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Nová Kia Rio - zahájen prodej
Společnost Kia Motors Czech zahájila prodej
čtvrté generace modelu Rio na českém trhu. Do
segmentu malých aut přináší několik novinek zatím
obvyklých jen u větších modelů. Patří sem například
systém autonomního nouzového brzdění s funkcí
rozpoznávání chodců AEB. Akční cena verze Rio
Comfort s motorem 1,25 CVVT je 279 980 Kč se
sedmiletou tovární zárukou Kia.
Vedení Kia Motor Czech věří, že s novou generací
Ria zvýší svůj tržní podíl v segmentu malých aut
ze současných 2,2 % na 3,4 %. Cílit bude na mladé
páry hledající své první auto, mladé rodiny s dětmi
potřebující druhé auto do rodiny, starší manželské
páry ale také na fleetové zákazníky hledající úsporné
referentské vozy, autoškoly a půjčovny aut.
Design čtvrté generace vzešel ze spolupráce
studií v Německu a Kalifornii společně s centrem
automobilky Kia v korejském Namyangu. Nosná
struktura karoserie se zvýšeným podílem
vysokopevnostní oceli z 33 % na 51 % dopomohla
ke snížení hmotnosti o 17 kg na 1100 kg.

Při vývoji byl kladen důraz především na praktičnost.
Rio je s celkovou délkou 4065 mm nejdelší v
segmentu malých vozů a rozvor náprav 2580 mm je
druhý nejdelší. Zavazadlový prostor se zvětšil o 37
l na 300 l (vč. rezervního kola), po sklopení zadních
sedadel je 955 l.
Nově řešená kabina nabízí ergonomičtější
uspořádání. Za povšimnutí stojí zvětšení zadního
okna a zúžení zadních sloupků, čímž se výrazně
zlepšil výhled z vozu.
Zákazníci mohou vybírat ze tří zážehových motorů.
Rio nově přináší tříválcový motor 1,0 T-GDI (Turbo
Gasoline Direct Injection) dostupný pouze se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou. S 88 kW
(120 k) jde o nejvýkonnější verzi modelu Rio ve své
historii. Další zážehové motory jsou nepřeplňované
- 1,25 l CVVT o výkonu 62 kW (84 k) a nový 1,4 l
CVVT o výkonu 73 kW (100 k).
Kompletní ceník a technická data na str. 10 (jen
po stažení pdf verze)
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DS7 Crossback - SUV pro Business třídu
Značka DS představuje velké SUV, které
se stane reprezentativním modelem PSA
Group. Francouzi se rozhodli nepokračovat
s dalším pokusem proti německým
prémiovým sedanům, ale raději sázejí na
velké SUV s délkou 457 cm. Základem vozu
je platforma EMP2 jako u nové generace
Peugeotů 3008 i 5008. Úplnou novinkou je
adaptivní podvozek reagující na údaje z kamery DS Active Scan Suspension. Podobu
vozu dávají hlavní světlomety DS Active LED Vision otočné o 180°. V interiéru jsou dva
12“ displeje - jeden jako náhrada přístrojového panelu a druhý jako multimediální
rozhraní. Zavazadlový prostor má základní objem 555 l. Motory budou zážehové 1,2
PureTech 96 kW (130 k) a 1,6 THP 132 kW (180 k) resp. 165 kW (225 k), i vznětové 2,0
BlueHDI 96 kW (130 k) resp. 132 kW (180 k). V příštím roce je doplní první vůz PSA s plugin hybridním pohonem E-Tense kombinující motor 1,6 THP se dvěma elektromotory.
DS7 Crossback se na autosalonu v Ženevě představí i v limitované exkluzivní verzi DS 7
Crossback La Première. Pro evropské trhy se bude vyrábět v Mylhúzách.
více na www.autoweek.cz
Holden se loučí senzačním sedanem
Holden HSV GTSR W1 bude nejvýkonnějším autem sériově vyráběným v Austrálii.
Bude také poslední verzí legendárního Commodore V8 před tím, než australskou
produkci značky, náležející koncernu General Motors, nahradí vozy vyráběné u Opelu
v Rüsselsheimu. Na rozloučenou oddělení Holden Special Vehicles připravilo sedan
GTSR W1 s mechanicky přeplňovaným motorem LS9 V8 6,2 l z Corvette ZR1. V úpravě
HSV má 474 kW (645 k) a točivý moment 815 N.m. Pohání zadní kola. Zavěšení kol
ze sériového Commodore upravila tuningová firma SupaShock z Adelaide a přidala
obrovské brzdy AP Racing. Na koupi tohoto
sedanu s pravostranným řízením už je
ale pozdě. Ještě před zahájením výroby
bylo všech 295 plánovaných exemplářů
zamluveno. Zájemců bylo čtyřikrát víc než
plánovaná kapacita limitovaná počtem
motorů, které GM do Austrálie dodá.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 9. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda v Číně prodala dvoumiliontý vůz
Volkswagen Arteon opravdu vypadá jako Sport Coupe Concept GTE
Chytré auto: 81 % mužů, stáří vozu přes 6 let
AGC Automotive loni vyrobil 32 milionů autoskel

Opel Crossland X v Praze
S crossoverem Crossland X vstupuje Opel do nejrychleji
expandujícího segmentu evropských trhů. Crossland
X jako náhrada za končící malé MPV Meriva sází
na zvýšenou polohu sedadel,
prostorný interiér a flexibilitu.
Všestranný městský crossover
Crossland X je prvním ze tří
společných projektů Opelu a
PSA dojednaných v roce 2012.
Technický základ vč. nové
platformy PF1 a motorů byl
vyvinut u PSA, ovšem naladění
podvozku i pohonných jednotek
je odlišné. Jiné budou i výbavy.
Základní infotainment a rádio pochází od Opelu, ale
navigace je od PSA. Vozy pro Opel i PSA se budou
vyrábět v závodě Opelu v Zaragoze. Podle generálního
ředitele PSA Group Carlose Tavarese je Crossland X
ukázkou toho, jak bude vypadat spolupráce obou
automobilek po jejich spojení.
Na rozdíl od modelu nejprodávanějšího malého SUV
s pohonem 4x4 v Evropě Mokka X Crossland X tuto
alternativu nenabízí.
S délkou 4212 mm a výškou 1590 mm je Crossland X
o 160 mm kratší než Astra, ale o 100 mm vyšší. Zadní
asymetricky dělená sedadla lze podélně posouvat o
150 mm a tím buď zvětšit prostor pro nohy, nebo

objem zavazadlového prostoru. Ten může být v
rozsahu 410 až 520 l, sklopením zadního sedadla se
dá zvětšit na 1255 l. U opěradel zadních sedadel lze
nastavit sklon ve třech úhlech.
Crossland X nabídne pro
Opel
typickou
konektivitu
vč. telematického systému
Opel OnStars bezpečnostními
a informačními funkcemi, a
systému IntelliLink s dotykovým
displejem 8“ integrovaným do
středové konzole.
Crossland X používá systémy,
které zvyšují bezpečnost, ulehčují ovládání a zlepšují
komfort. Kamera Opel Eye zachycuje a zpracovává
rozličná data pro asistenční systémy. Inovativní LED AFL
světlomety zabezpečují optimální osvětlení vozovky.
K prvkům výbavy na přání patří mj. i panoramatická
kamera na zádi s úhlem záběru za vozidlem 180° a
parkovací asistent Advanced Park Assist.
Zahájení prodeje v České republice je plánováno na
1. duben 2017.
AKTUALITA
Odkoupení automobilky Opel skupinou PSA Group od
General Motors bude oficiálně oznámeno v pondělí
6. března dopoledne.
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Škoda Fabia už jen se tříválci
Ve vozech Škoda Fabia a Fabia Combi nahrazuje
tříválcový motor 1,0 TSI se čtyřmi ventily na válec
dosud používaný čtyřválec 1,2 l. Nový motor 1,0 TSI
nabízí vyšší výkon i točivý moment. Výkon základní
varianty vzrostl z 66 kW (90 k) na 70 kW (95 k) a ve
srovnání s motorem 1,2 TSI (66 kW) zůstal nejvyšší
točivý moment beze změny na 160 N.m. Výkonnější
verze má i nadále 81 kW (110 k), ale vyšší točivý
moment 200 N.m (dosud 175 N.m). Díky zvýšení
vstřikovacího tlaku až na 250 bar má v obou verzích
lepší dynamické parametry než dosud používaný
čtyřválec 1,2 l při snížení spotřeby až o 6 %. Tříválec
je také o 10 kg lehčí.
více na www.autoweek.cz
Nio EP9 - nejrychlejší autonomní auto na světě
Elektromobil s autonomním řízením Nio EP9 vytvořil na okruhu COTA v Austinu v Texasu
rekord v plně autonomní jízdě průměrnou rychlostí 123,8 km/h. Trať dlouhou 5,513 km
absolvoval zcela autonomně za 2 min 40,33 s. Přitom mu byla naměřena největší rychlost
257 km/h. Nio EP9 dosáhl i nejlepší čas mezi sériovými vozy, když s řidičem za volantem
okruh objel za 2 min 11,30 s, tj. průměrem 151,2 km/h, přičemž jel až 274 km/h. V říjnu
2016 Nio EP9 vytvořil rekord elektromobilů na Severní smyčce Nürburgringu časem 7
min 5,12 s. Vozidlo pohánějí čtyři elektromotory s celkovým výkonem 1 MW (1360 k).
EP9 může dosáhnout největší rychlost 312 km/h a má dojezd 425 km.
Nio
EP9
je
výrobkem
společnosti
Next-EV
ze
Šanghaje.
Hardware
i
software je z vlastních zdrojů
ze střediska v Silicon Valley.
Konstrukční centrum je v
Mnichově a v Londýně má
Next-EV tým formule E.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 9. týdne v rubrice užitková a nákladní auta
na www.autoweek.cz:
Ford Autolivery - automatizované doručování zásilek
Dohoda o spolupráci společností Continental a Caterpillar
Volkswagen Užitkové vozy spouští portál pro nástavby a přestavby
Vyjádření EK ke stížnosti na provoz českého mýta
Užitečná aplikace pro přepravce

Modernizovaný Renault Captur
Městský
crossover
Renault
Captur se ukázal být přesně
tím řešením, které kupující
požadují.
Vzhled
modelu
Captur byl nově upraven tak,
aby vynikla spřízněnost s větším
modelem Kadjar. K tomu
dostal nové prvky výbavy, což
by mu mělo i nadále zajistit
vedoucí postavení v segmentu
malých městských crossoverů.
Pro modernizovaný Captur se rovněž dále rozšiřují možnosti individualizace vzhledu
i uspořádání interiéru. Stejně jako ostatní modely značky může být vybaven Full LED
světlomety LED Pure Vision a zadní světlomety svítí i v režimu denního svícení, čímž
jsou vozy Renault ojedinělé na trhu. V České republice bude modernizovaný Captur
představen zákazníkům v červnu.
více na www.autoweek.cz

Alpine A110 se vrací
Renault chce konkurovat sportovním vozům, jako jsou Porsche 718 Cayman nebo
Audi TT, s obnovenou značkou Alpine. Nové sportovní kupé Alpine ponese stejné
jméno, jako legendární berlinetty z konce 60. a počátku 70. let, tedy A110. Vozy Alpine
Renault A110 1800 získaly historicky první titul mistra světa v roce 1973 a v roce 1971 titul
mistra Evropy značek. Nové kupé s původním A110 sdílí velmi podobný profil i mnoho
společných designérských prvků.
Pro dosažení co nejnižší hmotnosti
má nosnou strukturu i karoserii z
hliníkových slitin, zatímco původní
A110 s motorem vzadu vynikal
extrémně lehkou stavbou s karoserií
ze skelného laminátu. Vyrábět se
bude v závodě v Dieppe, kde bylo
i sídlo původní značky Alpine.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 9. týdne v rubrice autoservis na www.autoweek.cz:
Auto ESA pokračuje v expanzi
Bridgestone zvýší ceny pneumatik všech značek
Federal-Mogul Motorparts nabízí absolventům úspěšnou kariéru
TUkas rozšiřuje nabídku o značky Kia a Renault

Kia Stinger na sněhu a ledu
Kia Stinger se po americkém Detroitu
představí na autosalonu v Ženevě.
Současně míří i do vývojového centra
Arjeplog ve Švédsku k finálnímu odladění při
zkouškách. Konstruktéři opouštějí testovací
centrum Kia na severní smyčce okruhu
Nürburgring, aby nový fastback podrobili
extrémním mrazům a dalším nástrahám
na ledem pokrytých vozovkách na severu
Švédska.
Stinger bude prvním sedanem Kia, u
něhož bude možné volit mezi pohonem zadních nebo všech kol. Pohon všech kol je
doplněn systémem dynamického vektorování točivého momentu. V nabídce budou
tři motory - dvojitě přeplňovaný V6 3,3 l/272 kW (370 k), přeplňovaný čtyřválec 2,0
l/187 kW (255 k) a turbodiesel 2,2 l/147 kW (200 k). Převodovka je vždy osmirychlostní
samočinná.
více na www.autoweek.cz
Peugeot spojuje konektivitu a autonomní řízení
Peugeot Instinct Concept bude jedním z vrcholů autosalonu v Ženevě. Spojuje to
nejlepší z konektivity s autonomním řízením. Jde současně o první auto vybavené funkční
platformou IoT Samsung Artik Cloud, která automobil spojuje s cloudem svého majitele.
Vozidlo díky tomu funguje v symbióze s dalšími připojenými zařízeními. Vůz využívá data,
jež s ním uživatel sdílí a která pocházejí z chytrých telefonů, hodinek nebo systémů
inteligentních budov. Auto je samo
o sobě zdrojem informací, protože
nás provází v každodenním životě
a zná naše zvyky. Poskytuje údaje,
pomocí nichž lze předkonfigurovat
nebo přizpůsobit architekturu vozu
- nastavit jízdní režim, rozhraní,
sedadla, osvětlení, hi-fi atd.
Nakonec ale rozhoduje řidič,
který volí mezi ručním ovládáním
a autonomním režimem. Peugeot
Instinct Concept nabízí čtyři režimy
jízdy - dva klasické (Drive Boost
nebo Drive Relax) a dva autonomní (Autonomous Sharp nebo Autonomous Soft). I v
režimech se samočinným řízením a zasunutým volantem řidič může zadávat příkazy
prostřednictvím zařízení i-Device na středové konzoli.
více na www.autoweek.cz

Carlos Ghosn odchází z vedení Nissanu
Carlos Ghosn opouští místo generálního ředitele
Nissan Motors, ale zůstává v dozorčí radě automobilky.
Kromě toho stojí v čele nové aliance Renault-NissanMitsubishi a šéfuje i automobilce Mitsubishi.
Manažer
libanonsko-brazilsko-francouzského
původu Carlos Ghosn (62) patří mezi nejvýznamnější
osobnosti automobilového průmyslu. Když Renault
na popud Louise Schweitzera v roce 1999 získal podíl
v krachující značce Nissan, právě Ghosn dostal za úkol,
postavit japonskou automobilku opět na nohy. Ghosn
se od roku 2001 stal generálním ředitelem Nissanu.
Ve vedení Renaultu posléze vystřídal Schweitzera,
který odešel do důchodu, a ujal se i vedení Aliance
Renault-Nissan.

V říjnu 2016 k tomu Ghosn přidal ještě funkci
generálního ředitele Mitsubishi Motors, když tuto
o společnost připojil do aliance. Ghosn využil
skutečnost, že se Mitsubishi ocitlo v problémech
vzhledem k aféře s mnohaletým podváděním při
měření spotřeby svých vozů, a získal pro alianci
kontrolní podíl 34 % akcií MMC. Nově vzniklá Aliance
Renault-Nissan-Mitsubishi je s produkcí 9,96 milionu
aut v roce 2016 čtvrtým největším výrobcem aut na
světě za Volkswagenem, Toyotou a GM.
Nyní Ghosn prohlásil, že během svého 16letého
působení v Nissanu vytvořil tým, který dokáže
automobilku vést i bez něj. Proto k prvnímu dubnu
opustí místo generálního ředitele a na toto místo
jmenoval Hirota Saikawu (63), který
spolu s ním Nissan vedl od října 2016.
Saikawa je známý tím, že stejně jako
Ghosn prosazuje minimalizaci nákladů,
takže jeho posun na nejvyšší post je
logický. Překvapivá je ale rychlost, s
jakou ke změně ve vedení druhé největší
japonské automobilky došlo.
Ghosn si potřebuje uvolnit ruce pro svou
činnost v Mitsubishi, kde by rád aplikoval
stejné metody jako před lety v Nissanu.
Jedním z jeho prvních kroků byl přesun
respektovaného šéfa vývoje a výzkumu
Nissanu Mitsuhika Yamashity do pozice
technického ředitele Mitsubishi.

Krátce
- První Mini s elektrickým pohonem bude BMW pravděpodobně vyrábět v Německu.
- Bentley chce nabídnout menší SUV než je Bentayga a použít u něj elektrický pohon.
- Koalice Zelení/CDU v Badensku-Virtembersku chce od 1. 1. 2018 zakázat vjezd dieselů
do Stuttgartu.
- Tesla Motors má dobrou zprávu - ztráta 448 milionů USD za 4. čtvrtletí 2016 byla menší,
než se čekalo.
- Bývalý člen představenstva BMW a Deutsche Bank Stefan Krause se stal finančním
šéfem čínského výrobce elektromobilů Faraday Future.
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Kia Rio - ceny a technická data

Benzina upevňuje svou vedoucí
pozici a uvádí nová paliva
Efecta

Waymo žaluje Uber pro krádež
informací o autonomním řízení

Problémy s novou metodikou
měření emisí

120 let tradice vozidel Tatra se
spalovacím motorem

Kia Rio - ceny a technická data
Nové Rio nabízí online služby Kia Connected Services
a jako jeden z prvních modelů v segmentu malých
vozů i integraci smartphonů pomocí systémů Android Auto a Apple CarPlay. Jako první ve třídě má
konektory USB i v zadní části kabiny.
Základní výbava Comfort nabízí klimatizaci, rádio
MP3 s 3,8‘‘ displejem, elektricky ovládaná přední okna, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
dojezdovou rezervu, přední mlhové světlomety aj.
V základní výbavě jsou i asistent průjezdu zatáčkou (CBC), potlačující riziko smyku asymetrickým
rozdělením brzdného účinku při nájezdu do zatáček,
a asistent řízení stability v přímém směru (SLS). Rio
jako první v segmentu nabízí i systém autonomního
nouzového brzdění AEB s funkcí rozpoznávání chodců, využívající radar s dlouhým dosahem.
Standardem značky Kia je sedmiletá tovární záruka.
Při využití programu financování Kia Select lze nové

Rio pořídit od 2990 Kč měsíčně vč. povinného ručení
a pojištění. S tím zároveň majitel získává i servis na
první 3 roky nebo 30 000 km zdarma - nebude tedy
platit ani za práci, olej apod.

více na
www.autoweek.cz

Benzina upevňuje svou vedoucí pozici
Skupina Unipetrol, která vlastní síť čerpacích stanic
Benzina, převzala v roce 2016 20 z celkových 68
čerpacích stanic OMV a s 363 čerpacími stanicemi
v roce 2016 posílila svůj tržní podíl na 17,6 %.
Zjednodušila i možnost přechodu jiných stanic pod
značku Benzina. Během ledna a února letošního roku
Benzina převzala dalších 12 stanic. Navýšila tak počet
svých čerpacích stanic na 375 a její tržní podíl se
přiblížil hranici 20 %. Zbylé čerpací stanice od OMV
převezme do konce roku 2017.
Cílem pro rok 2017 je unifikovat celou síť čerpacích
stanic, a to nejen vzhledově, ale i nabídkou paliv. Z
českého trhu zmizí značky Orlen a Star a zůstanou
jen značky Benzina a Benzina Express (ta nahrazuje
samoobslužné stanice Express 24). V nabídce budou
jen aditivovaná paliva nové standardní řady Efecta a
zůstanou prémiová paliva řady Verva. Benzina také
už pro letošní rok připravuje možnost platby pomocí
telefonu.
Nová paliva Efecta 95 a Efecta Diesel nahradí
dosavadní paliva Natural 95 a Diesel Top Q. Benzina
tak nyní za stejnou cenu nabízí řidičům zcela nová
moderní paliva s výjimečnými čisticími vlastnostmi.
Podle výsledků testů provedených renomovaným
institutem SGS nové benzinové palivo Efecta 95
odstraní až 58 % všech usazenin a sníží tvorbu nových
až o 99 %. V případě vznětových motorů se při použití
paliva Efecta Diesel čistota vstřikovacích trysek vrátí
do původního stavu, tedy k 100 % výkonu, již po 16
hodinách provozu. Nová paliva tak mají pozitivní vliv

na chod motoru, který se promítá i do zlepšených
antikorozních vlastností, zvýšené mazivosti a snížení
emisí škodlivých látek. Paliva Efecta obsahují mimo
jiné také detergenty, které zabraňují utváření a
usazování karbonu.
Efecta Diesel chrání motor i palivovou soustavu před
korozí. Vyšší cetanové číslo (jeho hodnota je 54)
zlepšuje „studené“ starty a přísady snižující pěnivost
umožňují pohodlnější a rychlejší tankování.
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Problémy s novou metodikou měření emisí
Analýza problémů při Měření emisí podle nové
online metodiky podle Asociace emisních techniků a
opravářů (ASEM).
Z řešených problémů na lince technické podpory
jsou nejpalčivějším problémem odvolávky zákona
na pokyny výrobce vozidla, přičemž tyto většinou
neexistují. Ministerstvo dopravy a výrobci vozidel
zřejmě nekomunikují dostatečně nebo nedocházejí k
závěrům vedoucím k alternativním řešením.
Nejvíce byly zmiňovány problémy, které nedovolovaly
provedení emisního testu podle metodiky až
do vytisknutí emisního protokolu nebo vedly k
nevyhovujícímu výsledku i přesto, že vozidlo bylo
evidentně v pořádku. Toto vysoké procento je alarmující
a doprovází ho negativní jev. Protože Ministerstvo
dopravy nemůže včas reagovat na četné a různorodé
podněty, dochází ve SME k trikům, které jsou na
hraně či dokonce za hranou obcházení emisního
testu. Postih riskují i poctiví emisní mechanici, protože
jsou přesvědčení, že blokovat emisně bezvadné
vozidlo nevyhovujícím protokolem kvůli procesním
problémům a nedostatkům metodiky, je zbytečné.

Dalším negativním jevem je naprosto neúčinné
měření emisí u vznětových motorů, jímž zcela legálně
projde vozidlo s odstraněným filtrem pevných částic i
oxidačním katalyzátorem, dokonce i s deaktivovaným
systémem EGR (zpětné vedení spalin) či vstřikováním
AdBlue do výfukového systému (u SCR katalyzátorů).
Alarmující jsou i restriktory v odběrných sondách
kouřoměrů a tzv. šidítka, s nimiž je možné simulovat
hodnoty otáček a nízkých hodnot kouře i u vozidel,
u nichž by kouřivost byla za normálních regulérních
podmínek při měření zcela jistě nevyhovující.
Částečným, bohužel však ojedinělým, úspěchem je, že
se vozidla velkých klientů minimálně do Stanice měření
emisí musí dostavit. Na metodice je co zlepšovat
zejména proto, aby nebyla blokována vozidla, která
jsou emisně v pořádku, a naopak, aby neprocházely
emisní vraky s protokolem VYHOVUJÍCÍ. Bohužel
za současného stavu je toto možné. Protahováním
doby, kdy se tyto zásadní problémy neřeší, se emisní
mechanici v alternativách „naučí“ chodit, což se
negativně odrazí na trvajícím trendu nízké účinnosti
kontroly a pokračování poškozování ovzduší.
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Waymo žaluje Uber
Na lednovém autosalonu v Detroitu generální ředitel
John Krafcik oznámil, že společnost Waymo vyvinula
systém pro autonomní řízení automobilů, který může
snížit náklady o více než 90 %. Systém se bude zkoušet
ve stovce vozidel Chrysler Pacifica. Základem systému
je laserový snímač LiDAR pro analýzu prostředí, v němž
se vozidlo pohybuje. Na vývoji systému společnost
Alphabet (majitel firmy Waymo, vytvořené pro vývoj
autonomní mobility z projektu Google) pracuje už
sedm let a investovala do něj stovky milionů dolarů.
Když společnost Uber nabídla koncernu General
Motors spolupráci v hodnotě stovek milionů dolarů
na vývoji autonomního řízení, u Waymo zjistili, že
systém Uberu s využitím systému LiDAR je identický
jako ten její.
Waymo nyní obviňuje bývalého zaměstnance Google
Anthonyho Levandowskiho z krádeže technických
znalostí týkajících se využití snímače LiDAR
používaného ve zkušebních autonomních vozidlech.
Podle Waymo Levandowski v prosinci 2015 stáhnul
přes 14 000 chráněných informací. Levandowski v
lednu 2016 opustil Google a v květnu založil firmu
Otto LLC, do níž nalákal další zaměstnance společnosti
Google, a začal nabízet spolupráci na vývoji hardwaru
a softwaru pro autonomní řízení. Uber už v srpnu
2016 start-up Otto odkoupil za 680 milionů dolarů.
Waymo tvrdí, že firmu Otto založili jeho bývalí

zaměstnanci s cílem prostřednictvím této firmy prodat
ukradené technické informace a obchodní tajemství
společnosti Uber a vše bylo součástí společného
plánu odcizit její duševní vlastnictví.
„Levandowski instaloval speciální software do
svého firemního notebooku a posléze stáhl 9,7 GB
vysoce důvěrných souborů a obchodních tajemství
včetně plánů, výkresové dokumentace a zkušebních
protokolů. Data nahrál na externí disk a poté
notebook přeformátoval ve snaze zahladit stopy po
své činnosti,“ tvrdí zástupce Waymo.
Firma Waymo podala v Kalifornii u federálního
soudu žalobu na společnosti Otto a Uber pro
porušení patentové ochrany, protiprávní zpronevěru
průmyslového tajemství a nekalé obchodní praktiky.
„Férová soutěž akceleruje technické inovace. Jenže
firmy Otto a Uber odcizily duševní vlastnictví Waymo,
takže se vyhnuly riziku špatných rozhodnutí a ušetřily
spoustu času i peněz za vývoj svého vlastního
technického řešení,“ uvádí Waymo.
Mluvčí společnosti Uber k aféře vydal prohlášení, že
se „jedná o pokus zbrzdit svého konkurenta.“
Alphabet Inc. v roce 2013 do projektu Travise
Kalanicka pro zprostředkování spolujízdy nazvaného
Uber investovala prostřednictví dceřiné společnosti
Google Ventures 260 milionů dolarů.
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120 let tradice vozidel se spalovacím motorem
Rok 2017 je pro automobilku Tatra velmi významný.
Právě před 120 lety bylo rozhodnuto o stavbě prvního
vozidla se spalovacím motorem v Nesselsdorfer
Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Díky předvídavosti
generálního ředitele Hugo Fischera von Röslerstamma
a zapálenosti textilního velkopodnikatele a
motoristického nadšence Theodora von Liebiega z
Liberce bylo možno v roce 1897 započít se stavbou
prvního automobilu vybaveného spalovacím
motorem.
Theodor von Liebieg velmi znal s Karlem Benzem a
svého dalšího obchodního přítele, Huga Fischera
z Röslerstammu, přesvědčil o výhodách stavby
automobilů v Kopřivnici (Nesselsdorfu). S Benzem
domluvil dodávku jednoho automobilu a několika
motorů pro potřeby společnosti NWF.
V roce 1897 začala stavba prvního automobilu se
spalovacím motorem nejen v celém RakouskuUhersku (pokud ovšem nepočítáme experimentální
vozidlo Siegfirieda Marcuse postavené v Adamově už
v roce 1888). Vůz NW Präsident s karosérií odvozenou
z kočárů typu Mylord vyjel v roce 1898 k jízdě z
Nesselsdorfu do Vídně, aby tam přispěl k oslavám 50
let vlády Franze Josefa I.
V roce 1898 v Kopřivnici postavili také první nákladní
automobil, opět s motorem Benz, tedy přesněji se
dvěma. Vůz měl zastřešený ložný prostor a zadní kola
měla větší průměr než přední.

V roce 1905 došlo v konstrukci automobilů NW k
revoluci, když byla tzv. německá škola vyměněna za
školu francouzskou. V následujícím roce se poprvé
proslavil konstruktér Hans Ledwinka, když vyvinul
čtyřválcový motor S. Ledwinka se již v roce 1897 jako
dobrovolník podílel na stavbě vozu Präsident.
Skutečné nákladní vozy přišly až s 1. světovou válkou v
podobě modelů NW TL2 a TL4. Číslice v jejich typovém
označení znamenala užitečnou hmotnost. Právě na
jednom z nich se v roce 1919 objevil nápis Tatra.
Název Tatra ale pro automobilku vybojoval osobní
vůz typu U v rámci jízdních zkoušek v zasněženém
terénu Vysokých Tater.
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