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Unikátní kompaktní kupé: třetí učňovský vůz Škoda
Žáci Středního odborného učiliště strojírenského
Škoda Auto opět staví vůz svých snů. Je to již
třetí učňovský projekt, tentokrát jde o kompaktní
třídveřové kupé s dlouhou skleněnou střechou.
Projekt ukazuje vysokou kvalitu profesního
vzdělávání ve společnosti Škoda Auto.
Již několik měsíců pracuje tým 27 žáků Středního
odborného učiliště strojírenského Škoda Auto v
Mladé Boleslavi za pomoci svých pedagogů na
unikátní studii třetího učňovského vozu Škoda.
Projekt, za který odpovídá Škoda Akademie,
podporují oblasti Technického vývoje, Designu
a Výroby. Hotová studie vozu bude veřejnosti
představena v květnu. Do té doby získá automobil i
své jméno.
S aktuálním stavem projektu se seznámili předseda
představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard
Maier se členy představenstva Michaelem
Oeljeklausem za oblast výroby a logistiky a
Bohdanem Wojnarem za oblast personalistiky
společně s dalšími experty z odborných útvarů
společnosti.
„Je skvělé vidět, s jakou angažovaností a s jakou vášní
se naši žáci pustili do práce. Se třetím učňovským

vozem vzniká další emocionální studie. Také tento
koncept bude mimořádným automobilem. Stejně
jako jeho předchůdci prokáže, jak vysoké je technické
a řemeslné know-how žáků našeho učiliště,“ říká
Bohdan Wojnar.
Cílem projektu je podpořit kreativitu a odbornou
kompetenci žáků odborného učiliště a umožnit jim
vnést do vozu své nadšení a vlastní myšlenky. Nový
učňovský vůz bude mít karoserii kupé se dvěma
prodlouženými dveřmi. Linii opticky prodlouží
dvoubarevné červenočerné lakování a dlouhá
prosklená střecha. Tímto konceptem Škoda navazuje
na dva předchozí projekty - v roce 2014 vznikl malý
kabriolet CitiJet na bázi modelu Citigo a v roce 2015
pickup FUNStar s technikou modelu Fabia.
Zdeněk Stanke, vedoucí týmu složeného z pěti
dívek a 22 mladých mužů, vysvětluje: „Jsem na svůj
tým hrdý. Děláme pokroky, protože všichni podávají
maximální výkon. Chtěl bych zdůraznit, že naši žáci
musí práci na projektu sladit se svými školními
povinnostmi.“
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Renault Talisman Grandtour
Renault Talisman je už možné
objednávat také ve verzi
Grandtour, přičemž příplatek
za kombi oproti verzi sedan
činí 30 000 Kč. Stejně jako
pro verzi sedan se pro
Grandtour poskytuje záruka
na 5 let nebo 150 000 km s
Premium Assistance v ceně
vozu. Pro firemní klientelu jsou navíc připraveny speciální podmínky na nákup vozu.
Díky operativnímu leasingu ve spolupráci s Unicredit Fleet Management lze jezdit s
Renaultem Talisman ve verzi sedan i Grandtour již za 7300 Kč bez DPH měsíčně.
Renault Talisman Grandtour jako jediný ve své třídě nabízí aktivní řízení všech 4 kol s
natáčecí zadní nápravou - systém 4Control, který se pojí s nastavitelnou tuhostí tlumičů.
Talisman Grandtour nabízí full LED světlomety, řadu komfortních a bezpečnostních
asistentů, online multimediální systém R-Link 2 s nebo systém Multi-Sense, pomocí
kterého lze volit z pěti jízdních režimů.
více na www.autoweek.cz

Nová letní pneumatika Dunlop Sport Maxx RT2
Dunlop uvádí na trh novou vysoce výkonnou letní pneumatiku vyladěnou na maximální
přilnavost a přesné řízení Dunlop Sport Maxx RT2. Dunlop vyvinul pneumatiku, která si
zakládá na dosažení maximálního zážitku
z jízdy. Při konstrukci nové pneumatiky byly
bohatým zdrojem zkušeností a inspirace
dlouholeté aktivity značky Dunlop
v motoristickém sportu, především
ve vytrvalostních závodech. „Jde o
perfektní ultravýkonnou pneumatiku pro
náročné řidiče, kteří hledají mimořádný
zážitek z jízdy. Výsledky testů potvrzují, že
jsme s touto pneumatikou v segmentu
ultravýkonných
pneumatik
(UHP)
dokázali obsadit silnou pozici,“ řekl ředitel
marketingu Goodyear Dunlop v Evropě
Alexis Bortoluzzi. Nová řada pneumatik
Sport Maxx RT2 pokrývá rozměry 17“ až
21“.
více na www.autoweek.cz

První showroom Rolls-Royce Motor Cars v Praze
Společnost Rolls-Royce Motor Cars Prague slavnostně
otevřela showroom, který se stal prvním prodejním
místem této luxusní značky v České republice. RollsRoyce Boutique sídlí na začátku luxusní nákupní zóny
v Pařížské ulici, tedy jedné z nejprestižnějších adres v
Praze. České dealerství Rolls-Royce patří do skupiny
CarTec Group.
Obchodní a marketingový ředitel společnosti RollsRoyce Motor Cars a člen jejího představenstva Fintan
Knight k otevření showroomu řekl: „Toto místo se
dnes stává srdcem luxusu v České republice. Díky
slibnému ekonomickému vývoji v regionu střední a
východní Evropy nepochybujeme o tom, že se bude
jednat o prospěšné a dlouhodobé partnerství.“

Když se před dvěma roky společnost Rolls-Royce
Motor Cars rozhodla, že Česká republika je vhodným
místem pro vybudování prodejního místa, byla do
výběrového řízení o obchodního partnera pozvána
i společnost CarTec Evy a Karla Kadlecových. Karel
Kadlec, vlastník společností Rolls-Royce Motor
Cars Prague a CarTec, k tomu dodal: „Rolls-Royce
ztělesňuje individualitu tak jako žádná jiná značka.
Jsme proto nesmírně potěšeni, že naše společnost
byla z rozhodnutí Rolls-Royce Motor Cars jmenována
exkluzivním dealerem vozů, které reprezentují
absolutní luxus, pro Českou republiku.”
Historický okamžik byl provázen českou premiérou
luxusního kabrioletu Rolls-Royce Dawn. Ten byl
světové veřejnosti poprvé představen v září minulého
roku a k prvním zákazníkům poputuje v květnu.
Rolls-Royce má 132 dealerů po celém světě, v
Evropě ho momentálně reprezentuje 23 showroomů.
Modelová nabídka se skládá z osmi modelů: Phantom,
Phantom Extended Wheelbase, Phantom Drophead
Coupé, Phantom Coupé, Ghost, Ghost Extended
Wheelbase, Wraith a od jara Dawn.
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Nová Toyota Proace Van
2016
Na autosalonu užitkových
vozidel 2016 v Birminghamu
se v celosvětové premiéře
představí
nový
lehký
užitkový vůz Toyota Proace.
Předchozí generace Toyoty
Proace nedokázaly všechny
dílčí segmenty MDV plně
pokrýt. Nová modelová
řada Proace Van 2016 nabízí zákazníkům mnohem širší spektrum vozů. Nyní budou k
dispozici dva stupně výbavy, tři rozměry karoserie a dva různě dlouhé rozvory. Toyota
tak evropský trh s lehkými užitkovými vozy pokryje výrazně lépe. Stejně jako u předchozí
generace, kterou Toyota uvedla v roce 2014, i tato nová vychází ze spolupráce s PSA,
takže má stejný technický základ jako nová generace vozů Citroën Jumpy a Peugeot
Expert resp. v osobních verzích se Toyota Proace Verso shoduje s vozy Citroën Space
Tourer a Peugeot Traveller. Podobně jako na všechny vozy značky Toyota bude pro
novou modelovou řadu Proace Van platit značková komplexní záruka po dobu tří
let/100 000 km.
více na www.autoweek.cz
Jaguar F-TYPE SVR v Arkádách
Obchodní centrum Arkády Pankrác je místem konání výstavy ukazující luxusní sportovní
modely značky Jaguar. Při příležitosti jejího zahájení se odehrála česká premiéra vozu
Jaguar F-TYPE SVR, což je dosud nejrychlejší verze modelu F-TYPE a zároveň první Jaguar
s označením SVR.
Jaguar F-TYPE SVR
vyvinula divize Jaguar
Land Rover Special
Vehicle Operations.
Jde o lehčí, rychlejší
a výkonnější verzi
sportovního roadsteru
nebo kupé. K prvním
zákazníkům se F-TYPE
SVR dostane v létě
2016.
Doporučené
ceny jsou pro kupé
od 3 859 900 Kč (vč.
DPH) a pro kabriolet 4
054 710 Kč (vč. DPH).
více
na
www.
autoweek.cz

Nový název Skupina PSA a nové logo
Ze skupiny PSA Peugeot Citroën se stává Skupina PSA
(Groupe PSA), jako symbol transformace, která se
opírá o strategický plán Push to Pass. Ten představuje
první krok k naplnění vize skupiny, jež vychází z cíle
být
preferovanou
globální automobilkou
stojící na špici z
hlediska
výkonnosti
a stát se oblíbeným
d o d a v a t e l e m
služeb
mobility
s
dlouhodobým
kontaktem se svými
zákazníky.
Nová
identita
je
symbolem dynamiky
tří
výrazných
automobilových
značek,
Peugeot,
Citroën a DS, a všech
dalších současných i budoucích aktivit skupiny.
Současně v sobě odráží 200 let průmyslové historie
skupiny.
Plán Push to Pass na období let 2016-2021 si klade
za cíl odpovědět na změny v užívání automobilů a na
potřeby mobility zákazníků. Plán, zahrnující investice
do výzkumu a vývoje a přísné řízení výrobních a
fixních nákladů, stanovuje za cíl dosáhnout průměrné
provozní marže automobilové divize ve výši 4 %

v období 2016–2018, s cílem 6 % do roku 2021 a
současně dosáhnout růstu obratu skupiny v období
2015–2018 o 10 %, s cílem dalších 15 % do roku 2021.
Vyšší hodnoty skupina dosáhne optimalizací využití
své stávající zákaznické
základny, kterou ještě
rozšíří díky digitalizaci
a
multibrandovým
nabídkám v oblasti
poprodejních služeb,
leasingu,
prodeje
ojetých vozů, služeb
v oblasti mobility a
správy vozového parku.
Vývoj značek Peugeot,
Citroën a DS, které se
budou
prezentovat
jako silné a vzájemně
odlišné
značky.
Ofenzivní produktový
plán zahrnuje uvedení 26 osobních a 8 užitkových
vozů, včetně 1 t pick-upu, s cílem uvést na trh každý
rok 1 nový vůz v každém regionu za každou značku.
Technologická strategie zahrnuje uvedení na trh 7
plug-in hybridních vozů, 4 elektromobily a spuštění
programu vozů s mobilním připojením i aut bez řidiče.
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Na trh vstupuje
nová pojišťovna
SNa českém trhu
začala
působit
nová pojišťovna
Colonnade Insurance, která je členem kanadského Fairfax Financial Holdings. Nabídne
alternativu v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů a specializovaná motoristická
pojištění. Fairfax Financial Holdings Limited k 1. dubnu převzala veškeré pojišťovací
aktivity QBE Group v rámci střední a východní Evropy. Působit zde bude pod novou
značkou Colonnade Insurance. V nabídce Colonnade se objeví např. komplexní
majetková pojištění průmyslu a podnikatelů (P&C) či pojištění odpovědnosti (D&O).
Z motoristických pojištění za zmínku stojí pojištění kupní ceny automobilu Gap a pojištění
prodloužených záruk AutoCheck. Pojištění pořizovací ceny osobních automobilů
chrání majitele před ztrátou hodnoty vozu v případě totální škody či krádeže. Pojištění
garantuje až 100% návratnost kupní ceny vozu po dobu až 5 let. Pojištění AutoCheck
kryje nepředvídatelné mechanické nebo elektrické poruchy vozidla, které vyžadují
okamžitou opravu anebo výměnu vadné součástky.
více na www.autoweek.cz

Taxi Praha má nejmodernější vozový park v Praze
Společnost Taxi Praha má pro svoji prémiovou značku 14
007 comfort class k dispozici nejmodernější vozový park
mezi pražskými taxi službami. Jen v letošním roce do něj
největší pražský dispečink investoval 169 milionů korun,
za které nakoupil vozy Škoda Superb. Za poslední čtyři
roky činí celkový objem investic společnosti Taxi Praha
do vozového parku 420 milionů korun. Dodavatelem
Superbů v tradiční bílé barvě značky 14 007 comfort class je společnost Auto Podbabská
a na financování se největší měrou podílí Volkswagen Financial Services.
Taxi Praha se dlouhodobě snaží o zásadní pozvednutí úrovně pražské taxislužby. Už
dlouho mohou klienti Taxi Praha využívat pro objednávání vozů aplikace. Nově mají
možnost prostřednictvím aplikace také jízdu zaplatit. Všechny vozy jsou navíc vybaveny
terminály pro placení kartou.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 14. týdne na www.autoweek.cz:
Bentley Bentayga už v showroomu
CzechInvest míří na americké automobilové giganty
Služba Allianz: Zapomněli jste natankovat? Nevadí!

Personalia z
Personální změny ve vedení SDA
V čele výkonného výboru Svazu
dovozců automobilů vystřídal Vladimíra
Přibyla šéf importu Škody Luboš Vlček.
Další změnu přinese druhý kvartál 2016.
„Výkonný výbor jsem informoval o
svém záměru ukončit pracovní poměr
během roku 2016. Svaz proto vypsal
výběrové řízení na nového kandidáta,”
řekl našemu portálu dosavadní tajemník
SDA Pavel Tunkl. Tendr proběhl v prosinci
loňského roku, kromě diplomu z VŠ
měli kandidáti disponovat důkladnou
znalostí problematiky silničních vozidel
a jejich provozu včetně dopadu na
životní prostředí, výbornou orientací v
právních předpisech (legislativa ČR,
EU). Požadovaly se také zkušenosti se
zpracováváním statistických přehledů
registrovaných vozidel, manažerské,
organizační a vyjednávací schopnosti
a dobrá znalost anglického jazyka.
Kandidát dále musel mít praxi min. 10
let v oboru silničních vozidel a jejich
provozu.
Podle dostupných informací se do
tendru přihlásili 4 kandidáti, rada ředitelů
jednoho uchazeče vybrala. „Ředitele
jsem informoval o výsledcích řízení,
novým tajemníkem byl jmenován Josef
Pokorný,” oznámil na dubnové tiskovce
Pavel Tunkl (vlevo). Pokorný (vpravo) byl
dlouholetým ředitelem odboru silniční
dopravy na Ministerstvu dopravy, nyní je
zaměstnancem TÜV Nord.

(

Importér Scanie hledá PR manažera
Z Na importu značky Scania se chystá
změna v oddělení komunikace. „Rád
bych vás informoval o nadcházející
změně na pozici PR zástupce
společnosti Scania. Momentálně
mám ve Scanii PR na starosti já,
nicméně rozhodl jsem se přijmout
novou kariérní výzvu, zcela mimo obor
automotive – od 1. 6. 2016 nastupuji
jako PR consultant u společnosti
Microsoft. Před několika dny započal
intenzivní výběr mého nástupce,”
informoval náš portál dosavadní šéf
komunikace Ondřej Koubek.
Koubek působil na pozici PR and digital
marketing coordinator společnosti
Scania od roku 2014. Dříve pracoval
jako Director of the programme
division ve společnosti Sport 5, předtím
v České televizi. Sbíral také zkušenosti
jako IT analytik ve společnosti Česká
spořitelna. Vystudoval Vysokou školu
báňskou.
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V březnu absolutní rekord
registrací

Výstava Václav Zapadlík Benzínové opojení

Bezpečnostní systémy
Continental snižují počet nehod

Modernizované Audi A3 s
novými variantami

Motorsport: šampionáty FIA
WTCC a ETCC zahájily

V březnu absolutní rekord
V březnu jsme zaznamenali absolutní rekord v počtu registrací nových osobních aut během jediného
měsíce. Celkově za první čtvrtletí vzrostly registrace nových osobních aut o 11,9 %, přičemž prodej
soukromníkům vzrostl o 6,3 %. V březnu se ale
zpomalil růst prodeje lehkých užitkových vozidel.
V období 1.-3./2016 bylo v ČR registrováno celkem 59
598 nových osobních automobilů. Za stejné období
minulého roku to bylo 53 265 osobních aut. Celkově
registrace v 1. čtvrtletí vzrostly oproti loňsku o 6333
vozů, tj. o 11,89 %.
Pokud bychom provedli analýzu vozového parku nově
registrovaných vozidel za 1. čtvrtletí tak, že bychom
odečetli krátkodobé registrace (vozidla vyvezená do 6
měsíců od 1. registrace v ČR), pak by meziroční nárůst
činil 17,7 %. Je patrné, že podíl reexportu v posledních
měsících klesá, mj. v důsledku velkých slev na nová
auta poskytovaných prodejci v Německu.
Podíl firemních vozidel tvořil 75,9%, privátních 24,1%.
Soukromí kupující si tedy pořídili 14 363 vozů, což
bylo o 1526 aut více než vloni (tj. o 6,3 %). Pokud bychom zohlednili operativní leasing pro privátní osoby,
pak by se podíl privátních vozidel blížil 26%, ale podobně tomu bylo i vloni.
Vozů na CNG se prodalo úplně stejně jako před rokem
(734 vozů), počet elektromobilů poklesl z loňských 86
na pouhých 44, zatímco počet nově registrovaných
hybridů vzrostl na 316 (0,53 %) z loňských 153 vozů.

Své vedoucí postavení ještě více posílila Škoda (počet
registrací vzrostl o 3560 vozů, tj. o 21 %) s podílem
zvýšeným už na 34,3 % (vloni 31,7 %). Naopak velký
propad vykázal Volkswagen, který sice zůstal na
celkově 2. místě, ale s poklesem registrací o 987 kusů
tj. o 15 %. Ztratil i třetí Hyundai (-338 vozů, tj. o 7 %).
Velkými vítězi prvního čtvrtletí byly značky Mazda
(+59 %), Honda (+57 %), Audi (+54 %), MercedesBenz (+52 %), Suzuki (+51 %), BMW (+33 %) a Peugeot (+32 %).
Registrace dovážených ojetých osobních automobilů letos vzrostly o 8,13 %, přičemž podíl vozidel
starších 10 let činí již 49,4 % (18 118 vozidel), z čehož
bylo 13,8 % (5052 vozidel).
Nově registrovaných 4168 lehkých užitkových automobilů je sice o 2,63 % (tj. o 107 vozů) více než vloni,
jenže v březnu jsme poprvé po dlouhé době zaznamenali pokles (podobně tomu bylo i u nákladních
aut). Vzhledem k předpokládanému poklesu stavebnictví v důsledku úbytku zdrojů z eurofondů, může
jít o náznak dlouhodobějšího trendu. Poklesl také
zájem o vozidla na CNG - z loňských 272 na pouhých 141 vozidel. Nový užitkový elektromobil byl
zaregistrován pouze jediný (vloni dva). Rychleji než
registrace nových roste počet dovážených ojetých
užitkových vozidel - těch bylo 2353 proti loňským
2190 vozům.
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Výstava Václav Zapadlík - Benzínové opojení
Václav Zapadlík je jedním z nejznámějších malířů
automobilových veteránů. Jeho detailní realistické
obrazy se těší velké oblibě po celém světě. Nalezneme
je na stěnách sběratelů klasických aut v Německu,
Francii, Velké Británie, ale hlavně v USA, kde má v
několika muzeích stálé expozice.
Nyní si tvorbu mistra
můžete
prohlédnout
v důstojném prostředí
výstavní síně Mánes v
Praze v rámci výstavy,
která si klade za cíl
nastínit umělecký profil
a všestrannost Václava
Zapadlíka, jenž je bez
jakékoli nadsázky dodnes
pokládán za jednoho z
největších mistrů v kresbě
a
malbě
historických
vozidel. Výstava probíhá
od 2. do 28. dubna a uvádí
95 velkoformátových reprodukcí, pěti skutečných
veteránů, archiválií ze světa veteránů a života umělce
a výstava návrhů poštovních známek pro Českou
poštu.
Mistrovy výtvarné práce mají celou řadu podob od jednoduchých pérovek přes lavírované tuše až

po akvarely a olejomalby. Pohled na jeho obrazy je
natolik vzrušujícím zážitkem, že si nikterak nezadá
s pozorováním reálného objektu. Dokáže vyvolat v
divákovi emoce a zprostředkovat mu atmosféru dané
situace zachycené na obraze. Nejeden automobilový
odborník je překvapen jeho podrobnými znalostmi
historie, což je další
z
předpokladů
jeho
úspěchu a uznání. Jako
vynikající znalec karoserií
a jejich konstrukcí spojuje
tvořivou inteligenci s
umem a s vlastními
bohatými
praktickými
zkušenostmi. Má talent
i skromnost a jakákoli
umělecká povrchnost je
mu cizí.
Výstava obrazů jednoho
z nejznámějších malířů
automobilových veteránů
je doplněná skutečnými historickými automobily. V
Mánesu jsou vystaveny i automobily Bugatti 13, Walter
Junior patřící Václavu Zapadlíkovi, francouzský vůz
Sima Standard zrekonstruovaný podle maestrových
technických výkresů nebo vůz Wikov 70, ale i nádherný
motocykl Terrot.

více na
www.autoweek.cz

Modernizované Audi A3 s novými variantami
Audi A3 dostalo nové asistenční systémy a nové motory.
Novinkou je inovativní ovládací a zobrazovací koncept
Audi virtual cockpit. Předprodej nové modelové řady
Audi A3 bude na českém trhu zahájen v květnu, první
vozy budou zákazníkům předány v létě. Ceny zatím
nebyly stanoveny.
Novinkou v segmentu je na přání dodávaný asistent pro
jízdu v dopravní koloně, založený na spolupráci mezi
adaptivním tempomatem ACC s funkcí Stop&Go. Systém
udržuje bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla
a v kombinaci s převodovkou S tronic se po krátkém
zastavení opět automaticky rozjede. Při jízdě do 65 km/h
na silnicích v dobrém stavu převezme krátkodobě i řízení.
Další novinkou je nouzový asistent Emergency Assist, jenž
zahájí brzdění až do úplného zastavení vozidla pokud
navzdory výstražným upozorněním nebyla rozpoznána
žádná aktivita řidiče.
Nové Audi A3 má prakticky nezměněné rozměry - délka
424 cm a rozvor 260 cm. Rozsah výkonů šesti nabízených

motorů sahá od 81 kW (110 k) do 140 kW (190 k). K
dispozici bude ve třídveřové verzi, Sportback, sedan
(Limousine), Cabriolet i jako sportovní varianta Audi S3.
Audi A3 Sportback e-tron je hybridní variantou s možností
vnějšího dobíjení, která kombinuje zážehový motor 1,4
TFSI s výkonem 110 kW (150 k) a elektromotor, jenž má
75 kW. Největší výkon systému je 150 kW (204 k). Nabití
lithio-ionového akumulátoru o kapacitě 8,8 kWh trvá ze
zásuvky s třífázovým proudem (380 V) přes dvě hodiny.
Audi A3 Sportback g-tron může kromě zemního plynu
používat jako palivo také syntetický metan Audi e-gas. S
motorem 1,4 TFSI o výkonu 81 kW (110 k) umožňuje díky
bivalentní konstrukci dojezd na CNG v kombinovaném
cyklu EU více než 400 km a na benzin lze ujet až 900 km.
Audi S3 poskytuje ještě vyšší dynamiku díky zvýšení
výkonu motoru 2,0 TFSI na 228 kW (310 k) ve spojení s
převodovkou S tronic. Verze S3 má specifické elektronické
řízení stabilizačního systému ESC a lamelové spojky.
Výsledkem je vyšší jízdní dynamika,
radost z jízdy a bezpečnost.

více na
www.autoweek.cz

Bezpečnostní systémy snižují počet nehod
Aktuální průzkum společnosti Continental se
zaměřil na postoj Čechů k bezpečnosti na silnicích.
Z průzkumu vychází, že 82 % respondentů věří
moderním bezpečnostním technologiím v autech. Ne
každý je ovšem v praxi využívá.

a integrované komunikační systémy pro kontakt
asistenční služby (58 % zná, 3 % využívají).

Češi v průzkumu společnosti Continental prozradili,
že za volantem jejich pozornost nejvíc oslabuje únava
(86 %), agresivní chování ostatních řidičů (77 %), nebo
telefonování (67 %). Mezi dalšími příčinami uváděli
také jídlo, kouření či vliv spolujezdce.

U technologií pneumatik je nejznámější (49 %) i
nejvyužívanější (13 %) systém kontroly tlaku TPMS.
Naopak nejméně známé jsou tlumiče hluku v
pneumatikách (nezná 70 % dotázaných), u automobilů
nafukovací bezpečnostní pásy (70 %) či head-up
displeje (64 %).

Před nehodami vznikajícími v důsledku ztráty
koncentrace chrání motoristy i pokročilé bezpečnostní
systémy. Povědomí o nich však zatím výrazně
převyšuje praktické zapojení v provozu. Respondenti
jako technologii, kterou znají, ale nevyužívají,
nejčastěji uváděli aktivní parkovací asistent (80 %)
- k dispozici jej ale má pouze 7 % z nich. Následují
kamery monitorující okolí vozu (76 % zná, 6 % využívá)

Povědomí o do praxe nejčastěji zapojeném adaptivním
tempomatu (používá ho 13 %) má 55 % dotázaných.

Společnost Continental patří k předním světovým
specialistům z oblasti vývoje technologií pro
bezpečnější mobilitu jak při konstrukci pneumatik,
tak
automobilových
komponent.
Odborníci
společnosti Continental vyvinuli pro maximální
bezpečí na cestách prémiové pneumatiky pro osobní
vozy ContiPremiumContact 5 nebo SportContact
6.
Continental
se
významně podílí i na
rozvoji
technologií
přispívajících
k
bezpečnější mobilitě,
které
představují
zásadní
pilíř
jeho
globální
strategie
Vision Zero směřující
k eliminaci nehod na
silnicích.
více na
www.Oldtimermagazin.cz

FIA WTCC 2016 - Okruh Paula Ricarda
V zahajovacím kole mistrovství světa FIA World
Touring Car 2016 potvrdil Citroën Total Team svůj
vítězný potenciál. I přes handicap 80 kg, který musely
vézt vozy Citroën C-Elysée WTCC, vyhrál José María
López hlavní závod a okruh Paula Ricarda opouští
jako vedoucí jezdec mistrovství světa.
Zahajovací závod podle obráceného pořadí na roštu
poslalo Yvana Mullera a José María Lópeze až na 8. a
10. příčku. Oba chtěli ušetřit své vozy Citroën C-Elysée
WTCC pro hlavní závod, Muller byl navíc penalizován
za ulitý start. Úvodní závod vyhrál při své premiéře
s Hondou Rob Huff. Díky Mehdi Bennanimu z týmu
Sébastien Loeb Racing skončil Citroën C-Elysée druhý,
a tak Citroën si mohl připsat důležité body do Poháru
konstruktérů světového šampionátu. Do hlavního
závodu měl perfektní start José María López, který i
přes útok Tiaga Monteira zaznamenal 21. vítězství v
závodě FIA WTCC.
Výsledky
Zahajovací závod
1. Rob Huff (Honda
Civic)
2. Mehdi Bennani
(Citroën C-Elysée)
3. Norbert Michelisz
(Honda Civic)
4. Tiago Monteiro

(Honda Civic)
5. Hugo Valente (Lada Vesta)
6. José María López (Citroën C-Elysée)
Hlavní závod
1. José María López (Citroën C-Elysée)
2. Tiago Monteiro (Honda Civic)
3. Norbert Michelisz (Honda Civic)
4. Yvan Muller (Citroën C-Elysée)
5. Nick Catsburg (Lada Vesta)
6. Rob Huff (Honda Civic)
Mistrovství světa – pořadí pilotů
1. López 38, 2. Monteiro 34, 3. Huff 33, 4. Michelisz
30, 5. Bennani 22
Mistrovství světa – Pohár konstruktérů
1. Honda 84, 2. Citroën 83, 3. Lada 46, 4. Polestar
(Volvo) 14
Také Evropský pohár cestovních vozů ETCC má za
sebou úvodní víkend
sezóny. Nejlepší český
okruhový jezdec Petr
Fulín zůstal věrný
značce Seat a s novým
vozem Seat Leon Cup
Racer TCR získal v
obou závodech na
okruhu Paula Ricarda
vítězství a je v čele
tabulky.

více na
www.MotorSport-ing.cz

