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Vzpomínky na budoucnost
Právě vyšlo prosincové vydání magazínu
Autoservis & mobilita. Na ukázku přinášíme
úvodník.
Ve svém věku už pamatuji pěknou řádku
zářných budoucností. Jen ve světě pohonných
jednotek pro automobily se jich vystřídal
velký počet – malé jaderné reaktory, po nich
plynové turbíny, posléze Wankelův motor, na
čas byla budoucnost v motorech s vnějším
spalováním. Nic z toho se nakonec nerealizovalo
v předpokládaném rozsahu a na většinu z těchto
budoucností si dnes vzpomene jen málokdo.
Také jsme tu měli vznětové motory s vysokotlakým
vstřikováním brzy posílené použitím biopaliv,
které se vzápětí staly ekologickou pohromou.
Průběžně se vrací nadšení z elektromobility
a palivových článků na vodík. Jenže naděje
v elektromobilitě tu je už od konce 19. století,
zatímco palivové články se přidaly až ve druhé
polovině 20. století.
EU se nyní rozhodla pro jednu jedinou cestu
do budoucnosti s elektromobily a od roku 2035
zakázat prodej spalovacích motorů. Vzpomeňme
si ale jak vypadal svět před 15 lety se životem bez
aplikací v chytrých telefonech a bez sociálních
sítí, s podporou turbodieselů, díky zavádění DPF
vnímaných jako nejčistší pohonné jednotky. Po
elektrickém pohonu, ani Tesle, nebylo ani vidu
ani slechu. Autem roku byla před 15 lety Toyota
Prius díky hybridnímu pohonu, který nyní směřuje
k zákazu jako ne dostatečně ekologický.

Ještě nedávno EU vedle elektromobilů
s akumulátory podporovala auta s palivovými
články na vodík jako ideální řešení čisté mobility.
Členské země dostaly nařízeno jakou musejí mít
hustotu plnicích stanic na vodík. Má to logiku
– vodík nabízí nejen řešení čisté mobility, ale
i problému nestability obnovitelných zdrojů
energie.
Jenže najednou by všechno mělo být jinak.
Historik literatury Frans Timmermans, který jako
hlavní expert na ekologii řídí směřování EU do
klimaticky čisté budoucnosti se Zeleným údělem,
a Ursula von der Leyenová, která dokončila
studium jako dětská lékařka díky opsané
diplomované práci, náhle mění vše. Vodík
bychom měli používat jen pro těžký průmysl
a jezdit budeme pouze s pomocí ekologicky
čistých akumulátorů vyráběných v Evropě
z bezemisně vytěžených surovin.
A co bude za rok? Zakážeme pro změnu
jako neekologické akumulátory a vrhneme se
na nyní Evropskou komisí zavrhovaná biopaliva
nové generace a odmítaná syntetická paliva?
A v dalším roce zase znovu objevíme přednosti
vodíku? Jenže všechny tyto kotrmelce vyžadují
miliardové investice vynakládané s dlouhodobou
perspektivou. Na co tedy vsadit miliardy v této
environmentální ruletě?
Nevím, zda v roce 2035 budou jezdit
autonomní auta bez řidičů, ani netuším, jaké
komunikační technologie se budou používat
a pochybuji, že skutečně v Evropě
skončí prodej spalovacích motorů.
Jedno ale vím jistě – Ursula von der
Leyenová ani Frans Timmermans už
dávno nebudou ve svých funkcích
a nikdo je nebude pohánět
k odpovědnosti za ekonomickou
kata s trof u, k terou sv ým i
nekompetentními rozhodnutími
způsobí.
Vladimír Rybecký, šéfredaktor

více na
www.autoweek.cz

ID.5 je už u prodejců
Vrcholný model řady elektromobilů
ID, vytvořený na základě modulární
platformy MEB, a současně první elektricky
poháněné SUV kupé značky Volkswagen
ID.5 nabízí nový software 3.0 umožňující
aktualizace a instalaci dodatečných
funkcí prostřednictvím technologie Overthe-Air (OTA). Za příplatek dodávaný Travel
Assist s prediktivními funkcemi využívá
spolupráci adaptivního tempomatu ACC
a asistentu pro jízdu v jízdním pruhu, údaje
navigačního systému a data od ostatních
vozidel z cloudu. Systém Park Assist Plus
s funkcí paměti usnadňuje zaparkování
vozu. Výbava rovněž zahrnuje inteligentní
světlomety IQ. Light LED Matrix.
S rozvorem náprav 2766 mm ID.5
poskytuje zavazadlový prostor s objemem
549 l. Všechny verze mají akumulátor
s kapacitou 77 kWh. U základní varianty
s pohonem zadních kol jsou na výběr
výkonové stupně Pro/128 kW (174 k)
a Pro Performance 150 kW (204 k), oba

s dojezdem až 512 km (podle WLTP).
Sportovní verze ID.5 GTX má pohon
všech kol 4Motion se dvěma trakčními
elektromotory o celkovém výkonu 220 kW
(299 k) a dojezd až 486 km (WLTP).
Základní cena ID.5 Pro je 1 311 900 Kč
včetně DPH, Pro Performance vyjde na
1 352 900 Kč a GTX stojí 1 513 900 Kč. Na
všechny se vztahuje záruka na 3 roky/
90 000 km. Volkswagen je vyrábí ve Cvikově.

Limitovaná edice DS Louvre uvedena i v ČR
Společnost DS Automobiles jako patron
muzea Louvre představila exkluzivní

limitované edice DS 3 Crossback Louvre
a DS 7 Crossback Louvre, které představují
nejluxusnější verzi těchto modelových řad.
Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem
na světě. Jeho symbolem je od roku 1989
pyramida.
Na velkém středovém displeji vozů DS
limitované edice Louvre může posádka
objevovat nejvýznamnější umělecká díla
s doprovodem čtyřminutových podcastů.
Týmy muzea Louvre a DS Automobiles
vybraly 182 uměleckých děl, která
reprezentují všechny sbírky a oddělení.
Mění se každý týden nebo se dají vyhledat
pomocí vyhledávače. Vrcholem elegance
je možnost cestovat s uměleckým dílem –
obrazem nebo sochou – zobrazeným na
středovém displeji.
více na
www.autoweek.cz

Range Rover: s přebytkem luxusu do nepohody
Nový Range Rover oﬁciálně vstoupil na český
trh. Po více než 50 letech a prodeji přes 370 000
vozidel od uvedení prvního Range Roveru přichází
jeho teprve pátá generace. S majestátními
rozměry, minimalistickým designem bez ozdob
a se špičkovou technikou pokračuje v tradici
unikátní kombinace luxusu a bezkonkurenčních
schopností čelit nástrahám těžkého terénu.
Vzhled nové generace znamená logickou
evoluci, která vychází z konceptu z roku 1970,
ovšem s trvale rostoucími rozměry. Zatímco
původní Range Rover byl dlouhý 444,5 cm
při rozvoru náprav 254 cm, nyní narostl až na
505 cm s rozvorem 300 cm resp. 525 cm s dlouhým
rozvorem LWB 320 cm. Verze LWB je poprvé
k dispozici i v sedmimístném uspořádání se třetí
řadou sedadel.
Základem vozu jsou ﬂexibilní architektura JLR
MLA Flex (Modular Longitudinal Architecture),
vyvinutá pro elektrické, plug-in hybridní a mildhybridní vozy, a nosná struktura z 80 % vyrobená
z hliníku. Pokud jde o techniku, Range Rover
nabízí vše nejlepší co je dostupné – inteligentní
pohon všech kol IAWD řízený systémem

Intelligent Driveline Dynamics, elektronicky řízené
vzduchové odpružení, elektricky řiditelnou zadní
nápravu AWS, zkracující průměr zatáčení na
10,95 m, i dálkové ovládání pro zaparkování.
Světovou novinkou je aktivní ovládání brzd
Brake-by-Wire. Ve střídmě, ale moderně řešeném
interiéru přežilo jen pár páček a vypínačů,
protože většina ovládacích prvků se přesunula
do gigantického centrálního tabletu.
Vrcholem nabídky pohonných jednotek je
zážehový V8 4,4 l Twin-turbo/390 kW (530 k). Komu
stačí méně, má na výběr zážehový šestiválec
Ingenium 3,0 l turbo MHEV/295 kW (400 k) a tři
verze šestiválcového turbodieselu Ingenium
3,0 l MHEV/183 kW (249 k), 221 kW (300 k)
a 257 kW (350 k). Plug-in hybridní verze PHEV,
uvedená během roku 2022, poskytne největší
výkon 375 kW (510 k) a na čistě elektrický pohon
dojezd až 100 km. Plně elektricky poháněná
varianta se očekává v roce 2024.
Zaváděcí cena odpovídá unikátnosti
tohoto vozu – 3 238 458 Kč. Přitom v základní
výbavě je vše, co patří k luxusnímu standardu
očekávanému od vozu Range Rover.
Více na str. 10 (dostupné po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

První Subaru s elektrickým pohonem
Subaru Solterra je první plně elektricky
poháněný automobil značky. Je výsledkem
dvouletého
společného
projektu
s největším akcionářem, společností Toyota
Motor. „Trh s elektromobily ještě není zralý,
takže na to reagujeme prohloubením
spolupráce s Toyotou,“ řekl generální
ředitel Subaru Tomomi Nakamura. Ve
společně vyvinuté platformě e-Subaru
Global Platform je akumulátor umístěn pod
podlahou jako součást nosné struktury. Vůz
dlouhý 469 cm má rozvor náprav 285 cm.
S pohonem předních kol elektromotorem
o výkonu 150 kW bude mít s akumulátorem
s kapacitou 71,4 kWh dojezd 530 km. Verze
s pohonem všech kol X-Mode AWD se
dvěma trakčními elektromotory, každým
o výkonu 80 kW, ujede na jedno nabití
460 km. Nová funkce Grip Control umožní
jízdu konstantní rychlostí a stabilizuje vůz
i na těžko průjezdných cestách.

Solterru
bude
vyrábět
Toyota
v Japonsku. Subaru přesune výrobu na svůj
hlavní trh, tedy do USA, až bude zajištěn
dostatečný objem prodeje. Toyota už na
stejné platformě předvedla model bZ4X.

Hyundai Motor Group odhalil MobED
Hyundai
Motor
Group
odhalila
průkopnickou malou platformu MobED
(Mobile Eccentric Droid) pro mobilitu
využívající
nejmodernější
robotické

technologie. MobED má čtyři unikátně
umístěná nezávisle se otáčející kola
a plochý podvozek, který umožňuje
udržovat nástavbu v optimální poloze a
zachovávat jízdní stabilitu i na skloněných
a
nerovných
cestách.
Inteligentní
konstrukční uspořádání každého kola s
individuálním zdrojem pohonu a systémem
řízení umožňuje otáčení vozidla na místě a
jeho pohyb všemi směry. Systém regulace
polohy karoserie na základě excentrického
mechanismu stabilizuje polohu karoserie
úpravou výšky každého kola podle stavu
povrchu vozovky. MobED lze využívat
pro různé aplikace v závislosti na použité
nástavbě, po zvětšení též pro přepravu lidí
s omezenou mobilitou. MobED bude mít
premiéru 5. až 8. ledna 2022 v Las Vegas
na veletrhu CES.
více na
www.autoweek.cz

Projekt Datová kostka v provozu
může podle zadaných parametrů vyhledat
vybrané statistiky a veřejně publikovatelná
data z Registru silničních vozidel. Datová kostka
poslouží hlavně lidem, kteří potřebují statistické
přehledy o vozidlech. Využít ji mohou například
studenti jako podklad pro své seminární či
diplomové práce, motorističtí novináři či odborníci
z automobilového průmyslu. Vyhledávat v ní
samozřejmě mohou i zájemci z řad veřejnosti.
Na výběr mají ze dvou modulů „výdej dat“
a „statistické přehledy“. V prvním získají vybrané
údaje z Registru silničních vozidel ve formátu
Excel, který je vhodný pro další statistické
zpracování dat. V druhém se na základě
zvolených parametrů zobrazí údaje o počtu
vozidel v přehledné tabulce.
Další novinkou z Ministerstva dopravy je
rozší ření údajů z technických prohlídek na
stránce kontrolatachometru.cz. Nově je zde

možné získat informace z technického protokolu
STK, zejména nalezené závady při prohlídce ve
stanici technické kontroly. Dosud byl zpřístupněn
pouze stav ujetých kilometrů při prohlídce.
Již od října jsou informace z registru vozidel
dostupné rovněž na Portálu občana, kde
lidé získají informaci o době vlastnictví nebo
provozování daného vozidla. To může pomoci
pro jednání s pojišťovnou nebo v případech, kdy
si chce občan ověřit, zda byl dokončen proces
převodu vozidla na jiného majitele. Kromě toho
jsou k dispozici i desítky dalších údajů z registru
vozidel jako například typ vozidla, objem motoru
nebo povolené hmotnosti vozidla, a to vždy
pouze za období, ve kterém občan daný vůz
provozoval nebo vlastnil.

Krátce
V Rüsselsheimu začala výroba užitkových vozidel Opel, Citroën a Peugeot
s palivovými články.
Michael Lohscheller už po čtyřech měsících opouští místo generálního ředitele
vietnamské automobilky VinFast.
Město Šanghaj investuje velké prostředky do rozvoje infrastruktury tankovacích míst
na vodík pro automobily s palivovými články.
Continental a Hella hledají řešení poté, co Čína kvůli kontaktům mezi Litvou a Tchajwanem zakázala dovoz zboží z baltské republiky v níž mají továrny.
Konzervativní (!) náměstkyně ministra dopravy Velké Británie Trudy Harrisonová
prohlásila, že je nutný odklon od myšlení 20. století zaměřeného na soukromé
vlastnictví vozidel.
více na
www.autoweek.cz

Autoservis & mobilita
– prosinec 2021

Michelin přebírá společnost ČEMAT
Michelin dokončil převzetí společnosti
ČEMAT trading v České republice
a uzavřel smlouvu o převzetí společnosti
ČEMAT na Slovensku. Společnost ČEMAT je
významným dodavatelem průmyslových
pneumatik a poskytovatelem souvisejících
mobilních servisních služeb pro speciální
průmyslové a stavební pneumatiky
a jedním z největších dodavatelů produktů
pro manipulační, stavební a zemědělskou
techniku na českém a slovenském trhu.
Servisní model společnosti ČEMAT zahrnuje
záruční a pozáruční servis, montáže,
technické prohlídky, plnění pneumatik
polyuretanovou hmotou a opravy defektů
pneumatik. Díky tomuto převzetí Michelin
posílí své postavení a servisní činnost ve
střední Evropě.

Právě vyšlo prosincové vydání magazínu
Autoservis & mobilita. Je dostupné volně
ke stažení na
http://www.autoservismagazin.cz/
projects/Banery/AS-bok/as-prosinec-2021/
as-prosinec-2021.pdf.

Autoservis
mobilita
prosinec 2021
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Král pick-upů v Evropě
Ford Ranger
CO BUDEME
TANKOVAT?

AUTOKAMERY
S HD KVALITOU

Unikátní test elektromobilů

ELEKTROBUS
ŠKODA PRO PRAHU

více na
www.autoservismagazin.cz
Vodík je budoucností mobility

Personálie z
Škoda bude letos hledat
nového šéfa
Prosincové jednání dozorčí rady
koncernu Volkswagen přineslo personální
změny. Dosavadní šéf značky VW Ralf
Brandstätter převezme aktivity koncernu
Volkswagen v Číně. V čele evropské divize
značky ho příští rok nahradí současný šéf
Škody Auto Thomas Schäfer.
Kdo od léta povede Škodovku? Možnosti
shrnul prosincový časopis Automakers.
Koncern Volkswagen jméno Schäferova
nástupce nesdělil. Kdo by to mohl být?
V minulosti se spekulovalo například
o dosavadních členech představenstva
Michaelu Oeljeklausovi nebo Martinu
Jahnovi.
Druhou
variantou
je
příchod
zahraničního manažera z wolfsburské
centrály nebo zahraničních aﬁlací
koncernu.
„Jeho
nejvyšší
vedení
avizovalo příchod většího množství žen do
vedoucích pozici. Nepřekvapilo by mne
proto jmenování některé z manažerek
koncernu do vedení Škody Auto,“ odhadl
pro náš časopis analytik a publicista
Vladimír Rybecký.

Odešla motoristická legenda
Karel Loprais
Česká motoristická veřejnost se
zármutkem přijala zprávu o skonu
Karla Lopraise. Karel Loprais byl
skvělým závodníkem, který se zapsal
nesmazatelným způsobem do dějin
světového motorsportu i do dějin
automobilky. Jeho excelentní výkony
v
extrémních
podmínkách
Rallye
Dakar silně přispěly k tomu, že je Tatra
celosvětově jednou z nejsilnějších
českých značek.
Karel Loprais se svými posádkami
šestkrát vyhrál Rallye Dakar, celkem
jedenáctkrát se umístil na stupních
vítězů. Byl také vyhlášen jedním ze
dvou největších českých závodníků 20.
století. Jeho jméno bylo vždy spojováno
se značkou Tatra, dlouhá léta v Tatře
pracoval a celou svou závodnickou
kariéru spojil s tatrovkami. Tatra na
něj nikdy nezapomene a zavazuje se
pečovat o jeho sportovní odkaz, který
se už stal nedílnou součástí tatrovácké
tradice.

více na
www.automakers.cz
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Range Rover –
aktivní podvozek
i pro nejtěžší
terén
Stellantis představí
budoucnost řízenou
technologiemi

Aktualizovaná
příručka
Daňové otázky
elektromobility
Ford spolupracuje
na výzkumu
autonomních vozidel

Elektromobilita
není pro
budoucnost
jediné řešení

Range Rover – aktivní podvozek i pro nejtěžší terén
Jízdní komfort v nové generaci
Range Roveru zajišťuje podvozek
využívající elektronicky řízené
v zduchové odpružení EAS
a systémy Integrated Chassis
Control a Dynamic Response
Pro s elektrickým okruhem 48
V zajišťujícím aktivní zamezení
naklánění vozu. Díky datům
eHorzion se vůz může v předstihu
připravit na průjezd zatáčkou.
Systém pro jízdu v terénu
Terrain Response 2 se šesti
před na s ta vený m i rež i my
v kombinaci s představuje třídu
samu pro sebe, přičemž nově
přidává další nové technické
vymoženosti.
Hladká karoserie bez ozdob byla optimalizována
v aerodynamickém tunelu s výsledným nízkým
součinitelem aerodynamického odporu cx = 0,30.
Ke zlepšení aerodynamiky přispívají zapuštěné
kliky dveří, hladká podlaha a také snížení světlé

výšky z 295 mm o 60 mm při jízdě vysokou rychlostí.
Podoba zádě těží z nemodernější techniky se
skleněným panelem zakrývajícím všechna světla.
Sedadla vypadají na pohled jednoduše,
ale díky preciznímu zpracování a výběru
materiálů poskytují maximální
komfort. Alternativou koženého
čalounění jsou efektní prémiové
textilie. V závislosti na výbavě
j s o u p ro za d n í s e d a d l a
k dispozici dvě velké obrazovky,
které lze používat nezávisle
na sobě. Z dvoudílných dveří
zavazadlového prostoru lze
vyklopit dvě pikniková sedadla.
K dispozici jsou i velkoryse
d i m e n z ova n é o d k l á d a c í
přihrádky a chladnička.
Technici samozřejmě udělali
vše pro to, aby v interiéru
maximálně snížili hlučnost. Navíc
jsou do hlavových opěrek jsou
implantovány reproduktory pro
poprvé instalovaný aktivní systém
potlačení hluku Active Noise
Cancellation.
více na
www.autoweek.cz

Stellantis představí budoucnost
řízenou technologiemi
Veletrh spotřební elektroniky CES 2022 v Las
Vegas, probíhající od 5. do 8. ledna 2022, je
ideálním prostředím pro pohled do budoucnosti
společnosti Stellantis s pokročilou elektriﬁkací,
technologiemi interiéru, autonomie a konektivity.
„Vozidla jsou nedílnou součástí digitálního
života a budoucnost mobility je poháněna
technologiemi. Elektriﬁkace, kde nabízíme 30
modelů včetně dodávek s palivovými články,
konektivita a autonomie jsou důležité aspekty
této budoucnosti, ale ani jeden z nich nemůže
obstát sám. Naše kreativita, inženýrství a inovativní
partnerství urychlují naši snahu o vybudování
nejlepší a nejudržitelnější mobility pro naše
zákazníky,“ řekl generální ředitel společnosti
Stellantis Carlos Tavares.
Exponáty společnosti Stellantis na výstavě
CES 2022
Chrysler Airﬂow Concept – koncept ukazuje
transformaci značky Chrysler směrem k čisté
mobilitě a bezproblémové konektivitě.

Citroën Skate Mobility Concept – autonomní
elektrický přepravní robot určený do města,
který v kombinaci s nástavbami, tzv. Pody, nabízí
plynulou, sdílenou a kreativní mobilitu.
Citroën Ami – dvoumístný elektromobil
nabízející inovativní způsoby dopravy a distribuce
ve městech.
DS E-Tense FE21 – dvojnásobný šampion
Mistrovství ABB FIA formule E, monopost
o hmotnosti 900 kg s akumulátorem 52 kWh
napájejícím elektromotor o výkonu 248 kW
(338 k).
Fiat 500e – nové ztvárnění výrazu Dolcevita
s dojezdem až 320 km je prvním městským vozem
s autonomním řízením 2. úrovně.
Jeep Wagoneer a Grand Wagoneer –
znovuzrozený prémiový model představuje nový
standard kultivovanosti a mobility s pohonem
všech kol.
Jeep Wrangler 4xe – technicky nejvyspělejší
a k životnímu prostředí nejohleduplnější Wrangler
má plug-in hybridní pohon schopný absolvovat
34 km v čistě elektrickém režimu.
Jeep Grand Cherokee 4xe – první Grand
Cherokee s plug-in hybridním pohonem má
dojezd s elektrickým pohonem 40 km.
Návštěvníci nemusí být přímo v Las Vegas, aby
si mohli novinky společnosti Stellantis prohlédnout.
Virtuální zážitek z expozice bude k dispozici
od 5. ledna 2022 na stellantisces2022.com.
více na
www.autoweek.cz

Aktualizovaná příručka
Daňové otázky elektromobility
Svaz průmyslu a dopravy ČR s podporou
Sdružení automobilového průmyslu a dalších
subjektů aktualizoval příručku Daňové otázky
elektromobility, jejíž cílem je připravit českou
ekonomiku, tedy výrobce a spotřebitele, na
zavádění elektromobility.
Čerpání elektrické energie prostřednictvím
dobíječek do aut je rostoucí fenomén, na
který v minulosti nebyl systém vykazování
z pohledu evidence státu či z pohledu daní
připraven. V dubnu roku 2020 proto Svaz
průmyslu a dopravy ČR vydal příručku „Daňové

otázky elektromobility“, která přinesla přehled
prověřených postupů a doporučení, a usnadňuje
tak využívání elektromobilů v praxi.
„Aby elektrická vozidla mohla být přijata
širokou veřejností, je třeba nejprve vyřešit
praktické otázky spojené s jejich používáním.
K nim bezesporu patří i daňové aspekty
popsané v této příručce. Oceňujeme proto
spolupráci veřejné a podnikové sféry, díky
které se podařilo vytvořit tento dokument, který
věřím pomůže ﬁrmám i jejich zaměstnancům
v orientaci v otázkách zúčtování dobíjení doma,
v zaměstnání i na cestách, “ vysvětluje prezident
Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.
Od prvního vydání se podařilo ve spolupráci
se státními institucemi – Ministerstvem ﬁnancí
ČR, Finanční správou, Ministerstvem průmyslu
a obchodu či Ministerstvem práce a sociálních
věcí – realizovat navržená opatření. Například
byla deﬁnitivně do legislativy zapracována
tzv. referenční cena elektřiny pro dobíjení vozů
s elektrickým pohonem.
V příručce firmy najdou informace
o možnostech využití této referenční ceny
elektřiny při dobíjení soukromého i služebního
vozidla a také návod, jak přistoupit k daňové
uznatelnosti nákladů na dobíjení vozidel. Dále
se příručka věnuje doporučeným daňovým
režimům pro použití dobíječky (wallboxu)
v různých situacích či příkladům odepisování
majetku týkajícího se dobíjení.
V závěru jsou uvedeny také některé
frekventované otázky a odpovědi související
s dobíjecími místy (například rozdíly mezi veřejnou
a neveřejnou dobíjecí stanicí a související
vykazovací a ohlašovací povinnosti) a rovněž
požadavky a doporučení podnikatelské sféry
pro další kroky klíčové pro úspěšný rozvoj
elektromobility v ČR.

více na
www.autoweek.cz

Ford spolupracuje na výzkumu autonomních vozidel
Společnosti Ford Motor Company a DP
World London Gateway uskutečnily praktickou
zkoušku se simulovaným autonomním vozidlem,
jejímž cílem bylo předvést, jak užitečná by tato
technologie mohla být v budoucnu pro ty,
kteří řídí rozlehlé průmyslové a logistické areály
a pracují v nich.
Zkouška prověřila možnosti autonomního
doručování. Ukázka byla součástí výzkumného
programu autonomních vozidel, jeho
prostřednictvím Ford spolu se zákazníky hledá
cesty k začlenění autonomních vozidel do jejich
podnikatelských činností. Výzkumníci sledovali
zaměstnance společnosti DP World při nakládání
a vykládání zásilek přímo do a ze simulovaného
autonomního vozidla bez asistence řidiče.
Iniciativa je součástí výzkumného programu
společnosti Ford, který ﬁrmám pomáhá pochopit
přínos autonomních vozidel. Studie v areálu DP
World testovala, jak si při kontaktu s autonomními
doručovacími vozidly poradí samotní příjemci.
Prvotním záměrem pilotního programu je
identiﬁkovat nové možnosti a modely pro provoz

autonomních vozidel, zejména pochopit, jak
mohou stávající procesy a interakce mezi lidmi
fungovat v kombinaci s automatizovanými
vozidly.
Námořní kontejnerový přístav DP World London
Gateway se nachází 40 km východně od centra
Londýna a automatizované technologie již
využívá jako nedílnou součást svého provozu. Pro
testování Ford použil Transit speciálně upravený
tak, aby napodoboval vzhled autonomního vozu.
Zaměstnanci v přijímací budově společnosti
nakládali balíčky do zabezpečených skříněk
v zadní části Transitu. Ten poté ve stanoveném
čase doručení odjel do 3,5 km vzdálené
hlavní recepce, aby si je tam kolegové mohli
vyzvednout. Tyto cesty jsou sice časově náročné,
ale ne natolik, aby se vyplatilo zaměstnávat kvůli
nim řidiče na plný úvazek. Každý krok procesu
byl monitorován výzkumníky, kteří také vedli
rozhovory s účastníky před zahájením, v průběhu
a po ukončení studie. Zjistili, že zaměstnanci si
používání speciálně upraveného vozu rychle
osvojili.
více na
www.autoweek.cz

Elektromobilita není pro budoucnost jediné řešení
Elektromobilita není pro budoucnost dopravy
jediné řešení. Variant má být více, včetně
vodíku. Na nástup vodíku je nejlépe připravena
hromadná doprava. K situaci na trhu se ve svém
komentáři vyjádřil jednatel společnosti Adast
Daniel Struž.
„Díky postupnému vývoji klíčových technologií
a rostoucí popularitě elektromobilů došla před
nedávnem část nejen motoristického světa
k názoru, že v budoucnu budeme jezdit pouze
na elektřinu. Hlavním důvodem bylo pojímání
elektromobility jako bezemisního řešení, které
při jízdě nevypouští do ovzduší jakékoliv škodlivé
plyny. Zároveň je však nutné dodat, že tito aktéři
zavírají oči před celou řadou problematických
aspektů.
Nezohledňují například extrémní náklady
spojené s těžbou lithia či kobaltu, které jsou
potřeba pro výrobu baterií. S nimi se pojí obrovská
energetická, a tím pádem i emisní zátěž.
Velmi náročná je také výroba. Elektromobilita
je překážkou také pro nákladní dopravu,
v současnosti je stále nepředstavitelné, jakým
způsobem by měly být konstruovány baterie pro
nákladní vozy, aby tyto mohly plnit svoji primární
funkci – dlouhý dojezd s minimem zastávek.
Taková efektivní a účinná technologie zatím
nejen že neexistuje, ale s ohledem na vývoj
baterií se nezdá být ani na obzoru.

Řada hlasů však stále zmiňuje elektromobilitu
jako jediný možný způsob dopravy budoucnosti.
Důvodem je obrovské množství zainvestovaných
peněz ze strany významných světových
automobilek do tohoto řešení. Tuto komunikační
linku pak kopírují i představitelé států, kde tyto
ﬁrmy působí.
Zároveň je však třeba uvést, že toto až
fanatické zaslepení elektromobilitou u řady
aktérů pomalu vyprchává. Ačkoliv to zatím
nechtějí uvést nahlas, začíná si čím dál více
z nich uvědomovat, že elektroauto nelevituje
v prostoru, ale vstupuje do něj nejen výroba, ale
i náklady na těžbu surovin.
Rozhod ně zá rove ň ne p l atí, že by
elektromobilita byla pro budoucnost špatným
řešením. Pouze není správné ji vnímat i jako
jedinou možnost a zavírat oči před problémy
nebo jinými alternativami. Mezi ty nejzajímavější
lze jednoznačně zařadit vodíkové články. Vodík
se jeví v řadě aspektů jako perspektivnější
alternativa pro budoucnost. Má větší potenciál
v nákladní dopravě. I přesto je však potřeba
ho vnímat jen jako jednu z variant, nikoliv jako
jedinou cestu.“
více na
www.autoweek.cz

