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Volkswagen Group Night v Ženevě
Na Volkswagen Group Night v Ženevě,
slavnostní přehlídce pořádané v předvečer
ženevského autosalonu, se představila i nová
Škoda Superb. Třetí generaci vrcholného
modelu v nabídce značky Škoda představil
předseda představenstva Winfried Vahland.
Předseda představenstva společnosti Seat
Jürgen Stackmann uvedl koncepční vůz
20v20, který kombinuje design sportovního
čtyřdveřového kupé s SUV a praktičností
kompaktního vozu.
Studie Audi prologue Avant je novou
variantou tohoto vizionářského konceptu Audi
prologue, představeného v listopadu 2014
na autosalonu v Los Angeles. Pětimístný vůz
přináší nejmodernější koncepci informačních
a zábavních systémů a technologií digitálně
propojujících vůz s jeho okolím. Audi
představilo i druhou generaci supersportu R8,
který podává vyšší výkony díky spolupráci
mezi závodními inženýry, závodními jezdci a
vývojovými pracovníky.

Porsche Cayman GT4 je prvním vysokovýkonným
sportovním GT, který má základ ve voze s
motorem před zadní nápravou. Pohání jej
motor 3,8 l z modelu 911 Carrera S a využívá
mnoho komponent z modelu 911 GT3.
Bentley Motors ukázal budoucí podobu
luxusního výkonného sportovního vozu ve
formě konceptu EXP 10 Speed 6, který se hlásí
k odkazu sportovních úspěchů značky.
Volkswagen předvedl Sport Coupé Concept
GTE, studii čtyřdveřového kupé s novým
pojetím designu značky Volkswagen a novou
generací uživatelských rozhraní. Zcela nový
Touran je prvním MPV vytvořeným na základě
modulární platformy MQB pro vozidla s
motorem uloženým vpředu napříč.
Seat 20v20 a Audi R8 najdete na dalších stránkách,
fotoreportáž je na str. 11 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Nová Škoda Superb na českém trhu
od 599 900 Kč
Cena nové generace vrcholného
modelu značky Škoda začíná na
částce 599 900 Kč ve výbavové verzi
Active s novým motorem 1,4 TSI/110
kW. Příjem objednávek u partnerů
Škoda v České republice začne
od 10. března, zahájení prodeje na
domácím trhu bude v červnu 2015.
Všichni partneři značky Škoda v České
republice jsou počínaje 10. březnem
připraveni přijímat první objednávky.
Zahájení prodeje proběhne v červnu
letošního roku.
Všechny vozy Superb nové generace, včetně výbavového stupně Active, disponují
standardně rozsáhlou bezpečnostní výbavou, ve které nechybí mimo jiné multikolizní
brzda, elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+, sedm airbagů a Front Assistant
včetně funkce nouzové brzdy City. Novinkou, poprvé použitou ve vozech Škoda, je
elektronická parkovací brzda.
více na www.autoweek.cz
Modernizovaný Peugeot 208
Nejprodávanější model značky Peugeot 208 se
tři roky po svém uvedení na trh dočkal oživení
vzhledu. Sportovnější podobu vozu zvýraznily
standardně dodávané 3D světlomety s LED
diodami. Peugeot 208 dostal i nové prvky
výbavy pro městský provoz - Active City Brake
(automatické nouzové brzdění v městském
provozu), parkovací kameru a Park Assist.
Nový Peugeot 208 nabízí i funkci MirrorScreen,
umožňující přenést ovládání chytrého telefonu
na dotykový displej vozu.
Nový Peugeot 208 pokračuje i v rozšiřování nabídky výbav a přichází s úrovní výbavy
GT Line, která přebírá některé stylové atributy od sportovní verze GTi.
Modernizovaný Peugeot 208 se pro Evropu vyrábí jak v Poissy (Francie), tak i v Trnavě.
Jeho prodej začne v polovině června 2015.
více na www.autoweek.cz

DS se představuje jako samostatná značka
Značka DS byla založena v červnu 2014.
V Ženevě poprvé v samostatné expozici
představila nové logo tvořené monogramem
DS s francouzským názvem DS Automobiles a
heslo Spirit of Avant-Garde.
Návštěvníci autosalonu se mohou seznámit s
novou DS 5 (představili jsme ji před týdnem).
Výstavní verze DS 5 Moon Dust zdůrazňuje
novou masku chladiče DS a chromové prvky
dostaly více lesku. Pro interiér byly použity
materiály jako hnědá voskovaná kůže, panely
dveří z plisovaného hedvábí a ozdobné prvky z
matně černého ebenu Macassar.
Vozem připomínajícím historii Citroënu DS z
roku 1955 je DS 21 Pallas ve verzi roku 2015.
Tento legendární vůz, který letos slaví 60 let,
představuje odkaz, z něhož značka DS čerpá.
Designéři DS přepracovali Citroën DS 21 Pallas
s cílem spojit v něm odkaz i přítomnost. Vůz je v
odstínu modré Encre, která odkazuje na odstín
nové DS 5 při jejím uvedení na trh, a interiér
je v semianilínové kůži Criollo jako nejluxusnější
verze dnešních DS.

Značka klade velký důraz na špičkovou techniku.
Proto pro své vozy připravila nabídku mobilních
služeb. Nový dotykový displej, který je použit u
nové DS 5 a u všech vozů DS bude k dispozici
během prvního pololetí, je kompatibilní s novou
funkcí Mirror Screen umožňující přístup k
aplikacím kompatibilním s chytrým telefonem.
DS Connect Box je nabídka mobilních služeb,
které pracují na základě GPS modulu a SIM karty.
K dispozici jsou čtyři sady: SOS & Assistance
pro automatické nouzové volání nebo přímé
propojení s nouzovým voláním pomocí tlačítka
SOS, Monitoring, což je virtuální servisní
knížka a zpráva o používání vozu, Mapping,
umožňující lokalizaci vozu, zobrazení projetých
tras a informace o používání vozu, a Racking pro
nalezení polohy vozu v případě jeho odcizení.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Nissan Sway - koncept malého vozu
Pozoruhodný čtyřdveřový koncept malého
vozu Sway rozvíjí styl designu značky
Nissan a ukazuje směr, kterým by se měl
ubírat design nové generace malých vozů
značky Nissan. Při jeho vývoji byly použity
stejné postupy, jako u nejprodávanějších
crossoverů Qashqai a Juke. Sway je dlouhý
4010 mm při rozvoru náprav 2570 mm. Jde
tedy o vůz, který by měl být předobrazem
nástupce modelu Micra.
více na www.autoweek.cz

Seat ukázal svou budoucnost
v podobě studie 20V20
Seat své historicky první
kompaktní SUV, vytvořené na
modulární platformě MQB,
představí příští rok v Ženevě.
Vyrábět se bude v Kvasinách
a na stejném základě se vyvíjí
i obdobný model se značkou
Škoda, který ale nebude
identický.
Seat v Ženevě předvádí svou
strategickou vizi budoucnosti
(tzn. Vision 2020) v podobě koncepčního vozu 20V20. Seat 20V20 (Veinte Veinte) s
délkou 4659 mm má s 20“ koly a adaptivními světlomety LED robustní vzhled a zdravou
dávku agresivity. V interiéru nalezne pohodlí a dostatek prostoru pět osob. Nabídka
variant pohonných jednotek zahrnuje motory TSI a TDI, hybridní pohon s možností
vnějšího nabíjení (Plug in hybrid) a k dispozici bude i s elektronicky řízeným pohonem
všech kol.
více na www.autoweek.cz

Další témata 9. týdne ve www.autoweek.cz:
Problémy autosalonu v Brně
Únorové registrace v ČR
Smlouva o spolupráci Samsung-Seat

Goodyear předvádí pneumatiky budoucnosti
Společnost Goodyear Tire & Rubber na
autosalonu v Ženevě představuje koncepty
revolučních pneumatik ukazující, co budeme
moci od obutí automobilů očekávat v blízké
budoucnosti - generování elektrického proudu
a uzpůsobování vlastností jízdním podmínkám.
Revoluční koncept pneumatiky BH03 ukazuje
možnost dobíjení akumulátoru elektromobilu
přeměnou tepla, generovaného zahříváním
pneumatiky při jejím odvalování po povrchu
vozovky, na elektrickou energii. Spolu s
očekávaným rozšiřováním použití elektromobilů
poroste význam této technologie, která
významnou měrou prodlouží jejich dojezd a
tím rozšíří možnosti jejich využití.
Elektrický proud se generuje interakcí uvnitř
směsi, z níž je pneumatika vyrobena. Materiál
má optimalizovanou strukturu, aby pneumatika
mohla generovat elektrický proud a přitom se
udržel nízký valivý odpor. Pneumatika je proto
vyrobena ze dvou materiálů. Termoelektrická
složka ve své ultračerné textuře při odvalování

generuje teplo díky své vysoké schopnosti
absorbce světla a tepla. Piezoelektrický materiál
zase při deformaci generuje elektrický proud.
Oba materiály vytvářejí uvnitř pneumatiky
strukturu tvořenou prostorovou (3DF) sítí.
Pneumatika Triple Tube má pod běhounem
zabudované tři trubice - po stranách u patek a
uprostřed. Z vnějšího zdroje se dodává vzduch
do zásobníku a z něho podle potřeby do tří
oddělených zásobníků nebo oněch tří trubic.
Pneumatika se samočinně přestavuje podle
okamžitých jízdních podmínek. V režimu Eco/
Safety maximální tlak ve všech třech trubicích
snižuje valivý odpor. V režimu Sporty se
snižuje tlak v trubici pod vnitřní patkou a tím
se zlepšuje ovladatelnost díky optimálnímu
kontaktu pneumatiky se suchou vozovkou.
Při režimu pro mokrý povrch Wet Traction
se maximalizuje tlak ve střední trubici, takže
se vyvýšením střední části běhounu zvyšuje
odolnost proti aquaplaningu.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Navigace pro historické vozy
Porsche
Porsche Classics nabízí navigaci
pro historická vozidla značky
prostřednictvím
systému
navrženého se snahou zachovat
klasickou estetiku originálních
přístrojových desek historických
vozidel.
Technici
Porsche
Classics
navrhli
vestavěnou
satelitní navigaci velmi malých
rozměrů s displejem jen 3,5“ a se
dvěma hlavními a šesti pomocnými ovladači navrženými ve stejném stylu, jaký se
používal u vozů značky Porsche v minulosti. Displej je dotykový a lze prostřednictvím
něj přes Bluetooth ovládat i chytrý telefon. Operační systém vychází z vlastního PCM
(Porsche Communication Management). Přístroj je navržen tak, aby dokonale zapadl
do originálního slotu DIN-1, jímž byly vozy Porsche vybaveny. V systému je ještě druhý
MicroSD slot připravený pro instalaci karty s hudbou podle vlastního výběru. Lze tak
nahradit kazetový magnetofon ve starších vozech, pro nějž už se dnes jen těžko hledají
kazety. Systém lze přes adaptér zapojit do stávajícího audiosystému vozu. Retrosystém
s navigací přijde na 1184 eur.
více na www.autoweek.cz
Nové Audi R8 v Ženevě
Výrazně
modernizované
Audi R8 pohání motor V10
5,2 FSI přes extrémně rychle
řadící
sedmirychlostní
převodovku S tronic se třemi
režimy automatizovaného
řízení a funkcí Launch
Control
pro
dosažení
maximální
akcelerace.
Desetiválec je k dispozici ve
dvou verzích - s výkonem
540 k a 610 k pro variantu
R8 V10 plus. Oba modely
jsou vybaveny systémem quattro (v normálním provozu je až 100 % hnacího momentu
přenášeno na zadní kola) a systémem řízení jízdní dynamiky Audi drive select s
režimy comfort, auto, dynamic a individual. Verze R8 V10 plus má navíc nový režim
performance. Novinkou jsou na přání dodávané laserové dálkové světlomety.
Výrobu nových supersportů bude zajišťovat dceřiná společnost automobilky quattro
GmbH.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Prokš přešel z Allianz do ČSOB Leasingu
Na pozici jednatele ČSOB Leasing
pojišťovací makléř nastoupil od března
Pavel Prokš (39). Do vedení společnosti
přichází z Allianz pojišťovny, kde se
posledních 12 let podílel na rozvoji
oblasti pojištění vozidel. Prokš ve funkci
nahrazuje Jana Starého, který ukončil
své působení ve společnosti k 31. 1. 2015.
„Od Pavla Prokše čekáme vysokou
profesionalitu, neotřelé nápady a tah na
branku. Jeho osobní přístup a hodnoty
jsou pro nás zárukou, že aktivně podpoří
naplňování strategie naší společnosti i
celé skupiny ČSOB. Určitě se společně
zaměříme na vývoj takových produktů
pojištění, které budou ve spojení s
financováním další novou přidanou
hodnotou pro naše zákazníky,“ uvedl
Josef
Rosenkranz,
místopředseda
představenstva a obchodní ředitel
společnosti ČSOB Leasing.
Pavel Prokš v letech 1999 až 2002 již
pracoval v ČSOB Leasing jako specialista
pojištění. Své zkušenosti a znalosti v oblasti
neživotního pojištění následně významně
prohloubil během působení v Allianz
pojišťovně a.s. na pozici vedoucího
oddělení podpory prodeje autopojištění
a následně i jako ředitel úseku pojištění
vozidel a flotil. Zároveň vykonával pozici
jednatele dceřiné společnosti Allianz
Kontakt, s.r.o., kde byl zodpovědný za
realizaci a nastavení smluvních vztahů s
dealery vozidel v oblasti zprostředkování
pojištění.
Pavel
Prokš
vystudoval
Provozně
ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Jako
manažer absolvoval řadu vzdělávacích
kurzů z oblasti pojišťovnictví, mimo
jiné pořádaných i Českou asociací
pojišťoven. Ve volném čase se věnuje
své rodině, sportu a jezdectví.

Laube opustil časopis AutoDesign&Styling
Časopis AutoDesign&Styling opustil jeho
dlouholetý šéfredaktor Radek Laube.
Podle dostupných informací se přesunul
do Škody Auto, kde se stal asistentem
šéfdesignéra značky Jozefa Kabaně. Novým
šéfredaktorem magazínu se stává Jindřich
Dušek. Ve funkci Professional Editor působí
Ondřej Laufer, který je zodpovědný za Auto
Design Awards. Photo Editorem se stává
Šimon Dušek, zodpovědný za Auto Design
Prague Gallery.
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Winfried Vahland převzal cenu ManBest 2014
Fotoreportáž z Volkswagen Night v Ženevě
Opel Karl se představuje
Dacia oslavuje speciální se verzí Celebration
SAČR reaguje na test Mladé fronty Dnes

Partner organizace:
Oldtimer číslo 1-2 2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel.
Hlavní témata:
Historie firmy Adler, 2. část
Čtyřkolky před půl stoletím: Austin Gipsy, DKW
Munga, Fiat Campagnola, GAZ (UAZ) 69,
International Scout, Kaiser Jeep Wagoneer a
Traveller, Land Rover Series II, Renault 4 Sinpar a
Toyota Land Cruiser FJ40
Zapomenutá revoluce: Autobianchi Primula
Cesta ke skořepině: historie samonosné karoserie
O kolečko míň - kola a pneumatiky historických
automobilů
Tatra 77 - 2. část, Škoda Š 430 - 85 let, Saab 99/900,
Škoda 130 LR skupiny B (1985)
Národní automobilové muzeum v Turíně
Nechybí ani kalendář akcí, přehled veteránských
klubů v ČR a řádková inzerce.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách sítě PNS a
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Winfried Vahland převzal cenu ManBest 2014
Předseda představenstva Škoda Auto Prof. Dr.
h.c. převzal na ženevském autosalonu během
slavnostní akce organizované společností Winfried Vahland Škoda Auto cenu ManBest 2014
udělenou mu porotou AutoBest.
Vítězem ankety AutoBest v kategorii určené
pro nejvýznamnější osobnost loňského roku
ManBest 2014 se stal předseda představenstva Škoda Auto Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland
za pozoruhodné výsledky, které značka pod
jeho vedením dosáhla při realizaci jím vytýčené
Růstové strategie.
Winfried Vahland se nemohl zúčastnit galavečera AutoBest 2015 v chorvatském Záhřebu
vzhledem ke své účasti na představení nové
Škody Superb v Praze. Na videu, natočeném

speciálně pro tuto příležitost, prof. Vahland za
cenu poděkoval slovy: „Velmi děkuji za ocenění
ManBest 2014. Je to pro mne velká čest, avšak
tento úspěch je možný pouze se skvělým týmem.
Proto bych chtěl toto ocenění přijmout jménem
našich zaměstnanců ve společnosti Škoda.
Ocenění AutoBest je pro nás velmi mimořádné,
neboť je to nejdůležitější cena udílená automobilům ve střední Evropě.“
Ocenění ManBest 2014 prof. Vahland převzal
na ženevském autosalonu během slavnostní
akce organizované společností Škoda Auto.
Cenu mu předali předseda AutoBest Dana Vardieho a president poroty Ilia Seliktar.

(Foto Vinko Kernc)

více na
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Volkswagen Group Night v Ženevě

Audi prologue Avant

Porsche Cayman GT4

Bentley EXP 10 Speed 6

Volkswagen Touran

Bugatti Veyron La Finale
více na
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Opel Karl se představuje
Opel na ženevském autosalonu představuje
zcela nový miniautomobil Karl, s nímž značka
rozšiřuje svou nabídku do zcela nového segmentu.
Uvnitř prostorný a navenek malý (délka jen 3680
mm, Adam má 3700 mm), atraktivní pětidveřový
vůz (Adam je čtyřmístný) Opel Karl by měl být
určen pro zákazníky citlivé na pořizovací cenu
i provozní náklady a přitom se zajímající i o
moderní techniku. Opel Karl je na jednu stranu
náhradou za základní model značky Agila a
současně na druhou stranu by měl získat bývalé
zákazníky Chevroletu.
Na výběr budou tři úrovně výbavy. Pohánět jej
bude nový celohliníkový zážehový tříválec 1,0
Ecotec o výkonu 55 kW (74 k) přes pětirychlostní
přímo řazenou převodovkou. V kombinovaném
cyklu má spotřebu jen 4,3 l/100 km (emise CO2
99 g/km).

Stejně jako modely Adam a Corsa je také
Karl od stupně Enjoy vybavený elektrickým
posilovačem řízení s režimem City, který po stlačení knoflíku výrazně sníží moment potřebný
pro ovládání volantu při manévrování v hustém
městském provozu.
Opel Karl (na rozdíl od Adama se bude v Británii pod značkou Vauxhall prodávat s tradičním
jménem Viva) je vybavený standardním asistentem pro rozjezd do svahu HSA (Hill Start Assist)
a systémem pro udržování v jízdním pruhu LDW
(Lane Departure Warning). K dispozici (standardně od stupně výbavy Enjoy) je i systém Park
Assist a tempomat s omezovačem rychlosti. Integrované odbočovací světlomety zvyšují bezpečnost jízdy při odbočovacích manévrech.

více na
www.autoweek.cz

Dacia slaví s výroční sérii Celebration
Již více než deset let uplynulo od uvedení modelu
Logan na trh v roce 2004. Za deset let se Dacia
dokázala prosadit s 3,1 milionu prodaných
vozidel. Během roku 2014 Dacia prodala 511
362 vozidel.
V České republice Dacia poskočila na 5. místo v
žebříčku prodejnosti s tržním podílem téměř 4,8
% při 9779 prodaných vozech. Zároveň se stala
3. nejprodávanější značkou soukromé klientele.
V rámci oslav deseti let Dacia připravila výroční
limitovanou sérii Celebration dostupnou pro
modely Logan, Logan MCV, Sandero, Duster,
Lodgy a Dokker. Limitovaná výroční série nabízí
exkluzivní barvu modrá Cosmos a modrá barva
se decentně objevuje i v interiéru. Interiér
získal osobitost kombinací tmavého karbonu
zvýrazněného tmavě modrou barvou čalounění
sedadel a bezpečnostních pásů s decentním
prošíváním sedadel v šedém odstínu.
Limitovaná série vychází z nabídky výbavy
Arctica. Standardní výbava nabízí klimatizaci,
tempomat s omezovačem rychlosti, zadní
parkovací senzory a elektricky ovládaná přední
i zadní okna.

Navigační systém nové generace MediaNav
2.0 je plně kompatibilní s připojením Bluetooth
a USB. Má v sobě integrovanou navigace,
poskytuje dopravní informace TMC (Traffic
Message Channel) a je zde aplikace AHA
pro snadné on-line připojení a propojení se
smartphony.
Dacia Media Nav 2.0 si zachovává veškeré
vlastnosti, které přinesly úspěch systému Media
Nav: velký dotykový displej s úhlopříčkou 7“
a domovskou stránku umožňující velmi snadný
výběr z šesti oblastí: rádio, média, telefon,
mapa, navigace (v zobrazení 2D a ptačí
perspektivě) a nastavení. Přenosná zařízení,
např. smartphone nebo MP3 přehrávač, se
připojují přes vstupy USB a Jack. Dacia Media
Nav 2.0 rovněž umožňuje pomocí technologie
Bluetooth bezdrátově telefonovat, přehrávat
hudbu a použít seznamy skladeb ze smartphonu.

(Foto Vinko Kernc)
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Stanovisko SAČR k testu autoservisů
Deník Mladá fronta Dnes zveřejnil dne 13.
ledna 2013 v příloze test šesti autoservisů, tří
autorizovaných značky Škoda a tří nezávislých.
Již v minulosti bylo deklarováno, že SAČR
nehodlá reagovat na každý článek či pořad v
médiích, který se týká údržby a oprav silničních
motorových vozidel. V tomto případě je však
třeba odmítnout některé pasáže z průvodního
komentáře zmíněného testu.
1. Zvýrazněný titulek na první straně MF Dnes
"Hříchy autoservisů. Kradou olej. Velký test.
Nejčastější triky a fígle mechaniků. Na co
si dát pozor?" ve stylu obecného oznámení
o "zlodějských" autoservisech a "fíglech"
mechaniků, považujeme za nepravdivý, za
urážku pracovníků mnoha poctivých autoservisů
a účelový. Ačkoliv lze pochopit snahu novin co
nejvíce zaujmout a zvýšit tím zejména stánkový
prodej, seriózní deník by se k laciným bulvárním
praktikám uchylovat neměl.
2. Opakovaně zdůrazňujeme, že snahy některých
médií rozdělovat z hlediska kvality autoservisy
na značkové/autorizované a neznačkové/
nezávislé, paušalizovat to a rádoby odborně
hodnotit, je nesprávné, nepřesné a zavádějící.

Pokud už někdo chce autoservisy nějak takto
klasifikovat, pak na "dobré" a "méně dobré".
Kvalitní práci a služby může totiž zcela nesporně
poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý
autoservis, velký či malý autoservis.
Ostatně žádný "autoservis" jako takový nikdy
žádný automobil neopravil. To dělají vždy
konkrétní lidé. Ti jsou vynikající, dobří či průměrní
nebo i podprůměrní. A to platí pro autorizované i
nezávislé autoservisy. Autorizované autoservisy
mají své specifické přednosti, ale totéž lze říci
i o těch nezávislých. Vybavení mohou mít obě
skupiny prakticky stejné. Je v zájmu zákazníků
i hospodářské soutěže v České republice, aby
na daném trhu působily jak autorizované, tak
nezávislé autoservisy.
Redaktoři, pod jejichž vedením se takové
testy autoservisů provádějí, by se měli v
rámci korektnosti a objektivnosti vyvarovat
nejrůznějších hodnocení a zevšeobecňování,
která vyžadují odborníka v daném oboru.
Skutečného odborníka! Nebo je prezentovat
jen jako vlastní názor. Často jde totiž z jejich
strany o zjevnou neinformovanost.
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