci ChargeUp
pro zaměstnance i zákazníky využívá také
řetězec supermarketů Billa a přes ní si mohou
elektromobily dobít také obyvatelé a návštěvníci
Brna v obchodním centru Galerie Vaňkovka.
Hledání volných parkovacích míst ulehčuje
řešení Zaparkuj.to. Ve slovenském Žiaru nad
Hronom tento systém pomohl vytvořit základ celé
městské koncepce parkování. Město vytvořilo
rezidentská parkovací místa a zpoplatněné zóny.
Pomocí aplikace a s podporou parkovacích
senzorů na parkovacích místech kontroluje
úhradu parkovného i zda jsou řidiči oprávněni
parkovat na místech pro ZTP. Parkovací senzory
jsou i tam, kde jsou řidiči zvyklí parkovat přestože
to není dovoleno. Aplikace řidiče navede
přes mobilní telefon na volné parkovací místo
a umožní mu zaplatit parkovné kartou nebo SMS.
Pokud zaparkuje na zakázaném místě, aplikace
ho na to upozorní.
„Zaparkuj.to šetří řidičům čas a peníze. Město
coby provozovatel systému má díky sběru
informací a dat o vytíženosti a obsazenosti
parkovacích míst možnost analyzovat každé
jedno parkovací místo. To nám pomáhá
optimálně nastavit parkovací systém v našem
městě,“ vysvětluje tajemník Městského úřadu
Žiaru nad Hronom Ing. Juraj Miškovič.
Základem systému ChargeUp a řešení
Zaparkuj.to je připojení více zařízení vybavených
čidly ke sběru dat přes internet věcí. Obě řešení
se provozují na cloudové platformě Microsoft
Azure, která umožňuje sběr velkého objemu dat,
jejich rychlé vyhodnocování a pružné navyšování
či snižování kapacity podle skutečné potřeby ze
strany uživatelů.
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Třetí elektromobil Audi jde do výroby
Audi zahajuje v Böllinger Höfe v Neckarsulmu
sériovou výrobu modelu e-tron GT. Výroba je
v rozvaze CO2 uhlíkově neutrální. Výrobní závod
Böllinger Höfe je proslulý špičkovou kvalitou,
vysokými výkony a péčí o detaily. Od roku 2014
se zde vyrábí Audi R8. V roce 2019 byla výroba
sportovních vozů, která je součástí závodu Audi
Neckarsulm, rozšířena a modernizována pro
začlenění produkce modelu e-tron GT. Vznikají
zde tak oba nejvýkonnější a nejrychlejší sériově
vyráběné modely Audi všech dob.
„Po výrobních závodech v Bruselu a Györu se
nyní Böllinger Höfe stává prvním závodem Audi
v Německu, v němž výroba probíhá s neutrální
bilancí emisí CO2. Jedná se o důležitý milník pro
závod Neckarsulm a další krok na naší cestě
k neutrální bilancí emisí CO2 ve všech našich
výrobních závodech do roku 2025,“ říká člen
představenstva odpovědný za výrobu a logistiku
Peter Kössler. Rozšířená montážní linka zahrnuje
36 namísto předchozích 16 pracovních cyklů
a e-tron GT ji sdílí se supersportem R8. Sériová
výroba byla navzdory koronavirové pandemii
zahájena podle plánu.
Od začátku roku 2020 areál využívá pouze
„zelenou“ elektřinu. Teplo, potřebné pro výrobu,
dodává bloková tepelná elektrárna provozovaná
na bioplyn. Audi kompenzuje emise, které jsou

v současné době nevyhnutelné, uhlíkovými
kredity z certifikovaných projektů ochrany
klimatu.
Ekologický program Audi Mission:Zero zahrnuje
rozmanitá opatření ve výrobě a logistice, která
účinně a trvale udržitelně minimalizují vliv na
klima a životní prostředí. Kromě dekarbonizace
se přitom realizují inovativní řešení pro efektivní
využívání vody, surovin a pro podporu biodiverzity.
Technický základ pro e-tron GT poskytuje
platforma pro elektromobily J1 vyvinutá u Porsche
pro model Taycan. Akumulátor zaujímá prostor
podlahy mezi přední a zadní nápravou. Výsledné
nízké těžiště spolu s řízením všech kol vozu zajišťuje
vysokou jízdní dynamiku a směrovou stabilitu.
Audi stále tají finální podobu e-tronu GT.
Oznámení o zahájení výroby obsahuje pouze
obrázky maskovaných předsériových prototypů.
Také technické údaje jsou pouze předběžné.
Koncept, který byl představen v roce 2018, byl
dlouhý 496 cm, měl celkový největší výkon
434 kW (590 k), zrychlil z 0 na 100 km/h za 3,5 s,
dosahoval největší rychlost 240 km/h a podle
WLTP měl dojezd „přes 400 km“.
Objednávky na e-tron ve verzi Gran Turismo
se budou přijímat od jara 2021. Konkrétní datum
zahájení dodávek dosud není stanoveno.
více na
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Škoda Auto rozšiřuje služby konektivity
Škoda Auto přidává do svého portfolia
konektivity novou službu. Řidiči vozů vybraných
modelů mohou využívat palubní infotainment
k přístupu k různým výhodným nabídkám.
Tyto služby, založené na spolupráci s různými
partnery, vychází z aktuální pozice vozu a dalších
parametrů, jakými jsou stav paliva v nádrži nebo
počasí venku.
Aplikace Marketplace upozorní zákazníky
značky Škoda na speciální nabídky a slevy
prostřednictvím infotainmentu. Pokud auto
například potřebuje doplnit palivo, infotainment
upozorní řidiče na nejbližší partnerskou čerpací
stanici a její výhodné nabídky. Nabídka se objeví
na hlavním displeji vozu. Pokud ji řidič přijme,
navigace vypočítá nejlepší trasu na místo, kde
je nabídka k dispozici. Než tam řidič dojede,
přijde mu na mobil email s čárovým nebo QR
kódem. Ten uživatel naskenuje při placení a tím
nabídku uplatní.
Na základě stejného principu mohou
řidiči vozů značky Škoda zajet do automyčky,
v budoucnu budou informováni i o speciálních
nabídkách supermarketů, hotelů, restaurací
a mnoha dalších partnerů. Když trasa vede kolem

partnerské čerpací stanice či supermarketu, jsou
řidiči vozu značky Škoda upozorněni na dostupné
speciální nabídky.
Aplikace je už k dispozici v nejnovějších
verzích infotainmentu vozidel modelových
řad Scala, Kamiq, Superb, Karoq a Kodiaq.
Další modely budou následovat. Zákazník musí
před použitím služby aktivovat Škoda Connect
a zaregistrovat se na Škoda Marketplace. Jakmile
se zaregistruje, program analyzuje jeho návyky,
trasy a každodenní rytmus, aby mu sestavil
nabídky na míru. Do té doby budou uživateli
poskytovány obecné nabídky určené všem. Po
„fázi učení“ trvající až tři týdny, pak aplikace
zobrazuje nabídky specifikované pro jednotlivé
uživatele na základě jejich zvyků, jízdní situace,
ročního období nebo dokonce počasí.
Služba Marketplace začíná nejprve na
domácím trhu Škoda Auto, přičemž zahraniční
trhy budou následovat. Mezi současné partnery
patří řetězec čerpacích stanic OMV, provozovatel
ručních automyček Automyčka Express a síť
ovocných barů Fruitisimo. Seznam partnerů se
neustále rozšiřuje. V budoucnu se přidají i hotely
a restaurace.
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