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Špičková technika v atraktivním balení

Renault Espace se před 30 lety stal praotcem
evropských minivanů. Po 1,3 milionu
prodaných kusů přichází pátá generace, která
bourá představu tradičního MPV. Espace se
proměnil v crossover, který vytváří novou
podobu velkého vozidla, které v souladu s
převažujícím celoevropským trendem chce
oslovit především firemní klienty, takže sází
především na komfort.
Díky nové modulární platformě CMF, lehčím
konstrukčním materiálům v nosné struktuře a
lehčím pohonným jednotkám se hmotnost proti
předchozí generaci snížila o 250 kg (tj. o 13 %),
což s lepší aerodynamikou i hospodárnějšími
motory (všechny mají zdvihový objem 1,6 l a
jsou přeplňované turbodmychadlem) přineslo
snížení spotřeby o 20 %.
Espace nabízí veškeré myslitelné asistenční
systémy běžné u velkých vozů. Zásadní novinkou
je systém Renault Multi Sense, umožňující řidiči

naprogramovat si auto podle svých představ od reakcí podvozku a pohonné jednotky přes
komfort ve voze až po zobrazení na displejích.
Espace využívá systém řízení všech kol
4Control, vyvinutý ve spolupráci s firmou Aisin.
Natáčení zadních kol pomocí elektromotoru
umožňuje radikální proměnu chování vozu zvýšení stability při projíždění zatáček ve velké
rychlosti a zlepšení ovladatelnosti zmenšením
průměru zatáčení při manévrování v malé
rychlosti. Systém 4Control je kombinován
se systémem řízení tuhosti tlumičů Tenneco
Monroe CVSAe. Jde o unikátní kombinaci
starající se o bezkonkurenční jízdní komfort.
Dominantní v interiéru je 8,7“ dotykový displej
na středovém panelu plynule přecházející
ve středovou konzoli tzv. Floating console.
Samozřejmě zde nemůže chybět osvědčený
ovládací a informační systém Renault R-Link 2.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Nový Peugeot Partner a Partner Tepee
Nové Peugeoty Partner a Partner
Tepee byly poprvé představeny na
autosalonu v Alžírsku. Atraktivitu obou
vozů zvyšují moderní prvky výbavy
umožňující vzájemné propojení a
připojení na internet i nejaktuálnější
řada motorů Euro 6. Výrazná příď
dostala novou masku chladiče, kterou
doplňují mlhové světlomety a denní
světla s LED diodami. Systém Grip
Control umožňuje jízdu na obtížně
sjízdných silnicích, polních cestách a v
terénu.
Parter Tepee je k dispozici s 5 nebo 7 samostatnými sedadly. Objem zavazadlového
prostoru je 675 až 3000 l. Pro nový Partner jsou na výběr dvě délky 438 cm a 463 cm s
nákladovým prostorem 3,3 m3 resp. 3,7 m3. Peugeot nabízí pro Partner program pro
optimalizaci řízení firemního vozového parku Peugeot Connect Fleet Management.
více na www.autoweek.cz
Unikátní šance pro studenty
Universitní studenti mají už
podruhé šanci dostat se v
rámci programu 2015 Infiniti
Performance
Engineering
Academy do týmu formule 1
Red Bull Racing. Po komplexním
třístupňovém
hodnocení
nejlepších žádostí, které mají tři
části - písemnou, videozáznam
a pohovor přes Skype - bude
vybráno pět uchazečů z
celého světa, přičemž jeden
bude z kontinentální Evropy. Ti
nastoupí na 12 měsíců na stáž rozdělenou mezi evropské vývojové středisko Infiniti a
tým Red Bull Racing v Anglii. Stáž bude s plným platem. Studenti budou pracovat na
vývojových projektech pro osobní vozy Infiniti a na vývoji hybridní technologie, která
spojuje monopost F1 se silničními auty.
„Hledáme techniky, kteří jsou vynikající ve svém oboru, ale současně mají přesah do
jiných oblastí,“ říká šéftechnik týmu Infiniti Red Bull Racing Adrian Newey, který má
nad projektem patronát (na fotografii je s trojicí loňských vítězů).
více na www.autoweek.cz

Ne jedno, ale dvě nová SUV se značkou Škoda?

Při výroční tiskové konferenci společnosti
Škoda Auto (viz. str. 6) samozřejmě přišla řeč
i na připravované modely. Na možnost výroby
modelu Fabia RS nové generace šéf technického
vývoje Frank Welsch řekl: „Verze Fabia RS,
odvozená od třetí generace modelu Fabia,
po zkušenostech s předchozí generací určitě
nebude. Pro tento vůz se totiž rozhodlo velmi
málo zákazníků. Zákazníci ale mají zájem o
atraktivní variantu Fabia Monte Carlo a nezáleží
jim při tom na výkonu motoru.“
Co se týče modelové nabídky předseda
představenstva
společnosti
Škoda
Auto
Winfried Vahland mj. řekl: „Mezi SUV bude mít
Yeti určitě nástupce a usilovně pracujeme na
větším SUV. Už jsem se s jeho prototypem svezl,
takže mohu konstatovat, že má motor i nějaké
plechy kolem. O tom, zda bude ještě třetí SUV
v nabídce, zatím můžeme jen filosofovat. Bude
i následník Roomsteru, kterého představíme
ve druhé polovině letošního roku.“ (Pozn.: na
výroční konferenci Volkswagenu zaznělo, že
nový Roomster by se měl vyrábět v Poznani).

Možné velké SUV Vahland posléze ještě více
přiblížil: „ Výrobu třetího SUV vidím jako
reakci na vývojové trendy ve světě. V našich
plánech je až sedmimístný automobil na cenově
podobné úrovni jako je Superb. Model Superb
je velmi dobrým základem k vytvoření skupiny
potenciálních zákazníků pro velké SUV. To bude
mít pohon všech kol, a co se týče velikosti, mělo
by být podstatně delší než 4,60 m, ale nemělo
by překročit hranici 4,80 m.“
Velké SUV by se mělo představit snad už v
roce 2017, ale ještě před tím přijde do výroby
kompaktní model, po technické stránce obdobný
s už oficiálně ohlášeným SUV Seat, které se začne
vyrábět v Kvasinách v roce 2016. Designově
zcela odlišný vůz Škoda přijde na řadu krátce
po té.
„V Kvasinách jsme zahájili největší modernizaci
a rozšíření závodu v jeho 80leté historii. Chceme
tento závod etablovat jako nové kompetenční
centrum pro vozy SUV,“ uvedl Vahland.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Nový Volkswagen Caddy Maxi
Volkswagen Užitkové krátce po světové premiéře
modelu Caddy předvedl novou generaci tohoto
kompaktního velkoprostorového a užitkového
vozu také v dlouhé verzi Maxi. Během 11 let výroby
předchozí generace bylo po celém světě prodáno
1,5 milionu vozů Caddy. Přibližně třetina z tohoto
počtu byla ve verzi Caddy Maxi. Na to hodlá
navázat její nástupce. Jeho rozvor byl v porovnání
s normální variantou prodloužen o 32 cm.
Caddy Maxi se třemi řadami sedadel má objem zavazadlového prostoru 530 l. V případě
potřeby mohou být obě zadní řady sedadel vyjmuty a objem zavazadelníku se zvětší
na 1350 l, vyjmutím i druhé řady sedadel až na 3700 l. Pro Caddy Maxi jsou k dispozici
tři verze dvoulitrového čtyřválce TDI s výkony od 75 kW (102 k) do 110 kW (150 k) a dva
zážehové motory - tříválec 1,0 TSI/75 kW (102 k) a čtyřválec 1,4 TSI/92 kW (125 k).
Předprodej nového Caddy Maxi na českém trhu bude zahájen během druhého čtvrtletí.
První dodávky českým zákazníkům proběhnou v září.
více na www.autoweek.cz
Mitsubishi Concept XR-PHEV II
zaujal dvojnásob
Mitsubishi Concept XR-PHEV II
je studie městského crossoveru,
který bude druhým modelem
značky s hybridním pohonem
s vnějším dobíjením (Plug in)
po modelu Outlander PHEV.
XR je zkratkou pro X Runner (tj.
Crossover Runner). Koncept je
předobrazem nové generace kompaktního SUV ASX, což je nejprodávanější model
značky Mitsubishi v Evropě. Je dlouhý 449 cm při rozvoru náprav 267 cm.
Design konceptu, který je modernizovanou verzí studie XR-PHEV, uvedené v roce 2013,
nese neobvykle mnoho stylistických prvků shodných s konceptem Lada X-Ray, který se
představil v létě 2012. Vzhledem k tomu, že od AvtoVAZ k Mitsubishi nedávno odešel
belgický designér Thomas Brickwood, nemusí být podobnost obou vozů tak docela
náhodná.
Nový systém hybridního pohonu s dobíjením PHEV zahrnuje spalovací motor MIVEC,
elektromotor/generátor a napájecí jednotku (Power Drive Unit). Všechny komponenty
pohonné jednotky jsou v přední části vozu. Systém automaticky přepíná mezi režimy
jízdy čistě na elektřinu, sériovým hybridním pohonem a paralelním hybridním pohonem.
více na www.autoweek.cz
Další témata 11. týdne ve www.autoweek.cz:
Nové CNG stanice Vemex
Autoshow Praha se uskuteční v říjnu

Škoda Auto v roce 2014: rekordní prodej i finanční výsledky
V roce 2014 Škoda Auto poprvé ve své 120leté
historii dodala svým zákazníkům na celém
světě více než 1 milion vozů. Prodej vozů
Škoda vzrostl o 12,7 % na 1 037 200 vozů
(v roce 2013 to bylo 920 800 vozů) a podíl
značky Škoda na světovém trhu vzrostl na 1,4
% (v roce 2013 1,3 %). Nové rekordní hodnoty
dosáhly i finanční výsledky společnosti: tržby
vzrostly o 13,9 % na 11,8 miliardy eur (2013:
10,3 miliardy eur) a provozní výsledek o 56,5
% na 817 milionů eur (2013: 522 milionů eur).
Předseda představenstva společnosti Škoda
Auto Winfried Vahland dosažené výsledky
komentoval: „Rok 2014 byl pro náš podnik
rokem velmi úspěšným. Náš úspěch je
výsledkem důsledné a vytrvalé práce. I když
byl rok 2014 pro společnost Škoda Auto skvělý,
musíme se dále zlepšovat a být lepší než naši
konkurenti. Musíme být přizpůsobiví a rychlí,
musíme náš podnik učinit ještě flexibilnějším,
agilnějším a modernějším. Nechceme snižovat
stav personálu. Je tomu přesně naopak.“

„Celý tým zaměstnanců společnosti Škoda
Auto vykonal fantastický kus práce. Chtěl
bych všem pracovníkům společnosti Škoda
Auto a odborové organizaci KOVO za jejich
výkon co nejsrdečněji poděkovat. Naši vysoce
motivovaní a dobře vyškolení pracovníci jsou
základem úspěchu společnosti Škoda Auto.
Oni jsou nositeli celosvětového úspěchu našich
vozidel,“ pokračoval Vahland.
Vahland nezapomněl připomenout i význam
vlastního vývoje: „Naše značka má v Česaně
k dispozici čtvrté největší vývojové centrum
v koncernu Volkswagen, které je jedním z
nejmodernějších v celém automobilovém
průmyslu. Škoda je jedinou automobilkou, která
v Česku nejen vozidla a jejich komponenty
vyrábí, nýbrž je i vyvíjí. Za tím účelem
zaměstnává v současné době přibližně 1700
specialistů, inženýrů, designérů a konstruktérů,“
dodal Vahland.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Škoda Handy pomáhá osobám
se sníženou pohyblivostí
Škoda Handy je program
zaměřený na podporu mobility
osob se zdravotním postižením.
Tým zkušených poradců využívá
své dlouholeté pracovní i
osobní zkušenosti k pomoci
handicapovaným klientům při
vyřizování koupě vozu a finanční
podpory, v případě potřeby
se s klienty účastní i jednání na
příslušných úřadech. Skutečnost,
že sami poradci jsou osoby se
zdravotním postižením, jim dává
možnost lépe porozumět specifickým aspektům a konkrétním potřebám jednotlivců.
„Škoda Handy je projektem, který vychází z konkrétních potřeb našich handicapovaných
spoluobčanů. Věříme, že dlouholeté zkušenosti našich prodejních partnerů pomohou
zájemcům s handicapem překonávat problémy plynoucí ze snížené mobility a usnadní
jim pořízení nového nebo zánovního vozu,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní organizace
Škoda Auto Česká republika.
Ambasadorem projektu Škoda Handy se stal paralympijský vítěz a mistr světa v silniční
cyklistice Jiří Ježek.
více na www.autoweek.cz
Průměrná mzda v autoprůmyslu roste
Průměrná mzda celkem 112 877 osob, zaměstnaných v roce 2014 ve firmách AutoSAP,
dosáhla hodnoty 31 867 Kč, což je o 24 % více než činí celorepublikový průměr za
uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem. Průměrná mzda v kategorii
dělnických profesí (celkem za 82 735 zaměstnanců) dosáhla v roce 2014 hodnoty 26
284 Kč. Je to o 2,33 % více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku.
U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti konci roku 2013 zvýšil o
1,5 % (o 492 osob) a u dodavatelů (101 firem) činil nárůst 4 % (o 2894 osob). Nárůst byl i u
účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový
průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,6 % (o 187 osob).
„Za uplynulých pět let se počet pracovníků ve firmách AutoSAP zvýšil o více než 7500
osob. Pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR a zejména růst počtu pracovníků ve
výzkumu a vývoji řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým
potenciálem pro další období,“ konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

Vaněk předal práci agentuře a odešel z
Toyoty
Na centrále Toyoty Motor Czech byl minulý
týden naposledy k vidění PR manažer
značky Tomáš Vaněk. Dlouholetému
mluvčímu firmy byla podle dostupných
informací nabídnuta sdružená pozice PR
manažera, marketéra a produktového
pracovníka. Rozhodl se jí ale odmítnout a
z firmy odejít. “Nemám nyní rozjednanou
žádnou novou práci. Chvíli si odpočinu
a budu se rozhlížet po trhu. Vidím dvě
možnosti svého dalšího profesního
vývoje – další zaměstnání v korporaci
nebo vlastní byznys,” řekl nám Tomáš
Vaněk. V Toyotě po něm PR dočasně
přebírá kompetence Kateřina Blínová,
dosud odpovědná za marketingovou
komunikaci. Administrativní agendou
v některých oblastech PR je pověřena
agentura Beaufort.

Autopojištění Allianz povede Karel Platl
K 1. březnu 2015 ukončil své působení v Allianz
pojišťovně ředitel úseku pojištění vozidel
Pavel Prokš. Jeho post nyní nově zastává
Karel Platl (35), který byl v posledních letech
jeho nejbližším spolupracovníkem. Karel Platl
spojil svoji dosavadní pracovní kariéru se
značkou Allianz. Do této pojišťovny nastoupil
již v roce 1999 jako referent správy pojištění
vozidel. Během svého 16letého působení ve
společnosti prošel mnoha funkcemi a přitom
neopustil obor autopojištění. V uplynulých
dvou letech zastával funkci vedoucího
oddělení individuálního a leasingového
autopojištění. Nově bude Karel Platl z
pozice jednatele dceřiné společnosti Allianz
Kontakt také koordinovat činnosti spojené
s prodejem pojištění u dealerů vozidel,
zejména půjde o nastavení podmínek
spolupráce a uzavírání smluvních vztahů.
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Ceník Renault Espace
Výroční tisková konference Škoda Auto 2015 - z vystoupení Bohdana Wojnara
Vyšší výkon díky vstřikování vody u BMW M4 Coupé
Problém s vozy v polopřevodu pro motoristy i malé autobazary
Světová produkce automobilů 2014
Audi R8 v závodní verzi R8 LMS GT3
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Autoservis číslo 03/2015

Hlavním tématem nového čísla magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket jsou kola
a pneumatiky, ale také se svezete s vozem
Land Rover Discovery Sport po Islandu, začíná
podvozková poradna o dílech Moog a najdete
zde reakci Ford Motor na odstraňování DPF.
Z dalšího obsahu:
- Stanovisko SAČR k testu autoservisů v deníku MF
Dnes
- Reakce FIGIEFA na nedostatky v zabezpečení
BMW ConnectedDrive
- Audatex Systems převzala IBS Automotive
- Nepravdivé údaje u poloviny ojetin
Autoservis je možné zakoupit osobně ve
vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9. Další informace na:
autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 918 139.

Renault Espace
Už základní výbava Life nabízí mj. světlomety
LED Pure Vision, volant a řadicí páku potažené
kůží, dvouzónovou klimatizaci, hands-free kartu Renault, elektricky ovládaná okna i vnější
zrcátka, klimatizovanou přihrádku Renault Easy
Life, multimediální systém R-Link 2 s 3D navigací
TomTom a dotykovým displejem 8,7“, hi-fi systém Arkamys, Bluetooth, hands free a parkovací
kameru s čidly vpředu, vzadu i po stranách.
Výbava Zen přidává mj. systém Multi Sense,
osvětlení interiéru Ambiente Lighting a středovou konzoli Floating Console.

Na vrcholu nabídky je exkluzivní varianta Initiale Paris se sound systémem Bose Surround
se 12 reproduktory, inteligentním parkovacím
asistentem, řízením všech kol 4Control spolu s
Electronic Damper Systemem a předními sedadly s masážní funkcí.
Nový Espace se bude dodávat s pětiletou zárukou resp. na 150 000 km. Pátou generaci modelu Espace už lze u koncesionářů značky objednávat, ale první vozy ze závodu Douai dorazí
v květnu.

více na
www.autoweek.cz

Výroční tisková konference Škoda Auto 2015
Z vystoupení člena představenstva Škoda Auto
za HR management Bohdana Wojnara.
Jsme hrdi na angažovaný a kompetentní personál. Naší zaměstnanci „žijí“ značkou Škoda.
Řada rodin pracuje v podniku již po několik generací. Loajalita pracovníků je vysoká: průměrná
příslušnost k firmě dosahuje kolem 13 let.
Jako největší průmyslový zaměstnavatel v České
republice máme mimořádnou zodpovědnost za
naše zaměstnance. Prostřednictvím našich třech
výrobních závodů zajišťujeme zaměstnanost
desítkám tisíc lidí a přispíváme výraznou měrou
k zajištění budoucnosti automobilového průmyslu v této zemi.
Srdcovou záležitostí pro společnost Škoda Auto
je obzvláště vzdělávání mladých lidí. Kromě
různých námi podporovaných aktivit je těžištěm
naší strategie v této oblasti Střední odborné
učiliště Škoda Auto. Všichni absolventi obdrží
po ukončení studia nabídku pracovního místa.
V roce 2014 šlo více než 50 milionů korun do
nového vybavení a modernizace SOU.

je nezbytná pro konkurenceschopnost českého
hospodářství a je tím také celospolečenským
úkolem, který Škoda Auto iniciovala a silně podporuje.
Ústřední výzvou pro řízení personálu je digitalizace. Ta zásadně mění celý svět práce. Takzvaný internet věcí – tedy propojení strojů, robotů, výrobních úseků a závodů – změní trvale
způsob výroby a administrativy v podniku. Vstupujeme do čtvrté průmyslové revoluce. Na tuto
masivní změnu se musí připravit každý podnik.
To jsou důvody, proč jsme v roce 2014 zahájili projekt vysoce výkonné organizace (High
Performance Organization). Jde o to, abychom
udrželi společnost Škoda Auto adaptabilní, agilní, rychlou a pružnou. Jedno je totiž jasné: kdo
se nepřizpůsobí, bude přizpůsoben. Škoda to
už ve své 120leté historii dokázala a dokážeme
to i nadále. V rámci HPO se nám například podařilo zjednodušit organizační strukturu a zrychlit tok informací. Sestavili jsme nové, průřezové projektové týmy, které umožňují rychlejší a
efektivnější spolupráci mezi jednotlivými útvary.
A ve velké míře jsme již odbourali byrokracii.

Je zcela zásadní získat mladé lidi zejména pro
technické profese. Jejich odpovídající kvalifikace

více na
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Vyšší výkon díky vstřikování vody
Safety Car BMW M4 Coupé pro MotoGP je
koncipován pro jízdu po závodních okruzích.
Pomáhá mu v tom zážehový vysokootáčkový
řadový šestiválec M TwinPower Turbo. Safety
Car MotoGP ale musí disponovat ještě vyššími
výkonovými parametry. Inženýři divize BMW
M proto tuto pohonnou jednotku vybavili vstřikováním vody. Safety Car BMW M4 MotoGP
otevírá možnost využití této technologie v budoucích sériově vyráběných modelech.
Výkon přeplňovaného šestiválce klade mimořádně vysoké nároky na řízení provozní
teploty. Stlačený vzduch, který se v turbodmychadle zahřívá, je ochlazován nepřímým mezichladičem. Výrazné zvýšení výkonu klade
ještě vyšší nároky na tepelnou bilanci motoru,
zejména na chlazení stlačeného vzduchu. Tento problém byl vyřešen pomocí vstřikování vody
do sání. Voda je jemně rozprašována do sacího
modulu a odpařováním výrazně ochlazuje stlačený nasávaný vzduch. Tím se snižuje teplota ve spalovacím prostoru a s ní i tendence k
detonačnímu spalování (tzv. klepání motoru).

Přeplňovaný motor proto může pracovat s vyšším plnicím tlakem a optimalizovaným předstihem zážehu.
Nižší provozní teplota také zabraňuje tvorbě
škodlivých látek, zejména oxidů dusíku (NOx).
Počítá-li se v konstrukci vysokovýkonného motoru se vstřikováním vody, může být použito turbodmychadlo s vyšším plnicím tlakem a zároveň
zachován vysoký kompresní poměr motoru.
Výsledkem je výrazné zvýšení výkonových parametrů a snížení spotřeby paliva a emisí při
plném zatížení. Použití vstřikování vody tedy
umožňuje při konstrukci výkonných motorů dosahovat zdánlivě protichůdných cílů.
V náročném provozu na závodním okruhu je
vždy nezbytné doplnit zásobu vody vždy při
čerpání paliva. Během běžného provozu jsou intervaly mezi doplňováním vody výrazně delší v
závislosti na jízdním stylu. I při rychlejší jízdě na
dálnici je nutné nádrž vody doplňovat přibližně
jen při každém pátém čerpání paliva. Systém
nevyžaduje žádnou další údržbu.

více na
www.autoweek.cz

AAA Auto pomáhá s vozy v polopřevodu
Zákon platný od 1. ledna striktně požaduje
dohlášení vozů odhlášených od původních
majitelů na nové majitele nejpozději do
konce června letošního roku. Pokud majitelé
tzv. dohlášení nestihnou, jejich auta budou z
registru automaticky trvale vyřazena, zanikne
jejich povinné ručení a technická způsobilost.
Provozování těchto vozů bude tedy nelegální.
Vozy po 30. červnu 2015 již nikdy nepůjde
znovu přihlásit. Podle Ministerstva dopravy
eviduje Centrální registr vozidel v takzvaném
polopřevodu až čtvrt milionu takových vozů,
někteří odborníci hovoří až o 700 000 aut!
Společnost AAA Auto proto zřídila ve svém call
centru speciální telefonní linku s vyškolenými
odborníky na problematiku tzv. polopřevodů.
AAA Auto při telefonickém průzkumu
Kontaktního centra mezi zákazníky zjistilo
nejčastější důvody, proč vozidla dosud nebyla
dohlášena:
- Vůz de facto neexistuje - byl rozebrán nebo
jinak zlikvidován či je po totální havárii
- Současný majitel netušil, že vůz vlastní
- Současný majitel vůz zdědil

- Vůz byl opakovaně přeprodán, ale smlouvy se
ztratily
- Současný majitel je v exekuci a nechce mít
majetek psaný na sebe
- Současný majitel se vyhýbá placení pokut,
povinného ručení či ekologického poplatku
- Vůz neprošel z důvodu vady kontrolou na STK.
Zrušení tzv. polopřevodů komplikuje život
i autobazarům. Nový zákon je totiž nutí
přepisovat vykoupená auta na sebe a současně
zkrátil dobu nutnou pro přeregistraci vozidel při
prodeji na dva týdny. To pro autobazary přináší
mimořádnou administrativní zátěž.
Michal Häckl z AAA Auto odhaduje, že okolo
15 % autobazarů kvůli tomu zanikne: „Zkrácení
převodu vyžaduje dvojnásobnou kapacitu
lidí, což si nemohou všechny autobazary
dovolit. Mnozí obchodníci tuto administrativu
nezvládnou a zmizí. Je to tedy příležitost k
pročištění českého trhu. Je to nesmírná zátěž,
ale my jsme se na změnu připravili, takže to na
naši činnost nemělo žádný vliv.“
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Světová produkce automobilů 2014
Mezinárodní organizace výrobců automobilů
OICA zveřejnila údaje o výrobě a prvních
registracích (prodeji) nových motorových
vozidel ve světě za minulý rok. V roce 2014 bylo
vyrobeno celkem 89 747 430 motorových vozidel
(tj. osobních automobilů, malých užitkových
vozidel, nákladních vozů a autobusů), což bylo
o 2,56 % více než v roce 2013. Prodej nových
vozidel přitom celosvětově vzrostl o 3,15 % na
celkem 88 164 642 vozidel.

roku 2005 došlo k poklesu výroby o 2,10 %),
k prudkému růstu výroby došlo v regionu Asie/
Oceánie - oproti roku 2005 o 83,38 %.

Růst výroby vozidel v Evropě činil 2,31 % na
20 382 459 vozidel a v Americe pouze 0,73
% na 21 284 523 vozidel. Růst o 3,40 % byl
zaznamenán v regionu Asie/Oceánie (výroba
2014 dosáhla 47 372 100 vozidel). K nejvyššímu
růstu výroby, o 11,28 %, došlo v Africe (výroba
zde ale činila jen 708 348 vozidel, tedy méně
než v ČR).

Téměř 62 % světové produkce vozidel vytváří pět
zemí v pořadí Čína, USA, Japonsko, Německo
a Jižní Korea. Dle údajů OICA se motorová
vozidla vyrábějí v 52 zemích. Česká republika
je dle počtu vyrobených vozidel na 16. místě ve
světě. Obdobně se téměř 60 % celosvětového
prodeje nových vozidel uskutečňuje v pěti
zemích, a to v Číně, USA, Japonsku, Brazílii a
Německu. Údaje OICA zaznamenávají údaje o
prodeji v celkem 144 zemích, český trh je na
38. místě ve světě.

Za uplynulých 10 let došlo k významným posunům.
Zatímco v Evropě byl počet vyrobených vozidel
v porovnání s rokem 2005 téměř stejný (proti

V oblasti prodeje nových motorových vozidel
je situace v Evropě méně příznivá. Prodej
motorových vozidel v Evropě se za posledních
10 let snížil o více než 2 miliony - oproti roku
2005 o 12,26 %, zatímco v regionu Asie/
Oceánie došlo k růstu o 108,60 %.
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Audi R8 LMS GT3
Audi R8 je ve verzi R8 LMS velmi úspěšným vozem
také v zákaznickém sportu. Hlavním faktorem
úspěchu je skutečnost, že motoristický sport byl
od začátku součástí vývojových plánů. Závodní
vůz R8 LMS pro soukromé týmy odstartoval
svou úspěšnou kariéru v roce 2009. Od té doby
vybojoval po celém světě více než 190 vítězství
a 23 mistrovských titulů.
Zároveň s novým sériově vyráběným modelem
R8 slaví debut druhá generace závodního vozu
R8 LMS, na jejímž vývoji úzce spolupracovali
kolegové ze závodního oddělení i sériové
výroby. Jak sériová verze R8, tak i závodní
R8 LMS poskytují v porovnání s předchůdcem
výrazně vyšší výkony. Obě verze spolu sdílejí
cca 50 % dílů.
Karoserie závodního vozu GT3 s pohonem
zadních kol vychází z prostorového rámu ASF
vyrobeného z různých materiálů, který byl ve
velmi namáhaných oblastech patřičně vyztužen.
Rám byl navíc doplněn bezpečnostním rámem.

Naprostá většina vnějších panelů karoserie je
vyrobena z kompozitu vyztuženého uhlíkovými
vlákny CFRP. Díky tomu jako první GT3 úspěšně
absolvoval crash trest podle požadavků platných
pro mnohem lehčí prototypy LMP. Homologační
hmotnost činí 1225 kg.
Motor V10 5,2 l je prakticky identický se
sériovým a poskytuje nejvyšší výkon 430 kW
(585 k) v závislosti na příslušných předpisech
a předepsaném restriktoru sání. Provozní
interval motoru do nezbytné přestavby je
nadstandardních 20 000 km.
Prodej nového R8 LMS soukromým závodním
týmům po celém světě bude zahájen pro
sezonu 2016. Letos čeká na nový závodní
vůz první tovární nasazení v mezinárodních
vytrvalostních a krátkých závodech, jakož i
v zážitkovém programu pro zákazníky Audi
driving experience.

