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Hyundai v Nošovicích vyrobil přes 340 000 aut
V roce 2018 se v nošovickém závodě
Hyundai Motor Manufacturing Czech vyrobilo
celkem 340 300 aut, což bylo o 3,1 % více,
než předpokládal původní plán. Ten počítal
s tím, že se v roce 2018 v Nošovicích vyrobí
330 000 vozů Hyundai. Snížení o 20 000 kusů
proti roku 2017 vycházelo z negativních predikcí
některých velkých evropských trhů, zejména
Velké Británie v důsledku Brexitu a Turecka.
V průběhu roku 2018 se ale ukázalo, že vývoj
není tak negativní.
V roce 2018 byla v nošovickém závodě
Hyundai zahájena výroba dvou modelů v červnu to byl inovovaný Tucson, první automobil
vyráběný v České republice vybavený mildhybridním pohonem, a v listopadu i30 Fastback
N.
Nejvíce vyráběným modelem byl opět
Tucson, jehož produkce byla přes 241 000
kusů a představovala téměř 71 % celkového
objemu výroby. Podíl dalších modelů byl u i30
(pětidveřový hatchback, kombi a Fastback)
20 % a ix20 6 %. Sportovních verzí i30 N a i30
Fastback N se vyrobilo 10 100, tedy asi 3 %
celkové produkce, což byl dvojnásobek proti
původnímu plánu.

(38 600), Španělsko (28 200) a Itálie (20 400).
V České republice se prodalo 16 477 vozů,
což je 4,8 % z celkového objemu výroby. Mezi
velké zákazníky dále patřilo Rusko (25 800 vozů),
Egypt (9400), Mexiko (8400), Izrael (8200), Turecko
(6400) nebo Maroko (4500).
I v roce 2019 bude Hyundai Motor
Manufacturing Czech reagovat na situaci
na trhu. Výrobní plán byl stanoven na 318 000
aut. Důvody pro snížení jsou stejné jako v loňském
roce: stagnace či pokles poptávky na některých
velkých trzích v důsledku Brexitu či nových daní.
Hyundai Motor Manufacturing Czech
pro rok 2019 neplánuje uvedení nového modelu,
ale pro rok 2020 jich slibuje hned několik. V prvním
pololetí v Nošovicích oslaví výrobu třímiliontého
vozu.

Vzhledem k tomu, že závod HMMC je jediný
výrobní závod Hyundai v zemích EU, je logické,
že většina vyrobených aut byla dodána
do evropských zemí - členů EU a EFTA (Island,
Norsko, Švýcarsko). Celkově zde bylo prodáno
246 000 (72,4 %) aut. Největším odběratelem
byly Německo (48 300 vozů), Velká Británie
více na
www.autoweek.cz

Speciální edice Volkswagen Golf GTI TCR
Volkswagen
přenese
zkušenosti
získané na závodních tratích na silnice.
Úspěšný
reprezentant
Volkswagenu

Motorsport, sbírající úspěchy v závodech
kategorie TCR, se promění ve speciální
edici Golf GTI TCR. Nový špičkový model
uvede Volkswagen na trh v roce 2019,
aby oslovil jak fanoušky legendární
verze Golf GTI ale i příznivce závodů
cestovních vozů, které oslovují tři písmena
TCR. Speciální edice vychází z konceptu,
který Volkswagen předvedl na tuningovém
srazu GTI ve Wörthersee. Motor2,0 TSI
má výkon 213 kW (290 k), zatímco
standardní GTI má 180 kW (245 k). Kromě
toho přidává vylepšení vzhledu, vysoce
výkonný brzdový systém a titanový výfuk
Akrapovič.

Víte co je to ICEing?
Ve Spojených státech se rozšiřuje
zvláštní zábava, které se říká ICEing
odvozeným ze zkratky pro motory
s vnitřním spalováním (Internal Combustion
Engine). Spočívá v zaparkování velkého
pick-upu v prostoru superchargeru
pro dobíjení elektromobilů
Tesla.
Přitom
kolem
bývá
dostatek
volných
parkovacích míst. Fotografie
pick-upů,
nezřídka
ozdobených samolepkami
jako „Fuck Tesla“, parkujících
u superchargerů se posléze
šíří po sociálních sítích.
Blokování
superchargerů
se objevuje v různých
státech - Tennessee, Texasu,
Severní Karolíně, Arizoně,
na Floridě a dokonce i v Tesle
zaslíbené Kalifornii. Příčina
odporu k elektromobilitě,

ztělesněné vozy Tesla, už začíná majitelům
elektromobilů skutečně působit velké
problémy. Zvláště když k blokování
dochází především v době, kdy se
nejčastěji cestuje a pickupů se na jednom
místě zpravidla objevuje několik najednou.

více na
www.autoweek.cz

Cena čtyřletých ojetin začíná stagnovat
Ceny ojetých vozidel v posledním roce
rostly rychleji než ceny nových. Zatímco nové
vozy zdražily o 3,57 %, cena čtyřletých ojetin
se zvýšila o 9,14 %. U čtyřletých ojetých vozů
však v posledních týdnech dochází ke stagnaci
až mírnému poklesu cen. Naopak tempo růstu
cen nových automobilů je sice relativně pomalé,
ale dlouhodobé. Ukazuje to analýza společnosti
Cebia.
Aféra Dieselgate se na tuzemském trhu
ojetých automobilů výrazněji neprojevila.
Na mírně klesající ceny vozů se vznětovými
motory má vliv zejména velké množství
automobilů
z
ukončených
operativních
leasingů. Začíná však hrát významnější roli
v dovozu, protože v sousedních zemích se začíná
projevovat snížená poptávka po ojetých vozech
se vznětovými motory a ty se tak stávají zajímavé
pro dovozce ojetin. Přesycení trhu se tím zvyšuje,
což má neblahý dopad na efektivitu končících
operativních leasingů u vozidel se vznětovými
motory.

na 28,1 %. Průměrná cena vozidel tohoto
segmentu vzrostla meziročně o 4,78 %,
když průměrná cena Octavie narostla
o 5,37 %. Vozidla v tomto segmentu jsou
nejčastějšími ﬂotilovými vozy a jejich následný
prodej po ukončení operativních leasingů
ovlivňuje relativně nízké ceny. Tento tlak
na snižování ceny je nejsilnější u dvou
až čtyřletých ojetin, kterými leasingové
společnosti zaplavují trh.
Nejprodávanějším modelem čtyřletých
SUV a terénních vozidel byl v posledním
roce Volkswagen Tiguan. Průměrná cena
vozidel tohoto segmentu narostla meziročně
o 13,13 %. Nejvíce podražila Dacia Duster,
atoo29,9%,naopak nejméněVolkswagen Tiguan o 7,36 %. V tuto chvíli se však tempo růstu
zastavuje, a naopak dochází až k mírnému
poklesu.

Tržní podíl jednotlivých segmentů vozidel

Nejprodávanějším modelem čtyřletých vozů
segmentu mini a malá vozidla je stabilně Škoda
Fabia s podílem 40,6 %, nyní především s motorem
1,0 TSI a výbavou Style. Průměrná cena vozidel
tohoto segmentu meziročně narostla o více
než 10 %, nejvíc Fabia o 11,7 %.
Největší podíl v nižší střední a střední třídě
měla opět Škoda Octavia, avšak její podíl klesl

Vývoj obvyklé ceny vozidla - Osobní automobily celkem

více na
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Otisk prstu místo klíčků
Hyundai od prvního čtvrtletí roku 2019
začne do svých vozů počínaje modelem
Santa Fe zavádět biomechanickou
techniku čtení otisků prstů. Korejská
automobilka už nový systém předvedla
v Číně, kde bude také poprvé uveden
na trh, a postupně jej rozšíří do dalších
zemí. Zatím ovšem k tomu neposkytla
časový plán. Hyundai integroval snímač
do klik dveří a místo tlačítka pro startér.
Hyundai tuto techniku doplnil systémem,
který upravuje nastavení vozu tak,
aby odpovídal předvolbám konkrétního
řidiče podle jeho otisků prstů. To zahrnuje
nastavení polohy sedadla a vnějších
zrcátek, stejně jako další funkce vozu podle
osobních preferencí řidiče. Bezpečnost
se
zvyšuje
přidáním
kapacitního
rozpoznání, jímž se zjišťují jakékoliv rozdíly
v úrovni elektrické energie v různých

částech, aby se zabránilo padělání
otisků. Podle Hyundaie je jeho inteligentní
technologie
pětkrát
bezpečnější
než tradiční klíčky od auta včetně
inteligentních.

Nový Land Rover Defender se připravuje
Land Rover potvrdil, že nová generace
Defenderu se bude testovat i v Severní
Americe. První maskované testovací
prototypy už se nedávno objevily

i na cestách ve Velké Británii. K vidění zde
jsou tří- i pětidveřové varianty s krátkým
a dlouhým rozvorem náprav. Testování
maskovaných prototypů na silnicích
i v terénu bude předcházet oficiálnímu
představení nové generace Defenderu),
k němuž dojde během roku 2019.
Do USA se Defender vrátí po 21 letech jako
potenciální rival vozů Jeep. Land Rover
o budoucím voze tvrdí, že bude pro
značku revolučním produktem schopným
oslovit širší okruh zákazníků než jeho
ortodoxní předchůdce. Nový Defender byl
navržen s využitím zcela nové modulární
platformy MLA, která byla navržena s tím,
aby umožňovala použití nejen spalovacích
motorů, ale i hybridní a dokonce i plně
elektrický pohon. Vyrábět se bude v Nitře
na Slovensku.
více na
www.autoweek.cz

X-Adventure dokončena!
Mercedes-Benz třídy X řízený novinářem
Okanem Altanem, členem mezinárodní poroty
AutoBest, zvládnul nejobtížnější turecké silnice.
První pick-up se značkou Mercedes-Benz
po 30 dnech a překonání 8800 km úspěšně
dokončil cestu po Turecku. Během programu
X-Adventure bez problémů projel různými
klimatickými oblastmi, přes pole, jezdil terénem
a překonával nejrůznější přírodní podmínky.
Dokonale tak prověřil meze svých technických
schopností a osvědčil svou odolnost. Během své
unikátní dobrodružné cesty prokázal pohodlí
i výkonnost.
Během cesty vyšplhal do hor vysokých
3000 metrů, přejížděl řeky, projížděl bahnem
ve vyschlých dnech jezer, vjel do slané

vody u hladiny moře, projel dlouhými tunely
vyhloubenými roboty i holýma rukama
před staletími, projel zasněžené cesty i kaňony
a musel se vypořádat s ostrými kameny.
Okan Altan, jenž vůz během projektu
X-Adventure řídil, po skončení projektu řekl:
„Během X-Adventure jsme projeli nejobtížnější
silnice a cesty v Turecku a možná dokonce
na celém světě. Jako motoristický novinář, který
viděl všechny možné silnice světa, jsem se dostal
do nejkrásnějších míst naší země. Vůz X 250d
4Matic mi poskytl hodně důvěry a dokonce
i velmi pohodlnou jízdu. Překonávání těch
nejhorších nástrah bylo velké dobrodružství.
Třída X se odlišuje od obvyklých pick-upů,
které mají rysy užitkových vozidel. Poskytuje
nejvyšší
standardy
značky
Mercedes-Benz a ukazuje, že je
možné integrovat luxus a kvalitu
do takovéhoto vozidla.“
Mercedes-Benz
Power
X
250d 4Matic pohání čtyřválec
2,3 l poskytující výkon 140 kW
(190 k) a točivý moment 450 N.m.
Má systém pohonu všech kol,
který dokáže zvládnout všechny
typy jízdních podmínek na silnici
i v terénu. V případě potřeby
pro snížení spotřeby využívá jen
pohon zadních kol.
více na
www.autoweek.cz

innogy koupila síť plniček CNGvitall
Energetická skupina innogy výrazně
posílila své postavení na trhu s CNG.
Na přelomu roku dokončila akvizici
sítě plnicích stanic CNGvitall, kterou
vybudovala strojírenská skupina Vítkovice.
Spojením dosavadní dvojky (innogy)
a čtyřky (CNGvitall) na trhu vzniká síť
s největším pokrytím v ČR. Po dokončení
akvizice innogy provozuje celkem 50 CNG
stanic a stává jedničkou na trhu v počtu
plnicích stanic i objemu prodaného
CNG. Díky akvizici sítě CNGvitall innogy
výrazně
zvyšuje
pokrytí
především
na Moravě. Skupina innogy sama

v prvním čtvrtletí 2019 zprovozní dalších
pět nových CNG stanic v Klatovech,
v Českých Budějovicích, Sokolově, Dubí
u Teplic a Praze.

Hledání ojetých vozů z mobilních zařízení roste
Zájemci o nákup ojetých vozů si stále
více zvykají při jejich výběru používat
mobilní zařízení. Ať už se jedná o návštěvu

webových stránek optimalizovaných
pro mobilní zařízení či využití mobilní
aplikace, počet uživatelů enormně stoupá.
Mobilní aplikaci největší středoevropský
prodejce ojetých automobilů AAA
Auto spustil v únoru 2014. Za první rok
svého fungování si aplikaci stáhlo 70 000
uživatelů chytrých mobilních telefonů
s operačními systémy Android a iOS.
V říjnu 2017 si prostřednictvím aplikace
či mobilního webu automobily vybíralo
už 801 850 uživatelů, v roce 2018 návštěvníci
překonali hranici milionu- na konci října
už to bylo 1 240 597 uživatelů.

Krátce

Soud v Tokiu prodloužil vazbu Carlose Ghosna o dalších deset dní.
V Itálii byla schválena nová daň pro auta s vysokou spotřebou ve výši 1100 až 2000 eur.
V Německu už je k dispozici 16 100 dobíjecích stanic pro 160 000 registrovaných
elektromobilů.
Seat vyvine pro koncern Volkswagen platformu Small-BEV pro malé elektromobily
na bázi platformy MEB.
Elon Musk slíbil 100% pokrytí Evropy rychlodobíjecími stanicemi Supercharger
„od Irska po Kyjev, od Norska po Turecko.“
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Nový prezident
Kia Motors Czech

Novým generálním ředitelem
českého Fordu Attila Szabo
Společnost Ford Motor Company
oznámila, že jejím novým generálním
ředitelem byl s účinností od 1. 1. 2019
jmenován pan Attila Szabo.
Attila Szabo pracuje pro Ford Motor
Company již více než 17 let, během kterých
působil v různých pozicích, mimo jiné jako
Fleet Sales Director, Sales Director Ford
Hungary and European Direct Markets
nebo Pricing Manager Ford of Europe.
V současné době pracuje jako generální
ředitel společnosti Ford Romania a tuto
pozici si podrží i nadále. Povede tedy
současně národní zastoupení Fordu
v České republice i Rumunsku.
„Mám velkou radost, že budu
řídit dvě naše národní zastoupení
v Rumunsku i v České republice, a těším
se na spolupráci s týmem českého
dovozce i jeho dealerskou sítí. Jsem
přesvědčen, že se nám společně
postupně podaří posilovat postavení
Fordu na trhu obou zemí, a to už v roce
2019, který bude dle mého názoru velmi
dynamický a pro naše operace důležitý.
Společně s oběma týmy rozhodně
udělám všechno pro to, abychom
v České republice i v Rumunsku dosáhli
pro Ford co nejlepších výsledků.“
Attila Szabo se své funkce ujal hned
po začátku nového roku a v Praze
ho poprvé uvidíme 7. ledna.

společnosti

Novým prezidentem společnosti
Kia Motors Czech byl 1. prosince
2018 jmenován Jae Yun Kim, který
po téměř dvou letech vystřídal ve funkci
dosavadního prezidenta pana Jong
Kook Leeho, který plánovaně odešel
do nového pracovního působiště
v rámci mateřské společnosti Kia Motors
Corporation.
Nově
jmenovaný
prezident
společnosti KMCz Jae Yun Kim (46)
pracuje pro automobilku Kia Motors
již 16 let v oblasti rozvoje a plánování.
Před přijetím nové profesní výzvy
v České republice působil několik
posledních let v oddělení obchodu
evropské centrály Kia Motors Europe
v německém Frankfurtu.
Jae Yun Kim je od založení společnosti
KMCz v roce 1993 v pořadí jejím již
šestým prezidentem. V nové pozici
se hodlá zaměřit především na posilování
image značky Kia, stabilního růstu
prodejů, zvýšení dosavadního tržního
podílu automobilky Kia v rámci České
republiky a zkvalitňování poprodejních
služeb zákazníkům.

více na
www.automakers.cz
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Powerbanky
pro elektromobily

Volkswagen
v Rusku vyrobil
rekordní počet vozů

Michael
Schumacher F1-2000

Kia nabídne
pohled
do budoucnosti

Virtuální projížďka
v BMW Vision iNext

Powerbanky pro elektromobily
Volkswagen Group Components chce
urychlit zatím pomalý rozvoj budování
infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily
využitím mobilních rychlonabíjecích stanic.
Mohou být umístěny na veřejných nebo
firemních parkovištích. Rychlé nabíjení u nich
trvá v průměru 17 minut.
Mobilní nabíjecí stanice pracuje na stejném
principu jako kapesní napájecí akumulátory powerbanky - které známe jako záložní zdroje
energie pro smartphony. První mobilní nabíjecí
stanice se má spustit v první polovině roku 2019
jako pilotní projekt ve Wolfsburgu a zahájení
výroby stanic je plánováno na rok 2020.
Pak budou instalovány i v dalších městech.
Základ tvoří bloky akumulátorů vyvinuté
pro koncernovou platformu pro elektromobily
MEB. Jednotka s kapacitou 360 kWh může být
umístěna nezávisle na elektrické síti, ale také
se může průběžně nabíjet ze sítě. To umožní
dočasné ukládání energie ze slunečních nebo

větrných elektráren. Stanice umožňuje rychlé
nabíjení stejnosměrným proudem s výkonem
až 100 kW. Současně se mohou nabíjet dvě
vozidla stejnosměrným a dvě střídavým proudem.
U mobilní stanice bez vnějšího napájení může
dobít akumulátory až 15 elektromobilů. Pokud
kapacita klesne pod 20 %, vyprázdněná nabíjecí
stanice se vymění za plně nabitou.
Jedná se o zcela nový přístup k urychlení
rozšiřování infrastruktury. Právě nedostatečná
rychlost jejich budování je považována za jednu
z hlavních překážek rozšíření elektrické mobility
- vedle vysoké ceny elektromobilů a jejich stále
omezeného dojezdu.
Mobilní nabíjecí stanice, které budou
využívat starší akumulátory z elektromobilů,
jsou výsledkem vlastního vývoje společnosti
Volkswagen Group Components s cílem
zajistit uzavřený životní cyklus pro akumulátory
elektromobilů.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen v Rusku vyrobil rekordní počet vozů
Společnost Volkswagen Group Rus v roce
2018 v Rusku poprvé v historii vyrobila více
než 200 000 vozů, což bylo o 19,4 % víc než před
rokem. Významnou měrou k tomu přispěla
značka Škoda.
Roční produkce společnosti Volkswagen
Group Rus byla v roce 2018 rekordní. Montážní
linky továrny v Kaluze opustilo 143 500 vozů
- o 21,1% víc než v roce 2017. Kromě toho bylo
v závodě GAZ v Nižním Novgorodu vyrobeno
56 500 vozů automobilů značek Volkswagen
a Škoda, tedy o 15,3 % víc než o rok dřív. Navíc
bylo v závodě na výrobu motorů v Kaluze v roce
2018 sestaveno 161 000 motorů, což představuje
nárůst o 56,3 % proti předchozímu roku.
Informovala o tom tisková služba společnosti
Volkswagen Group Rus. Podle ní bylo možné
rekordní produkci v roce 2018 dosáhnout díky
rostoucí poptávce po nových autech na ruském
trhu a vysoké efektivitě tamní montáže.

Závod v Kaluze produkuje tři modely:
Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo a Škoda
Rapid. Navíc se tam montují zážehové motory
řady EA211 ve verzi 1,6 MPI ve dvou variantách
výkonu - 66 kW (90 k) a 80 kW (110 k). Čtvrtina
produkce motorů je určena na export. V závodě
v Nižním Novgorodu se vyrábějí modely Škoda
Octavia a Kodiaq. Model Octavia se odtud
vyváží i do Evropy.
„Dosažení hranice 200 000 vyrobených vozů
v průběhu jednoho roku je pro Volkswagen
Group Rus důležitým mezníkem odrážejícím
rostoucí oblibu našich značek mezi zákazníky.
Překročení výrobní kapacity na motory kvůli
vývozu do zahraničí dokazuje, že ruská produkce
může být konkurenceschopná po celém světě,“
uvedl generální ředitel Volkswagen Group Rus
Markus Ozegovich.
Značka Škoda v Rusku zvýšila prodej o více
než 30 % a překročila hranici 80 000 dodaných
vozů.

více na
www.autoweek.cz

Kia nabídne pohled do budoucnosti
Na veletrhu spotřební elektroniky CES
2019 (Consumer Electronics Show), který se
uskuteční od 8. do 11. ledna v Las Vegas,
automobilka Kia představí techniku pro epochu
post-autonomního
řízení.
Prostřednictvím
interaktivního exponátu Space of Emotive
Driving (Prostor řízení na bázi emocí) vyhlíží
epochu, kdy bude autonomní řízení skutečností.
Hlavní součástí vize Space of Emotive
Driving je systém R.E.A.D. (Real-time Emotion
Adaptive Driving), tedy řízení přizpůsobující
se emocím v reálném čase jako celosvětově
první optimalizované interaktivní prostředí kabiny
zaměřené na lidské smysly, analyzující emoce
pomocí umělé inteligence.
Systém R.E.A.D. dokáže optimálně nastavovat
kabinu vozidla a přizpůsobovat ji uživateli tím,
že v reálném čase analyzuje stav emocí řidiče
prostřednictvím
technologie
rozpoznávání
biosignálů pomocí umělé inteligence. Systém

R.E.A.D. se prezentuje společně s technologií
V-Touch, která je prvním systémem virtuálního
dotykového ovládání gesty. Další funkcí
systému R.E.A.D. jsou sedadla vibrující v reakci
na přehrávanou hudbu, aby cestující mohli
své oblíbené skladby nejen slyšet, ale i ‚cítit‘.
Sedadla lze nastavit i do masážního režimu.
Kia ukáže speciálně navržené experimentální
moduly, které ukazují možnosti systému R.E.A.D.
R.E.A.D. Me je kokpit pro jednu osobu, který
analyzuje stav emocí řidiče a vytváří náladové
prostředí v návaznosti na aktuální rozpoložení
cestujícího. R.E.A.D. Now představuje kokpit
pro dvě osoby, který simuluje autonomní vůz
navrhující trasu a zábavu na základě analýzy
nálady řidiče. R.E.A.D. Motion představuje
kokpit pro čtyři osoby simulující mobilní pracovní
prostor, jenž bude podle očekávání klíčovou
předností života s autonomními vozidly.
více na
www.autoweek.cz

Virtuální projížďka v BMW Vision iNext
Na výstavě Consumer Electronic Show (CES)
2019 v Las Vegas BMW Group ukáže mnoho
různých způsobů využití digitální konektivity.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet virtuální
projížďku v BMW Vision iNext vybaveném BMW
Inteligentním osobním asistentem.
Na výstavě Consumer Electronic Show (CES)
v Las Vegas BMW Group ukáže své inovativní
schopnosti v oblasti designu, automatizované
jízdy, konektivity, elektrifikace a služeb (D+ACES).
Právě tyto oblasti jsou definovány jako hlavní
složky strategie společnosti Number One > Next.
Vizionářský vůz Vision iNext, poprvé
představený v listopadu na autosalonu
v Los Angeles, bude poprvé vystaven vedle
propracované instalace kombinující skutečnost
a virtuální realitu, která vytvoří realistický dojem
autonomní, bezemisní a plně propojené jízdy.
Simulace začíná tím, že BMW Inteligentní
osobní asistent projde plán na daný den
a optimálně navrhne jednotlivé cesty.
Návštěvníci vybavení brýlemi pro virtuální
realitu se mohou ponořit do virtuálního světa:
zprvu budou BMW Vision iNext sami řídit,
alevozidloposlézepřevezmeřízení.Vautonomním
režimu Ease řidič začne více komunikovat
s BMW Inteligentním osobním asistentem, který

mu navrhne jaké digitální funkce může využít
a zajistí i jejich obsluhu. Mezi tyto funkce patří
videokonference, nakupování, obsluha chytrých
funkcí domu a mnoho dalších.
BMW Vision iNext prostřednictvím svých
revolučních technologií v oblasti vysoce
automatizované jízdy, inteligentní konektivity
a inovativního řešení displejů a zobrazování
demonstruje mnoho způsobů, jak využít čas
během jízdy. Návštěvníci výstavy si mohou
v praxi vyzkoušet základní principy „Shy Tech“,
tedy technologií, jež jsou nenápadně ukryté
a ukazují se, jen když jsou používány. Interiér
svým pojetím odpovídá na otázku: „Jak budou
vypadat automobily v budoucnu, když je
už nebude muset řídit člověk, ale když bude
chtít, tak bude moci?“

více na
www.autoweek.cz

Michael Schumacher - F1-2000
Crossing The Line, Raising The Bar
Tým umělců a kreativců, producentů
a režisérů a automobilových nadšenců
Automobilist, tvůrce automobilového výtvarného
umění a galerie, se spojil s F1 týmem Scuderia
Ferrari a nadací Keep Fighting Foundation
aby k 50. narozeninám Michaela Schumachera
vytvořil unikátní umělecká díla - limitovanou edici
fine art printů a sérii plakátů. Zachycují jeden
z nejvýznamnějších momentů historie formule 1 vítězství v japonské Suzuce s Ferrari F1-2000. Podle
vlastních slov Michaela
Schumachera
šlo
o jeho nejoblíbenější
a nejdůležitější vítězství
znamenající první zisk
mistrovského
titulu
pro italský tým od roku
1979.
Použitím nejmodernějších technik kompozice
3D modelů a digitální fotografie specialisté
Automobilistu během několika měsíců znovu
přetvořili euforické scény ze závodu z roku 2000
do obrazu a série posterů. Obraz, dostupný
v omezeném počtu výtisků, a prémiové
designové plakáty byly vyrobeny pomocí

nejmodernější techniky kompozice 3D modelů
a digitální fotografie. Proces trval několik měsíců
a zahrnoval 3D skenování vozu formule 1
Michaela Schumachera i jeho přilby. Výsledný
obraz je jedinečnou připomínkou neskutečné
kariéry Michaela Schumachera.
Automobiloví nadšenci a fanoušci formule
1 si nyní mohou tyto oficiální obrazy a plakáty
objednat na stránkách Automobilist.com.
Tím přispějí na nadaci Keep Fighting, neziskovou
organizaci
založenou
rodinou
Michaela
Schumachera a jeho
nejbližšími
přáteli
a kolegy.
Vedle obrazu, který
je součástí omezené
edice Unique & Limited
individuálně očíslovaných fine art tisků ve třech
velikostech, vytvořil Automobilist i pět plakátů
spojených se scénami ze Suzuky. První, zobrazující
pit-stop z ptačí perspektivy, je také součástí
omezené Unique & Limited edice.
více na
www.autoweek.cz

