
Časopis tarsicius dostává každý zájemce, náklady na vydávání jsou hrazeny z dobrovolných darů. podpořte prosím časopis tarsicius na účtu 
22 00 03 25 24 / 2010. Složenku a variabilní symbol je možné si vyžádat na adrese občanského sdružení tarsicius. za všechny dary srdečně děkujeme.

pokud by se mě někdo zeptal, jak si před-
stavuji kamion budoucnosti, ukázal bych 

mu právě t-pod nebo jeho mladšího bratříč-
ka t-log. Proč? Protože vypadá jako vozidlo 
budoucnosti (jeho design je fakt velmi zají-
mavý), že v něm nenajdete kabinu pro řidiče 
(cože?) a že se dokáže samostatně pohybo-
vat, nebo ho lze řídit na dálku (takže mega-
hračka na dálkové ovládání).

-Pod
nazdar kluci,
poslední dobou jsme si hodně povídali o elektromobilech 

a pohonech budoucnosti. Ona to vlastně až taková budoucnost 
není, protože se už začínají objevovat první náznaky novodobého 
automobilismu včetně autonomního řízení. A kamion t-Pod je 
rozhodně jeho zajímavým zástupcem. tož se na něj pojďme mrknout. 
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což je nejlépe vidět na ka-
mionu t-log, který je určen 
pro převoz dřeva a dalších 
dlouhých předmětů. Kon-
struktéři si tak mohli dovo-
lit odvážné křivky, protože 
nebyli limitovaní nutným 
prostorem pro řidiče.

Aby se mohl t-pod pohybovat po silnici sa-
mostatně, je vybaven počítačem a mno-
ha kontrolními systémy. Hlavními orien-
tačními systémy jsou zejména lidar, radar 
a  kamera. lidar (light Detection And 
Ranging) je metoda dálkového měření 
vzdálenosti na základě odrazu infračer-
veného laserového paprsku od daného 
objektu. Díky tomu může t-pod vyhod-
nocovat překážky před sebou. Radar na-
opak funguje na základě vyzařování elek-
tromagnetických impulzů, které se odrá-
žejí od objektů, což následně vyhodnotí 
počítač. na základě jeho výpočtů je mož-
né zaměřit místo 
a  rychlost jiného 
objektu (podobně 

se orientují i  netopý-
ři). no a výše zmíněná 
kamera čte vodorov-
né (bílé čáry na silnici) 
a svislé značky, které 
pak také následně 
počítač vyhodnocuje 
a řídí se jimi. 

Rád bych vám také 
napsal obvyklou in-
formaci, jako je ob-
jem motoru, ale ne-
mohu, protože t-pod 
je poháněn pouze 
elektromotorem. Ba-
terie mají kapacitu 
200 kWh a  naložený 
kamion (maximál-

T

Firma einride, která vznikla jako start-
-up v  roce 2016 ve Stockholmu (Švédsko), 
udělala za pouhé dva roky ohromný kus 
práce. Vyvinula v té době kamion, který už 
začal zkušebně jezdit v areálu jedné švédské 
firmy. Oficiálně totiž zatím do silničního pro-
vozu autonomní nebo poloautonomní auta 
nemohou. Kamiony jsou zatím řízeny ope-
rátory, ale například jeden operátor („ři-
dič“) může obsluhovat i více kamionů až na 
vzdálenost několika set kilometrů (například 
když se jeden kamion nakládá, s dalším zatím 
může někam odjet – normálně potřebujete 
na každý kamion jednoho řidiče).

Kamion je zajímavý zejména svým de-
signem, na který nejsme zvyklí, neboť mu 
chybí základní věc – kabina pro řidiče. tím 
se zvětšil nakládací prostor pro materiál, 

ní hmotnost 26 t) na jedno nabití ujede až 
200 km při maximální rychlosti 85 km/h. 
U nás v ČR stojí jedna kilowatthodina asi pět 
korun, což znamená náklady kamionu pět 
korun na jeden kilometr. to je asi dvakrát 
méně, než když jedete na naftu. A samozřej-
mě tolik nezatížíme životní prostředí škodli-
vými emisemi z výfuku.

V budoucnu nás asi čeká ještě mnoho za-
jímavých novinek. Ale nesmíme zapomínat 
na to, že i když jsme obklopeni počítači a za 
chvíli za nás budou jezdit autoroboti, stále 
nad tím vším bdí Hospodin, který je ten nej-
hlavnější „řidič“. Přeji hezký nový rok.

František Jakubec ml.
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