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Opel Corsa vítězem AutoBest 2020 –
Best Buy Auto of Europe
Nový Opel Corsa byl ohodnocen jako
automobil, který bude nejlepší koupí v Evropě
AutoBest 2020 – Best Buy Auto of Europe.
S celkovým počtem 17 617 bodů získala nová
Corsa první místo pouze o 157 bodů před novou
generací Peugeot 208. To v celkovém počtu
přidělených bodů představuje rozdíl pouze 0,2
%! Škoda Kamiq obsadila třetí místo s celkovým
počtem 16 848 bodů, což je jen o 612 bodů
méně než u nového Peugeotu 208. V celkovém
hodnocení dále následují Renault Clio a Nissan
Juke.
„Mezi ﬁnálovou pěticí to bylo velmi vyrovnané.
Všichni ﬁnalisté jsou skvělými příklady toho, co
dnes na našem kontinentu může být označeno
za automobil, který je tou nejlepší koupí. Poslání
poroty nebylo snadné a rozdíl mezi pódiovými
místy je velmi malý. V každé soutěži však může
být jen jeden vítěz a tím je nový Opel Corsa, Best
Buy Car of Europe,“ řekl president poroty AutoBest
Ilia Seliktar.
„V loňském roce jsme při vyhlašování výsledků
AutoBest řekli, že dalším vítězem ankety Best Buy
Car of Europe by měl být skvělý elektriﬁkovaný
produkt. Přesně to se stalo. Nový Opel Corsa je

dokonalým příkladem elektriﬁkace pro široké
skupiny kupujících. Díky multienergetické
platformě nová Corsa oslovuje všechny zákazníky
v Evropě tím, že nabízí jak spalovací motory, tak
plně elektricky poháněnou verzi. Vítěz je prvním
vozem v naší historii, který začíná budovat
spojení mezi dneškem a zítřkem, mezi klasickými
a avantgardními pohony a technologiemi.
Nová Corsa je první automobil, který usiluje
o budoucí demokratizaci elektromobility, což
kupující v Evropě povede k tomu, aby přijali tuto
budoucnost jako samozřejmost,“ řekl zakladatel
a předseda AutoBest Dan Vardie.
Tento rok proběhlo testování
finálové pětice na okruhu Istanbul
Intersity Park, okolních silnicích
a ve školicím areálu, který je jeho
součástí. Byl to nejnáročnější
a nejrelevantnější soubor testů,
který se dosud v historii AutoBest
uskutečnil. S 31 zastoupenými
zeměmi je AutoBest největší
nezávislou motoristickou porotou
v Evropě.
Už 19. slavnostní předávání cen
AutoBest se uskuteční 13. února
v německé Mohuči.
Vítěze dalších cen AutoBest
najdete na str. 10 (po stažení pdf
verze)
více na
www.autoweek.cz

Škoda Karoq se bude vyrábět i v Bratislavě
Škoda Auto reaguje na vysokou poptávku
po modelu Karoq. Sériová výroba tohoto
kompaktního SUV už po závodech
v Kvasinách, Mladé Boleslavi a Ning-po
začala i v Nižním Novgorodu. Od podzimu
2020 se bude vyrábět také v Bratislavě, kde
už se vyrábí i plně elektrický model Citigoe
iV. V Bratislavě se budou od podzimu

2020 montovat vozy ve stavu rozloženosti
Medium-Knocked-Down (MKD). Karoserie
modelu Karoq se budou i nadále vyrábět
a lakovat v Kvasinách. Karoq už dva roky
po zahájení výroby dosáhl v polovině září
2019 hranice čtvrt milionu vyrobených
kusů. V uplynulém roce bylo zákazníkům
dodáno 115 700 vozů Karoq, letos za
prvních 11 měsíců už to bylo 137 700 vozů.
Přetížení výroby v Kvasinách by měl vyřešit
nový výrobní závod koncern Volkswagen
v Turecku. Jenže tyto plány byly s ohledem
na vojenské operace turecké armády
v Sýrii pod tlakem ochránců lidských
práv pozastaveny. Definitivní rozhodnutí
o výstavě továrny by mělo padnout do
února 2020.

Toyota Aygo může přijít s elektrickým pohonem
Je to paradox: stále více značek
v Evropě z důvodu vysokých nákladů
na plnění budoucích emisních limitů
opouští segment městských miniaut,
tedy automobilů s nejhospodárnějším
provozem minimálně zatěžujícím životní
prostředí. Toyota nicméně potvrdila,
že i nadále bude nabízet model pro
tento segment, tedy v České republice
vyráběné Aygo. Aygo je totiž pro Toyotu
velmi důležitý produkt, protože pro
značku získává mnoho nových mladších
zákazníků. Aygo je v současnosti jediným
modelem Toyoty pro evropský masový
trh, který není k dispozici v hybridní
variantě. Příští generace by ovšem
mohla přijít i s elektrickým pohonem.
„I nadále považujeme městská miniauta
za významný segment. Některá města
zavádějí zóny s nulovými emisemi, takže
musíme myslet na budoucnost a jaká

jiná vozidla můžeme v těchto městech
použít než elektrickou verzi našeho
minivozu?“ uvedl pro Automotive News
šéf společnosti Toyota Motor Europe
Johan Van Zyl.
Zatím neoficiální informace naznačují,
že v kolínské automobilce, která
přechází plně pod kontrolu Toyoty, by
se měl vyrábět model Yaris s hybridním
pohonem, který se v současné době
vyrábí ve francouzském Valenciennes.
více na
www.autoweek.cz

PSA souhlasí s dohodou o fúzi s FCA
Společnosti Fiat Chrysler Automobiles a PSA
Group podepsaly závaznou dohodu o fúzi, která
změní podobu globálního automobilového
průmyslu. Spojením vznikne automobilka
s hodnotou na akciovém trhu 47 miliard USD,
která se s 8,7 milionu ročně prodaných vozidel
zařadí za Volkswagen AG, Toyotu Motor a alianci
Renault-Nissan.
Nově vytvořená společnost spojí velké evropské
průmyslové dynastie – miliardářský klan Agnelliů
v Itálii, reprezentovaný holdingem Exor a dnes
vedený Johnem Elkannem, a francouzskou rodinu
Peugeotů, reprezentovanou společností EPF resp.
investiční společností FFP. Nová společnost bude
mít představenstvo složené z 11 osob, přičemž
pět členů nominuje PSA a dalších pět FCA.
Nově vytvořenou společnost v počátečním
pětiletém období povede jako generální ředitel
PSA Carlos Tavares, který zaujme 11. místo
v představenstvu. Předseda představenstva
FCA John Elkann zaujme stejnou roli i v nové
společnosti. Generální ředitel FCA Mike Manley
zůstane ve vedení nové skupiny po boku
Tavarese, ale jeho funkce zatím nebyla ohlášena.
Carlos Tavares, který je známý jako nekompromisní
bojovník za snižování nákladů, bude muset čelit

Největší automobilové koncerny světa

politickému tlaku ve Francii, Itálii i USA, kde mají
jednotlivé automobilky hluboké národní kořeny
a jsou zde i silné odborové organizace. Již dříve
se ale dokázal vypořádat s podobnými úkoly,
když pozdvihl PSA z hrozby bankrotu a oživil dříve
ztrátovou značku Opel.
Spojením se PSA a FCA snaží dosáhnout ročních
úspor nákladů ve výši 3,7 miliardy eur. Sdílení
technologií a platforem (především platforem
PSA) přinese 40 % úspor a společný nákup
dalších 40 %, přičemž bude těžit z většího objemu
zakázek a lepších cen. Ostatní oblasti, včetně
marketingu, IT, administrativní a logistické, budou
představovat zbývajících 20 %. Odhady synergií
nepočítají s uzavíráním výrobních závodů. Se
značkami Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall,
Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo
a Maserati prodaly obě společnosti v loňském
roce dohromady 8,7 milionu vozidel, ale podle
LMC Automotive mají výrobní kapacity na 14
milionů automobilů.
Pozn.: V přehledu agentury Reuters nejsou
zařazeny největší čínské automobilové koncerny
s jejich vlastními značkami bez společných
podniků. Přesné údaje o jejich aktuální prodejní
bilanci nejsou k dispozici, ale podle posledních
dosažitelných dat SAIC dodává přes 5,6 milionu
vozidel ročně, Dongfeng 3,5 milionu, FAW 2,7
milionu, Changan 1,6 milionu a Zheijang Geely
Holding 1,4 milionu.
více na
www.autoweek.cz

Plug-in hybridní Opel Grandland X i s pohonem předních kol
Již na začátku roku 2020 vyjede plug-in
hybridní Grandland X Hybrid4 s pohonem
všech kol s kombinovanou spotřebou
podle WLTP 1,3 – 1,4 l/100 km. V dubnu
2020 se u prodejců značky objeví i plugin hybridní Grandland X s pohonem
pouze předních kol. Předběžné hodnota
spotřeby podle WLTP je 1,4 – 1,5 l/100 km.
Přední kola plug-in hybridního Grandlandu
X pohání turbodmychadlem přeplňovaný
zážehový čtyřválec 1,6 Turbo o výkonu 133
kW (180 k) propojený s elektromotorem
o výkonu 81 kW (110 k) a osmistupňovou
automatickou převodovkou. Celkový
systémový výkon je 165 kW (224 k)
a točivý moment 360 N.m. Lithio-ionový
akumulátor má kapacitu 13,2 kWh. Čistě
na elektřinu dokáže hybridní Grandland X
ujet až 57 km podle WLTP, resp. 60 – 65 km
podle NEDC.

Nejvýkonnější rychlonabíjecí stanice v ČR
U čerpací stanice OMV Beroun-jih
na dálnici D5 směrem do Prahy byla
otevřena první rychlodobíjecí stanice pro
elektromobily Ionity v České republice.
Majitelé elektromobilů zde mohou využívat
nejvýkonnější a nejpokrokovější technologii.
Každá z instalovaných jednotek může
prostřednictvím konektoru CCS2 dobíjet
elektromobily s využitím výkonu až 350 kW.
Úhrada za dobíjení je paušální – zákazník
zaplatí bez ohledu na dobu dobíjení nebo
typ vozu částku 205 Kč za jedno připojení.
Otevření první rychlodobíjecí stanice
Ionity u čerpací stanice OMV navazuje
na celoevropskou spolupráci těchto
značek, která se již osvědčila v Rakousku,
Maďarsku a Slovinsku a zahrnuje už 17

dobíjecích lokalit. V České republice se
bude spolupráce rozšiřovat. Již v příštím
roce budou u OMV otevřena minimálně
další dvě dobíjecí místa Ionity na dálnici
D1 mezi Prahou a Brnem.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 2008 nově i s elektrickým pohonem
Nová generace městského SUV Peugeot 2008
bude uvedena do prodeje v lednu 2020. Ceny
budou zveřejněny později. Novinkou je verze
e-2008 s elektrickým pohonem.
Malé městské SUV Peugeot 2008 kombinuje
robustní design s pohodlím a nízkými emisemi.
Díky nové platformě CMP je k dispozici nejen se
spalovacími motory – vznětovými i zážehovými
– ale poprvé, podobně jako model 208, také ve
verzi e-2008 s elektrickým pohonem.
S délkou 430 cm je o 14 cm delší než
předchůdce. Velkorysejší prostor zvyšuje pohodlí
zejména na zadních sedadlech. S elektrickým
pohonem má objem zavazadlového prostoru
405 l, se spalovacím motorem o dalších 29 l více,
tedy 434 l.

Stejně jako nový 208 je i nový 2008 vybaven
novou generací interiéru Peugeot i-Cockpit 3D
a disponuje mnoha asistenčními systémy řízení.
U vrcholných verzí výbavy má centrální displej
10“ a ovládání se pomocí přepínačů (toggle
switches).
Spalovací motory používají systém Stop &
Start a filtr pevných částic. Zážehové motory
jsou tříválce 1,2 l: PureTech 100 S&S (74 kW),
PureTech 130 S&S (96 kW) a jen pro GT PureTech
155 S&S (114 kW). Čtyřválcový turbodiesel 1,5 l
má verze BlueHDi 100 S&S (75 kW) a BlueHDi 130
S&S (96 kW). Ovládání automatické převodovky
EAT8 je 100% elektrické. Pro cesty v náročnějším
terénu je vůz možné vybavit systémem Grip
Control s funkcí Hill Assist Descent Control.
Plně elektrický e-2008 pohání trakční
elektromotor o výkonu 100 kW (136 k) s točivým
momentem 260 N.m. S akumulátorem s kapacitou
50 kWh může podle WLTP ujet až 320 km. Záruka
na akumulátor je 8 let nebo 160 000 km pro 70
% kapacity. Elektrická varianta má exkluzivní
designové detaily, jimiž se opticky odlišuje od
verzí se spalovacími motory.
Všechny varianty motorů lze kombinovat se
čtyřmi úrovněmi vybavení Active, Allure, GT-Line
a GT. Pro evropské trhy se Peugeot 2008 vyrábí
ve španělském městě Vigo.
více na
www.autoweek.cz

Tesla mezi ﬁrmami obviněnými
z podpory dětské práce v Kongu
Skupina International Rights Advocates
a neziskové organizace se sídlem v USA podaly
jménem 14 rodin žalobu proti společnostem
Tesla, Apple, Alphabet (majitel mj. Google),
Microsoft a Dell Technologies. Pět z největších
technologick ých společností na světě
bylo obviněno ze spoluviny na smrti dětí
v Demokratické republice Kongo. Uvedené
společnosti jsou součástí systému využívajícího
otrockou práci dětí. Děti jsou nuceny těžit kobalt
používaný k výrobě akumulátorů pro mobilní
telefony, počítače a nově i elektromobily. Obrázky
v dokumentech, předložené Okresnímu soudu ve
Washingtonu D.C., ukazují děti se znetvořenými
nebo chybějícími údy. Šest ze 14 dětí bylo zabito
při kolapsu tunelů a další utrpěly zranění, které
je poznamenají na celý život včetně ochrnutí.
„Tyto společnosti, a jsou to nejbohatší
společnosti na světě, tak tyto fantastické
společnosti, vyrábějící vynikající technická
zařízení – nechaly mrzačit a zabíjet děti proto, aby
získaly levný kobalt. Jako právník specializující
se na oblasti lidských práv jsem se za 35 let
dosud nesetkal s tak extrémním zneužíváním
nevinných dětí v tak velkém měřítku," uvedl
právník zastupující rodiny postižených dětí
Terrence Collingsworth.
„Dosud nikdy jsem neviděl ani jsem
nezdokumentoval závažněj š í a symetrii

při přerozdělování příjmů mezi vrcholem
dodavatelského řetězce a tím, co je úplně
dole. To z toho dělá možná nejhorší otroctví
a vykořisťování dětí, s jakým jsem se za dvě
desetiletí svého výzkumu setkal,“ prohlásil
výzkumník moderního otroctví Siddharth Kara,
který je v tomto případě odborným poradcem.
Kobalt je nezbytnou surovinou pro výrobu
lithio-ionových akumulátorů používaných
v milionech produktů, především v mobilních
telefonech, počítačích a nejnověji v největší míře
v elektromobilech a hybridech. Podle různých
zdrojů 60 až 80 % celosvětové produkce kobaltu
pochází z dolů v Katanze v Kongu. Podle studie
Evropské komise z roku 2018 se očekává, že spolu
s rozvojem elektromobility celosvětová poptávka
po kobaltu v příštím desetiletí poroste o 7 až 13
% ročně.
Žaloba tvrdí, že všechny společnosti mají
prostředky prověřovat své dodavatelské řetězce
při zajišťování kobaltu, aby zajistily bezpečnější
podmínky při jeho těžbě. Soudní dvůr uvedl,
že děti, některé ve věku šesti let, byly extrémní
chudobou svých rodin přinuceny, aby opustily
školu a pracovaly v dolech, které jsou ve
vlastnictví britské společnosti Glencore. Ta už
byla z používání dětské práce obviněna dříve.
Děti dostávají 1,50 dolaru za den a musí pracovat
šest dní v týdnu.
více na
www.autoweek.cz

Robert Kiml je novým členem
představenstva AutoSAP
V tradičním předvánočním termínu
se v průhonickém Floretu konalo setkání
vrcholných představitelů členských
firem Sdružení automobilového
průmyslu (AutoSAP). Zástupci členských
firem potvrdili návrh představenstva
AutoSAP o kooptaci
člena představenstva
D r. R o b e r ta K i m l a ,
generálního manažera pro
administrativu v kolínské
automobilce TPCA. Ve
vedení AutoSAP nahradil
Jana Peška (TPCA), který
svou činnost v představenstvu Sdružení
ukončil k 28. 2. 2019.
„Dovoluji si poděkovat všem členům
AutoSAP za poskytnutou důvěru. Velice
si toho vážím a budu dělat vše pro to,
abych Vás nezklamal,” uvedl na zasedání
Dr. Robert Kiml.
Delegátům valné hromady zároveň
představil, na co se chce ve své činnosti
zaměřit. „Za prvé, budu usilovat o zlepšení
spolupráce v rámci automobilového
průmyslu v dobách celkové změny
technologického a uživatelského prostředí.
Druhou oblastí mého zájmu je podpora
technického vzdělávání v České republice
s reflexí nových trendů a současných
požadavků,” uvedl Dr. Kiml.

Milan Smutný rozjíždí vědecký
think-tank
Delší dobu nebylo slyšet o někdejším
dlouholetém mluvčím Škody Auto Milanu
Smutném. V minulosti byl mimo jiné v letech
1992–2002 mluvčím mladoboleslavské
Škodovky, pracoval pro Český Telecom
a v letech 2007–2008 působil jako externí
konzultant pro komunikaci
AAA AUTO v době IPO,
na začátku své kariéry
byl i zpravodajem ČTK.
V roce 2014 se Milan
Smutný také objevil
pozici ředitele odboru
komunikace a marketingu
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Po několika letech angažmá ve státní
správě a automobilovém průmyslu se vrátil
k práci ombudsmana pro komunikaci se
zákazníky v největším českém autobazaru.
V roce 2015 prošel zkušeností s prací v ruské
automobilce. Pak se zase ucházel o post
tajemníka Svazu dovozců automobilů.
Co dělá nyní? „Beru sice už důchod,
ale také dělám dále pro AAA AUTO, něco
tvořím (analýzy, komentáře) pro jednu
pravicovou stranu a pomáhám rozjet
jeden špičkový think-tank nejvýznačnějších
českých vědců,“ napsal nám Milan
Smutný.

BMW loví studenty na Západočeské univerzitě
Smlouvu o spolupráci zaměřenou na
spolupráci v oblasti vzdělávání, vývoje
a výzkumu podepsal
18. prosince jednatel
BMW
Group
Roland
Krause, FCO BMW Group
Vývojového centra ČR,
a Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU.
Spolupráce bude zaměřená na rozvoj
ve směru trendů digitální transformace
a průmyslu 4.0. V oblasti výzkumu a vývoje

chtějí partneři uskutečňovat společné
projekty nebo se společně podílet na
projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací
půjde o účast specialistů BMW Group na
výuce studentů FST, a to jak ve stávajících
předmětech, tak v nově akreditovaných
studijních programech, dále se společnost
bude podílet na zadávání a konzultacích
semestrálních, bakalářských a diplomových
prací a při zabezpečování exkurzí a praxí
studentů.

více na
www.automakers.cz
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Cenu SmartBest 2019 získal
osobní asistent Škoda Laura
Ocenění DesignBest 2019 získává Luc
Donckerwolke, díky čemuž se stal nejnovějším
členem unikátní Síně slávy AutoBest určené
pro nejúspěšnější automobilové designéry.
Tento Belgičan je v současné době hlavním
designérem koncernu Hyundai Motor Group,
zahrnujícího i automobilku Kia Motors. Původně
byl angažován jako šéfdesignér luxusní divize
Genesis společnosti Hyundai. Předtím se
proslavil v oddělení designu automobilek
Audi, Bentley a Lamborghini. Ve věku 54 let
je Donckerwolke jedním z nejuznávanějších
návrhářů na světě.

Laura, který je k dispozici v modelech Kamiq
a Scala. Digitální hlasový asistent Laura plně
vyhovuje klíčové filozofii AutoBest: přináší novou,
snadno použitelnou technologii dostupnou
pro nejširší skupiny motoristů. Porota vysoce
oceňuje skutečnost, že je to výsledek vlastního
vývoje techniků Škoda, zatímco jiné podobné
systémy obvykle pocházejí od společností
mimo automobilový průmysl. Ukazuje, že auta
do budoucna nemusejí nutně být jen nositeli
softwaru od technologických společností.

Členové poroty AutoBest hlasovali pro Mazdu
Skyactiv-X jako vítěze ceny TechnoBest 2019.
Japonští inženýři velmi tvrdě pracovali, aby
navrhli a vyvinuli pozoruhodný nový přístup
k zážehovým motorům s cílem kombinovat
přednosti technologie vznětových motorů
s výhodami motorů zážehových. Podařilo se jim
překonat všechny překážky, které konstrukční
týmy mnoha automobilek zkoušely, ale
neuspěly. Skyactiv-X je skvělá inovace, která
ukazuje, že motor s vnitřním spalováním může
dále zůstat relevantní pohonnou jednotkou, což
dává novou šanci pro tradiční pohonné hmoty.

Volkswagen ID.3 byl zvolen vítězem ceny
EcoBest 2019. Tento model je první implementací
nové platformy MEB, která by v nastupující éře
elektromobility měla katapultovat skupinu
Volkswagen mezi největší výrobce automobilů
s elektrickým pohonem na světě. Počínaje ID.3
bude MEB základem pro miliony elektricky
poháněných vozidel, která se budou do roku
2025 vyrábět po celém světě. Kromě toho bude
i základem dalších už ohlášených spoluprací,
jako například s Ford Motor Company, ale
i dalších. ID.3 má před sebou obrovský úkol
zahájit novou etapu v historii Volkswagenu
a vytvořit další legendu na úrovni Brouka
a Golfu.

Za vynikající přínos spojování řidiče s umělou
inteligencí v automobilu získává ocenění
SmartBest 2019 Škoda za svůj osobní asistent

Ceny ManBest, CompanyBest, SafetyBest
a SportBest byly vyhlášeny již po autosalonu
ve Frankfurtu.
více na
www.autoweek.cz

DB Research: „Elektromobilita je velmi drahá
forma snižování CO2“
Analýza Deutsche Bank Research „E-mobilita:
bez dotací je (stále) jen pro málokoho“ se zabývá
vývojem elektromobility a jejím významem
pro německý automobilový průmysl. Analytici
Deutsche Bank předpokládají, že mnozí zákazníci
se budou i nadále spoléhat na konvenční typy
pohonů z důvodů jejich praktičnosti a nákladů.
Přechod k alternativním pohonům, jako je
elektromobilita, je v současné době motivován
především legislativními požadavky a nikoliv
požadavky trhu.
Podle autora studie Erica Heymanna mají
elektromobily v současnosti větší podíl na trhu
jen tehdy, pokud jsou dotované – například
jako v Norsku, kde v prvních třech čtvrtletích
roku 2019 tvořily 56 % všech registrací nových
automobilů. V EU jako celku představují jen 2,6 %.
Tento podíl se ve srovnání s rokem 2015 více než
zdvojnásobil, nicméně elektromobilita zůstává
stále jen okrajovou záležitostí.
Do roku 2021 musí průměrné emise CO2 ze
všech nově registrovaných automobilů v EU
klesnout pod 95 g/km. To bude možné pokud
registrace elektromobilů dosáhnou podíl 10 až

15 %. Aby se dosáhlo splnění limitu pro rok 2030,
musí podíl elektricky poháněných automobilů
vzrůst na 30 až 50 %.
Elektromobily mohou pomoci snížit emise CO2
v EU, nicméně pozitivní efekt pro klima nebude
velký. „E-mobilita zůstává velmi nákladným
způsobem, jak snížit emise CO2,“ říká analytik
výzkumu DB.
V Německu lze v důsledku nárůstu podílu
elektromobilů na trhu očekávat ztrátu pracovních
míst, „což bude pravděpodobně únosné kvůli
vývojovým a demografickým aspektům“,
vysvětluje Heymann. Přidaná hodnota výroby
v zemi se také pravděpodobně sníží spolu s tím,
jak se bude potlačovat výroba motorů s vnitřním
spalováním a čím dál víc se budou importovat
články do akumulátorů.
„Každý, kdo cestuje několik set kilometrů
denně nebo nemá nabíjecí zařízení poblíž svého
domova, ten stěží přejde na elektromobily. A měli
bychom také uznat, že nákup automobilu je pro
většinu domácností velkou ﬁnanční zátěží,“ říká
na závěr Heymann.
více na
www.autoweek.cz

Problém kybernetické bezpečnosti
pro automobilový sektor
SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí
automobilů a servisní techniky – informuje
o aktivitách organizace FIGIEFA, jejímž je členem
za Českou republiku.

a neharmonizovaná bezpečnostní opatření.
Ve jménu kyberbezpečnosti by to mohlo vést
k úplnému uzavření vozidla pro ostatní nezávislé
operátory v oblasti nezávislého aftermarketu.

S nárůstem propojených vozidel a autonomních
systémů řízení na jedné straně a kybernetických
útoků a hrozeb na straně druhé pociťují
zákonodárci potřebu zvýšit úroveň kybernetické
bezpečnosti automobilů. FIGIEFA nepochybuje
o to, že je to ve prospěch a v zájmu ochrany
motoristů a uvolnění potenciálu trhu tím, že zajistí
důvěru v nové technologie. Je skutečně zásadní
podporovat důvěru motoristů v propojené
a automatizované řízení i z hlediska ochrany
životního prostředí a bezpečnosti.

To všechno může to mít za následek, že nezávislé
podniky budou zbaveny nezávislého přístupu
k údajům a zdrojům vozidla: port OBD by mohl
být uzavřen, vlastnický přístup výrobců vozidel by
nebyl kompatibilní s nezávislými diagnostickými
a testovacími přístroji a dálkový přímý přístup
k datům vozidel by byl znemožněn výrobci
vozidel, příp. výrobci vozidel by měli roli vrátného,
a tím i monopol na data, která sdílejí.

Na úrovni EHK OSN již začaly v tomto smyslu
práce na vytvoření nařízení o schvalování
typu vozidel. Byla zřízena inventarizace
všech kyberhrozeb a potenciálních ohrožení.
V současnosti jsou považovány všechny
přístupy k vozidlu a komunikace s ním za
kyberhrozby např. OBD port, bezdrátové
připojení apod. Současný legislativní návrh
však ponechává na výrobcích vozidel, aby
stanovili svévolně a vlastnicky samodeklaratorní

Tím by bylo znemožněno nezávislým subjektům
na trhu oprav a servisu provádění legitimních
oprav, údržby a výměnných operací. Vlastnické
zabezpečovací strategie výrobců vozidel
by mohly znemožnit použití náhradních dílů
z nezávislých zdrojů, které by byly odmítnuty
s ohledem na „bezpečnost“, protože jejich
nezbytné kódování nemusí být akceptováno
kybernetickou ochranou vozidla. Výměny
některých dílů by mohly být považovány za
„mimozemské vetřelce“ a nezávislé aktualizace
softwaru by nebyly možné.
více na
www.autoweek.cz

Adaptivní tempomaty zatím dopravní zácpy nevyřeší
Na letišti v Mnichově Hradišti tým z katedry
řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT
pod vedením docenta Zdeňka Huráka spolu
s dobrovolníky uskutečnil unikátní experiment
s osobními automobily vybavenými adaptivními
tempomaty (ACC – Adaptive Cruise Control).
Testoval co se stane, když se na silnici vytvoří
kolona z více aut, jejichž řidiči mají zapnutý tzv.
adaptivní tempomat.
Majitelé a řidiči 12 takových vozů se přihlásili
na veřejnou výzvu. Šlo tedy o experiment se
zapojením veřejnosti. Vědci na dvoukilometrové
pojezdové dráze sestavili řadu 12 vozů jedoucích
se zapnutým ACC v závěsu za vedoucím vozem.
Ten měl za úkol nejprve nastoupit plynulou jízdu
v rychlosti 60 km/h, poté mírným a krátkým
brzděním zpomalit na 50 km/h a pak opět
zrychlit na původní cestovní rychlost. Ostatní
vozy měly adaptivní tempovat nastavený na 80
km/h. Vědci pak zaznamenávali reakce těchto
vozů v koloně, tedy změny jejich rychlosti.
Řidiči na konci kolony pozorovali, že jejich
vůz přibrzdil až na 30 km/h a následně zrychlil
až na 80 km/h (limitní hodnota nastavená na
jejich tempomatu) než se zase ustálil na původní
rychlosti vedoucího vozu 60 km/h. Pozorovaný
jev je pod názvem řetězová nestabilita (String
instability) dobře známý z řízení automobilů
lidskými řidiči.

Experiment ukázal, že u náhodného vzorku
vozů na českých silnicích dochází ke kvalitativně
stejnému chování jako u lidských řidičů. Naděje,
že při větším zastoupení vozů s adaptivními
tempomaty na českých dálnicích přestanou
vznikat bezdůvodné dopravní zácpy, se tak
ukazuje jako lichá.
Ve prospěch adaptivních tempomatů mluví
spolehlivost, přesnost a rychlost strojového
rozhodování. V jejich neprospěch neschopnost
předvídat rozpoznáním rozsvícených brzdových
světel předchozího vozu či neschopnost přečíst
a vyhodnotit upozornění o blížícím se zúžení či
práci na silnici.
Cílem experimentu nebylo porovnávat
jednotlivé vozy mezi sebou. Není vyloučeno, že
u vozů různých značek a typů bude míra přispívání
k řetězové nestabilitě celku různá. Výraznější
zlepšení schopností těchto asistenčních systémů
s ohledem na jejich dopad na plynulost
dopravy lze očekávat až po zakomponování
dalších funkcí či schopnosti získávat informace
o dění vpředu formou bezdrátové komunikace
mezi vozy (V2V – vehicle-to-vehicle). Takovéto
systémy, označované jako kooperativní
adaptivní tempomaty (CACC), jsou předmětem
intenzivního výzkumu a v experimentálním
provozu už byly představeny první prototypy.
více na
www.autoweek.cz

Modulární rozvážkové vozidlo EAV eCargo
Společnost Electric Assisted Vehicles (EAV)
uvedla na trh průkopnické vozidlo EAVcab
s kombinovaným pohonem na elektřinu
a pedály. EAVcab je speciálně konstruovaná
čtyřkolka jezdící bez emisí nejvyšší rychlostí
omezenou na 25 km/h. Jde o nový model na
bázi podvozku ultralehkého užitkového vozidla
EAVan Ultra (ULCV) s kombinovaným pohonem
na elektřinu a pomocí pedálů.
Má délku 2 m ší řku 1 m a pohotovostní
hmotnost 120 kg. EAVcab může ujet až 100 km
za jeden den a poté se dobíjí za méně než 6
hodin pomocí normální zástrčky 13 A/240 V.
Akumulátory lze také vyměnit, aby bylo vozidlo
trvale v provozu.
Dodává se ve formě podvozku s kabinou, což
poskytuje prostor pro vytvoření univerzálního
vozidla, které může mít v zadní části podvozku
nainstalovány různé formy karoserie. Nabízejí se
dvě varianty podvozku se středním a dlouhým
rozvorem náprav. Užitečná hmotnost je 120
kg plus 100 kg pro řidiče. Od léta 2020 bude

k dispozici i verze pro vyšší zatížení až 350 kg
s výkonnějšími brzdami a rekuperací kinetické
energie.
Možnosti karoserií zahrnují skříně o objemu
2 m³, 3 m³ a 4 m³ s různými konfi guracemi
přístupových dveří, teplotně izolované skříňové
jednotky s lednicí (6 °C) a mrazničkou (-16 °C),
valník, plošinu s plochou podlahou, nástavby
pro zví řata, nádoby na odpadky, lékařskou
jednotku pro rychlé zásahy, nákladní box RoRo
nebo tzv. Beavertail pro přepravu jízdních kol
nebo jiných malých vozidel.

více na
www.autoweek.cz

