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Společnost Ford Motor začala v továrně 
na pick-upy v Dearbornu vyrábět 
novou generaci nejprodávanějšího 
vozu Spojených států - pick-upu F-150. 
První vyrobený třešňově červený Ford 
F-150 odstartoval revoluci nejen pro 
severoamerický automobilový průmysl. 
Žádný automobil na světě se dosud 
nevyráběl v tak velkém počtu kusů s 
karoserií z hliníku.

Díky použití hliníku se podařilo ušetřit 
320 kg na pohotovostní hmotnosti a 
snížit spotřebu až o 20 %. Pro americké 
kupující ale je mnohem důležitější 
skutečnost, že nový F-150 
uveze o 240 kg víc 
a utáhne přívěs o 
hmotnosti až 5530 
kg, takže v tomto 
ohledu nemá ve 
své kategorii 
konkurenci.

Snížení hmotnosti 
automobilů 
pomocí hliníku 
není samozřejmě 
ničím novým - 
už delší dobu 
na něj sázejí u 
Audi a Jaguar 
Land Rover. Jenže 
dosud šlo jen o 

prémiové modely vyráběné v relativně 
malých sériích. Ford F-150 má hliníkovou 
karoserii na rámu vyrobeném ze 77 % z 
vysokopevnostní oceli.

Plných 37 let bez přerušení je F-150 
nejprodávanějším autem v USA. Podle 
odhadu společnosti Morgan Stanley 
představují pick-upy řady F pro Ford 
Motor okolo 90 % zisku. Pokus Fordu o 
revolučním průlom do nejpopulárnější 
atomobilové kategorie amerického 
trhu je proto ostře sledován konkurencí 
i analytiky, kteří nejsou jednoznačně 
přesvědčeni o jeho úspěchu.

V Dearbornu začala automobilová revoluce

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-v_dearbornu_zacala_automobilova_revoluce-3913


S palivovými články v rallye
Automobil Toyota FCV, poháněný 
elektromotorem napájeným palivovými 
články, dostal pro Ajang Rally závodní 
výzdobu a usedl do něj president společnosti 
Toyota Motors Akio Toyoda.
„Nechci, aby se o tomto vozu uvažovalo 
jen jako o ekologickém automobilu,“ uvedl 
prezident Toyoty Akio Toyoda o automobilu 
zatím označovaném FCV. „Je to také 
automobil, který je radost řídit. Jsem šťastný, 
že jsme všem mohli ukázat vůz poháněný 
palivovými články ještě před oficiální 
tiskovou konferencí,“ dodal Toyoda.
více na www.autoweek.cz

Hyundai Rockar je první online autosalon
Hyundai Motor a britský online prodejce 
Rockar otevřeli první internetový autosalon 
- Rockar Hyundai. Jde o nejmodernější 
způsob nákupu vozů, který vychází vstříc 
potřebám zákazníků nakupujícím převážně 
na internetu. Spolupracuje s obchodem v 
prodejním a zábavném centru Bluewater 
v britském Kentu, jedním z největších 
svého druhu v Evropě, jenž každoročně 
přiláká 27 milionů návštěvníků. Zde je mezi 
prodejnami módního zboží i showroom 

značky Hyundai poskytující maximum potřebných informací. Showroom vychází z toho, že 
většinou návštěvníků obchodního centra jsou ženy a právě na ně se také nabídka zaměřuje. 
Rockar Hyundai nabízí rozšířené služby v oblasti servisu, včetně možnosti prohlídky a 
údržby auta během návštěvy obchodního centra Bluewater. 
více na www.autoweek.cz

Ze světa

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-s_palivovymi_clanky_v_rallye-3906
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-hyundai_rockar_je_prvni_online_autosalon-3907


Renault zavedl označení Initiale Paris, 
které vyjadřuje nabídku maximálního 
komfortu ve vozech této značky. 
Bude použito u špičkových verzí 
nejdůležitějších modelových řad k 
vyjádření jejich posunu směrem k vyšším 
segmentům. Zákazníkům verzí Initiale 
Paris Renault poskytuje exkluzivní služby 
prostřednictvím vyhrazeného call centra, 
rozšířenou záruku a asistence, výměnu 
všech opotřebených součástek vyjma 
pneumatik a další nadstandardní servisní 
služby.

Jako první se s označením Initiale Paris 
představila exkluzivní verze modelu 
Clio a poté se objevilo u nové generace 
vozu Espace. Vozidla označená Initiale 
Paris budou okamžitě rozpoznatelná 
štítkem Initiale Paris, exkluzivním 
lakem, výrazným světelným podpisem, 
specifickými litými koly, výraznou přídí 
a krytem zadního nárazníku. V interiéru 
přinesou pečlivé zpracování ušlechtilých 
a vysoce kvalitních materiálů, pohodlnější 
sedadla, vylepšený akustickým a 
tepelným komfortem.

Nový Espace ve verzi Initiale Paris 
zaujme černým lakem Noir Améthyste 

s temným metalizovaným švestkovým 
odstínem. Vyhřívaná přední masážní 
sedadla, relaxační hlavové opěrky 
a vyhřívání i sedadel ve druhé řadě. 
Prémiový audiosystém BOSE poprvé ve 
voze používá zvuk BOSE Surround.

Modelová řada Clio ve verzi Initiale 
Paris od vozidel řady Clio odlišují vnější 
designové prvky, nový matný odstín Ivoire 
(slonovinový) a exkluzivní metalizovaný 
odstín Gris Givre (šedá Givre), sportovní 
sedadla, řadicí páka má speciální hlavici 
ze zinkové slitiny Zamac a pedály jsou 
hliníkové.

Initiale Paris značí exkluzivní verze vozů Renault

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-initiale_paris_znaci_exkluzivni_verze_vozu_renault-3921


Novinky v asistenci pro řidiče
Europ Assistance představila novinky v 
asistenčních službách, které aktuálně nemají 
na trhu srovnání: AutoCare, PneuCare a IT 
asistenci.
Mezi novinky v pojištění asistenčních služeb 
AutoCare a PneuCare patří měsíční varianta 
programu za 290 Kč, nabízející možnost 
zajištění asistence a odtahu vozidla v případě 
cesty na dovolenou po Evropě. Zákazníkům 
ji lze doporučit především pro zimní výjezdy na lyže do alpských zemí. Nová asistenční 
služba PneuCare zajistí vše potřebné v případě defektu pneumatiky.
Významnou novinkou je možnost sjednat si službu AutoCare ve svém servisu. Výsledkem 
je, že v případě incidentu a nutnosti odtahu automobilu, je pak odtažen právě do tohoto 
servisu, a to prakticky odkudkoliv z celé Evropy. 
Novou službou je IT asistence. Program zahrnuje asistenci k PC, telefonickou asistenci 
při uvádění elektronických spotřebičů do provozu, obnovu dat z PC, paměťových karet a 
dalších médií, konzultace při nastavování TV, přehrávačů či mobilu.
více na www.autoweek.cz

Navitel Navigator
Navitel  je přední společnost zabývající 
se vývojem navigačního software a 
poskytováním řešení pro digitální 
mapování v oblasti automobilových 
navigačních systémů. Základním 
rysem produktů společnosti Navitel je 
komplexnost zpracování dat, tedy vlastní 
zpracování od terénního průzkumu až 
po vytvoření navigační mapy. Software 

pracuje ve všech běžných platformách chytrých telefonů, PND a palubních počítačů, 
tedy Android, iOS, Windows CE, Windows Phone, Symbian, Bada a jako jeden z mála 
také v telefonech BlackBerry. Pro české uživatele je k dispozici v českém jazyce. Navitel 
poskytuje technickou podporu ze své pražské kanceláře. 
více na www.autoweek.cz

Z domova

Další témata 46. týdne ve www.autoweek.cz:
Půl milionu převodovek DQ200 z Vrchlabí
Roste zájem o Alcar Hybridní kola
Grantový program TPCA pro Kolínsko
Vidět a být viděn - celostátní akce
Kuriózní krádeže aut v ČR

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-novinky_v_asistenci_pro_ridice-3904
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-navitel_navigator_navigace_nejen_pro_chytre_telefony-3914


Importérské certifikované programy 
lákají zákazníky na nabídku kvalitních 
ojetých vozů, na garance technického 
stavu, na prověřenou historii a seriózní 
jednání při prodeji. Řada importérů 
tyto programy rozvíjí a zapojuje do 
nich více dealerů. Importéři vidí v 
tomto způsobu prodeje ojetin nejen 
šanci obsloužit zákazníka, který si 
kupuje u jejich dealera nový vůz a ten 
starý nechá protiúčtem, ale především 
možnost oslovit nové zájemce o kvalitní 
prověřené ojeté auto.

Podle informací společnosti Cebia 
prodej vozidel v rámci těchto programů 
meziročně roste. Celkem bylo v rámci 
všech certifikovaných programů v 
období leden až září 2014 prodáno 39 
230 ojetých vozidel.

Prodej ojetých vozidel v certifikovaných programech

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-prodeje_ojetych_vozidel_v_ramci_certifikovanych_programu_importeru-3900


Měření tlaku otevírá dveře 
pro Run Flat
Od 1. listopadu 2014 
musí být každý osobní 
automobil prodávaný 
na území EU vybaven 
systémem pro sledování 
tlaku v pneumatikách TPMS 
(Tire Pressure Monitoring 
System). Díky tomu řidiči 
získají všeobecný přístup k 
pneumatikám typu Run Flat, 
které lze používat výhradně ve vozidlech s TPMS.
Díky pneumatikám run-flat se řidiči nemusí obávat poškození pneumatiky a nezbytné 
výměny kola či dokonce ztráty kontroly nad vozidlem. Po ztrátě tlaku je hmotnost vozidla 
nesena zesílenými bočnicemi a vyztuženou oblastí patky. Pneumatika se díky tomu 
deformuje jen minimálně. Proto je nutný systém sledování tlaku v pneumatikách, neboť 
řidič, který jede na pneumatikách run-flat, defekt prakticky nezpozoruje. Technologie 
Bridgestone Run Flat (RFT) umožňuje bezpečnou jízdu s poškozenou pneumatikou do 
vzdálenosti až 80 km a rychlostí až 80 km/h.
více na www.autoweek.cz

Jaguar F-TYPE R AWD přijede do LA
Jaguar F-TYPE s pohonem všech kol se už brzy 
představí na autosalonu v Los Angeles. Jaguar 
F-Type R Coupé AWD absolvuje klíčové testy 
komunikačního zařízení v pouštní pánvi 
Haskeen v jihoafrické provincii Northern 
Cape. S pohonem všech kol zvládne zrychlit na 
100 km/h za 4,2 s, přičemž maximální rychlost 
je omezena na 300 km/h. Pohon všech kol je 
dalším z řady vylepšení modelové řady Jaguar 
F-Type, která se v roce 2015 rozroste ze šesti na 

14 verzí. Novinka se představí 19. listopadu na autosalonu v Los Angeles.
více na www.autoweek.cz

Z domova

http://www.autoweek.cz/cs-trendy-mereni_tlaku_otevira_dvere_pro_run_flat-3918
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Personalia z

Frank Farski založil konzultantskou firmu
Skoro tři roky nebylo slyšet o bývalém 
škodováku Franku Farskim. Naposledy 
pracoval jako obchodní ředitel Tatry 
Trucks, z pozice ale odešel v lednu 2012.  
„Mám rozjednané nové angažmá,“ řekl 
nám tehdy s tím, že zatím nebude své 
další plány prozrazovat. Nakonec založil 
vlastní společnost, konzultantskou firmu 
FF Management Colsunting. Farski má 
v automobilovém průmyslu bohatou 
mezinárodní kariéru.  V roce 1977 
začal v Kanadě jako oblastní prodejce 
Volkswagenu. Postupně se propracoval 
na marketingového manažera značky 
pro celou Kanadu. Od roku 1991 do 
roku 2000 vedl marketing a komunikaci 
ve Škodě Auto. Pak se na čtyři roky vrátil 
do Kanady, aby se v roce 2004 vrátil a 
šéfoval české pobočce Renault Trucks. 
Jeho posledním korporátním angažmá 
byla mezi roky 2010 a 2012 výše zmíněná 
kopřivnická Tatra.

Evropský šéf Fordu Odell končí, 
nahradí jej Farley
Ford Motor se rozhodla vyměnit 
šéfa evropských aktivit, které se 
již několik let potýkají se ztrátami. 
Stephena Odella  v čele evropské 
divize nahradí Jim Farley. Odell 
naopak vystřídá Farleyho ve 
funkci šéfa globálního marketingu 
Fordu. Evropský automobilový trh 
se v loňském roce začal postupně 
zotavovat z šestiletého útlumu. Ztráta 
evropské divize automobilky Ford se 
však v letošním třetím čtvrtletí více 
než zdvojnásobila na 439 milionů 
dolarů (téměř deset miliard korun) 
ze 182 milionů dolarů před rokem. 
V celém letošním roce očekává 
divize ztrátu 1,2 miliardy dolarů, v 
přepočtu tedy téměř 27 miliard 
korun. O personální změně rozhodl 
nový generální ředitel automobilky 
Ford Mark Fields, který letos v čele 
podniku nahradil Alana Mulallyho. 
Ohlášená změna u obou postů má 
zajistit nový pohled na situaci bez 
velkého personálního zemětřesení.

http://www.automakers.cz
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AUTOtrendy 
Právě vyšlo podzimní vydání magazínu 
AUTOtrendy. Na stránkách speciální 
přílohy deníku Právo mimo jiné najdete 
představení vozů: Citroën C4 Cactus, 
Hyundai i20, Kia Soul EV, Lexus NX, Mazda3, 
Mercedes-Benz C, Nissan Pulsar, Škoda 
Fabia, Škoda Octavia G-TEC a Volkswagen 
Passat.

Přináší také články se sportovní tématikou: 
Rychlá kola v Lysé nad Labem, La Carrera 
Panamericana a Formule 1 před posledním 
závodem.

Prohlížejte a čtěte na www.autotrendy.eu 
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Jen v PDF ještě najdete:
Ceník Škoda Fabia
Elektromobily z módního domu Courréges
Říjnový vývoj nejdůležitějších evropských trhů
Je opravdu budoucnost v elektromobilitě?
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Finalisty ankety AutoBest 2015 jsou Citroen 
C4 Cactus a nové generace vozů Hyundai 
i20, Opel Corsa a Škoda Fabia. Ve dnech 
26. - 27. listopadu se porota vydá na testovací 
dráhu NAVAK u Bělehradu k závěrečnému 
testu finálové čtveřice. Vítěze zvolí tak, aby 15. 
prosince mohla vyhlásit výsledek.

„Je již tradicí, že naše testování patří k 
nejdůslednějším a nejkomplexnějším v rámci 
motoristických médií. Každá automobilka, 
která již měla možnost se zúčastnit naší 
akce, poznala velmi kvalitní zázemí centra 
NAVAK, vynikající organizaci celé akce i velmi 
profesionální přístup členů naší poroty,“ uvedl 
prezident poroty AutoBest Ilja Seliktar.

Porota udělila ocenění DesignBest 2014 
Martinu Smithovi za jeho návrhářskou kariéru 
u Fordu. Martin Smith v tomto roce odstoupil z 
pozice vedoucího oddělení designu u Ford of 
Europe, zanechal však po sobě nezaměnitelný 
odkaz.

Ocenění SafetyBest 2014 získává systém Safe 
Positioning automobilky Volvo, jenž cestující 

chrání při neúmyslném sjetí automobilu ze 
silnice. Systém má premiéru v nové generaci 
vozu XC90. Volvo u XC90 rovněž zavádí 
samočinnou funkci brzdění, jakmile řidič 
zabočí před protijedoucí automobil při vjíždění 
do křižovatky.

Ocenění SmartBest 2014 obdrží Jaguar Land 
Rover za systém InControl Apps, který převádí 
rozhraní aplikací z chytrých telefonů na 
vestavěnou dotykovou obrazovku informačního 
a zábavného systému. 

Ocenění TechnoBest 2014 získává Citroen za 
velmi jednoduchou, dostupnou a důvtipnou 
technologii AirBumb, poprvé použitou u 
modelu C4 Cactus.

Členové poroty AutoBest pocházejí z 15 
evropských zemí: Bulharsko, Česká republika, 
FYROM (Makedonie), Chorvatsko, Kypr, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko a 
Ukrajina.

První letošní ocenění AutoBest

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto Česká republika pro novou Fabii 
nabízí paket Mobilita Plus  - za 990 Kč zís-
kají zájemci prodlouženou záruku výrobce 
na 5 let nebo 100 000 km a rozsáhlý výčet 
asistenčních služeb.

Kdo při nákupu nové Fabie odprodá starý 
vůz jakékoliv značky, bude mu k výkupní ceně 
připočtena prémie 15 000 Kč. Při využití finan-
cování Škoda Finance od ŠkoFINu se nabízí 
zákonné pojištění za 1 Kč ročně po celou dobu 
financování vozidla.

Nová Škoda Fabia přijíždí na český trh
Od prosince 2014 bude možné pořídit Fabii 
1,2 TSI/66 kW Active nebo Ambition prostřed-
nictvím nové finanční služby Škoda Bez sta-
rostí za měsíční splátku po dobu dvou let bez 
vstupní akontace.

Základní výbava Active obsahuje mj. 6 air-
bagů, elektronickou uzávěrku diferenciálu 
XDS+, stabilizační systém ESC s multikolizní 
brzdou a centrální zamykání. Za 5000 Kč je 
k dispozici paket PLUS v hodnotě 32 000 Kč, 
jehož součástí je klimatizace, elektricky ov-
ládaná přední okna a vyhřívaná zrcátka.

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nova_skoda_fabia_prijizdi_na_cesky_trh-3912


V rámci autosalonu v Paříži se stranou 
od hlavního shonu konala výstava 
Automobil a móda. Zajímavým doplňkem 
automobilových klenotů byla přehlídka 
trojice vozidel vytvořených módní 
návrhářkou Coqueline Courrégesovou.

Svůj módní salon založili André a 
Coqueline Courégesovi v roce 1961. 
Proslavil se nekonvenčními futuristickými 
kreacemi. Oba vizionáři se angažovali i 
v jiných oblastech průmyslového designu 
a architektuře. Coqueline Courrégesová 
už v roce 1969 měla při prezentaci své 
kolekce na molu maketu elektromobilu. 
Od roku 2000 iniciovala stavbu několika 
prototypů s elektrickým pohonem. 

Dvou- nebo čtyřmístný prototyp Bulle 
z roku 2002 je dlouhý 312,5 cm a 
má hmotností okolo 1000 kg. S Ni-Cd 
akumulátorem 96 V o kapacitě 100 Ah 
má dojezd 170 km.

Třímístný Zoop, postavený roku 2006, je 
dlouhý 278 cm a má hmotnost jen 690 
kg. Lithio-polymerový akumulátor 370 V 
má kapacitu 70 Ah. Údajně vystačí k ujetí 

450 km, což je hodně nepravděpodobné. 
Stejně tak si lze jen těžko představit 
jízdu v této "bublině" udávanou nejvyšší 
rychlostí 180 km/h.

Třímístné Pixi z roku 2010 je dlouhé 278 
cm a má hmotnost 900 kg. Má lithio-
polymerový akumulátor jako Zoop. 
Uváděným údajům o největší rychlosti 
180 km/h a dojezdu 900 km lze jen těžko 
uvěřit.

Elektromobily Courréges

více na
www.autoweek.cz
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Česká média mají novou senzaci. V roce 
2020 se prý bude v České republice 
prodávat 6000 až 7000 elektromobilů 
a plug-in hybridů ročně, tedy asi 3 % 
z celkového počtu nově registrovaných 
vozidel. Uváděná hodnota zřejmě 
vychází ze zdvojnásobení počtu 
prodaných elektromobilů každým rokem.

Za prvních devět měsíců letošního roku 
bylo u nás zaregistrováno 95 osobních 
vozidel s elektrickým pohonem, což 
představuje 0,06 % podílu na trhu. Vloni 
to za stejné období bylo 20 kusů, takže 
opravdu došlo k dramatickému růstu. 
Jenže v roce 2012 to bylo 44 a roku 
2011 dokonce 49 vozidel s elektromobilů. 
Kolísající počty registrací odpovídají 
především uvádění nových modelů na trh. 

V Evropě bylo v prvním pololetí 
zaregistrováno 23 826 nových 
elektromobilů, což bylo o 91 % víc než v 
prvním pololetí roku 2012. Představovalo 
to 0,42 % z celkového počtu registrací. 
Jenže více než polovina z uvedeného 
počtu byla prodána se státními dotacemi 
v Norsku a Nizozemsku.

Prezident Obama před časem stanovil 
cíl, aby v USA v roce 2015 na silnicích 
jezdil více než milion elektromobilů. Ve 
skutečnosti jich tam je v provozu méně 
než čtvrtina z tohoto počtu, byť v USA 
jezdí téměř polovina ze všech na světě 
provozovaných elektromobilů (v červnu 
2014 jejich celkový počet na celém světě 
překročil hranici půl milionu). V USA 
letos podíl elektromobilů na nových 
registracích lehkých vozidel představuje 
0,65 %, ale v Kalifornii dosahuje až 5 %.

Ve Spojených státech uživatelé první 
generace vozidel s elektrickým pohonem 
narážejí na problém - elektromobily jsou 
jako ojeté prakticky neprodejné, nebo jen 
za velmi nízkou zůstatkovou cenu, což 
radikálně zhoršuje kalkulovanou hodnotu 
celkových provozních nákladů (TCO).

Elektromobily svým uživatelům ani po 
120 letech vývoje nenabízejí žádné 
výhody proti vozidlům se spalovacími 
motory. Státní dotace tak mohou ke koupi 
elektromobilu přimět jen ty, kteří už ve své 
garáži mají i auto se spalovacím motorem 
a elektromobil využijí ke krátkým jízdám.

Je opravdu budoucnost v elektromobilitě?
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Nejdůležitější evropský trh v Německu 
v říjnu meziročně posílil o 3,7 % v 
porovnání s říjnem 2013. Za deset měsíců 
to znamená meziroční růst o 3 %. Jenže 
prodej soukromým zákazníkům meziročně 
poklesl o 5 %, takže podíl soukromé 
klientely klesl na 34,8 %, což je nejnižší 
hodnota za 20 let. V Německu rostou 
ceny mladých ojetin v důsledku tlaku 
na prodejce, aby vylepšovali prodejní 
výsledky registrováním neprodaných vozů 
a poté jejich prodejem jako ojetých.

Ve Francii se opět přestala kupovat auta, 
takže počet registrací osobních aut v 
říjnu meziročně poklesl o 4 % poprvé 
za deset měsíců. Úplně jinak tomu bylo 
v Itálii, kde říjnový počet 121 736 nově 
registrovaných osobních aut znamenal 
meziroční růst o 9 %. I nadále roste počet 
registrací ve Španělsku - v říjnu o 26 %, 
tedy stejně jako v září. Od počátku roku 
počet registrací vzrostl o 18 % díky tomu, 
že každý kupující nového auta dostává 

dotaci 2000 eur, z toho polovinu od 
státu. 

Říjnové výsledky registrací nových 
osobních automobilů na českém trhu opět 
vykázaly meziroční růst, a to o 15,93 %. 
Registrace za období 1.-10./2014 vzrostly 
oproti loňskému roku o 17,54 %.

Pozitivní vývoj pokračuje ve Velké 
Británii, kde v říjnu zaznamenali 
meziroční růst registrací o 14,2 %, 
přičemž počet vozidel s alternativními 
systémy pohonu se zvýšil o více než 50 
%. Říjen tak překonal všechna očekávání 
analytiků. Důvěra Britů v ekonomiku země 
tedy stále roste a kupující ve velké míře 
využívají stále vysoce atraktivní nabídky 
pro financování nových vozů. Na rozdíl 
od jiných evropských zemí je navíc v 
Británii mnohem větší podíl soukromých 
vozidel - 45 % proti 50 % fleetového 
prodeje a 5 % obchodního prodeje.  

Německý trh mírně v plusu
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